
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

 
MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JESSICA GOMES DOS SANTOS ASSENCIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O PNAIC E A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES: uma análise 
 

a partir das contribuições para sua prática pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PORTO VELHO - RO 
 

2016 



 

JESSICA GOMES DOS SANTOS ASSENCIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O PNAIC E A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES: uma análise 

a partir das contribuições para sua prática pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Educação, Mestrado 
Acadêmico em Educação do Núcleo de Ciências 

Humanas da Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR), como requisito para obtenção do título de 

Mestre em Educação. 

 

Linha de pesquisa: Formação Docente. 

 

Orientador: Profº. Drº. Wendell Fiori de Faria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto Velho - RO 
 

2016 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 

BIBLIOTECA CENTRAL PROF. ROBERTO DUARTE PIRES 

 

 
Bibliotecária Responsável: Ozelina Saldanha CRB11/486 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A845p 

Assencio, Jessica Gomes dos Santos 

O PNAIC e a formação continuada dos alfabetizadores: uma análise a partir 
das contribuições para sua prática pedagógica / Jessica Gomes dos Santos 
Assencio. Porto Velho, Rondônia, 2016. 

136f. : il. 
 

Dissertação (Mestrado Acadêmico em Educação) Fundação Universidade 
Federal de Rondônia / UNIR. 

 

Orientador: Prof.º Dr.º Wendell Fiori de Faria 
 

1. Pacto nacional - alfabetização - idade certa 2. Formação continuada - 
Alfabetizadores 3. Alfabetização – práticas pedagógicas I. Faria, Wendell Fiori 
de II. Título. 

 

CDU: 377.8 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. 
 

Pessoas transformam o mundo” (Paulo Freire). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho a toda minha família, por tudo que representam 
 

em minha vida, pelos momentos de incentivo. 



 

AGRADECIMENTOS 
 

 

Agradeço primeiramente a Deus, por oportunizar este momento tão importante da 

minha vida, me dando força em meio às dificuldades imprevistas que surgiram no decorrer 

dos estudos e por sua proteção em todos os momentos. 
 

Ao meu orientador Prof. Dr. Wendell Fiori de Faria, por me possibilitar grandes 

aprendizados, contribuindo ricamente para a realização deste trabalho e por seu exemplo 

enquanto profissional. 
 

À banca examinadora, professora Drª. Rosângela de Fátima Cavalcante França - 

UNIR, professora Drª. Tatiana Castro dos Santos – UFAC, e professora Aparecida Luzia 

Alzira Zuin - UNIR pelo aceite e relevantes considerações. 
 

Ao meu pai José Alberto dos Santos e, em especial, à minha mãe Idejanete Aparecida 

Gomes dos Santos pelo incentivo constante, acompanhando-me nos estudos desde pequena. 
 

Ao meu esposo Clayton Tiago Moreira Assencio pelo companheirismo, compreensão 

e incentivo, sempre disposto a me apoiar e me entender durante essa trajetória cheia de 

desafios. 
 

Aos meus tios Isabel Aparecida Gomes e Nilson Bernardes que juntamente com meus 

avós maternos Dalva Bernardes e Wilson Gomes, sempre me incentivaram e me auxiliaram 

nos cuidados com a saúde da minha mãe durante os momentos em que eu necessitei estar 

ausente para os estudos. Minha eterna gratidão! 
 

À minha amiga Rosinei Maria Martins, que me acolheu em sua residência no tempo 

em que estive em Porto Velho, foi um anjo que Deus colocou nos meus caminhos. 
 

Ao orientador de estudos do PNAIC Lorival Rech e professoras alfabetizadoras da 

rede municipal de Cerejeiras por suas contribuições frente à pesquisa. 
 

A todos os professores do programa, em especial, à professora Drª. Rosângela França, 

professor Dr. Marco Antônio Oliveira Gomes, professora Drª. Aparecida Luzia Alzira Zuim, 

professor Dr. Clarides Barba e professora Drª. Nair Gurgel do Amaral pelos conhecimentos 

transmitidos. 
 

E a todos os meus colegas da minha turma de mestrado pelos momentos de 

aprendizado. 

 
 

Muito Obrigada a todos! 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

 

PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
 

LDB – Leis de Diretrizes e Bases da Educação 
 

CBA - Ciclo Básico de Alfabetização 
 

MEC – Ministério da Educação 
 

ANA - Avaliação Nacional de Alfabetização 
 

CIEPS – Centros Integrados de Educação Pública 
 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
 

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) 
 

PROFA – Programa de Professores Alfabetizadores 
 

SISPACTO - Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle 
 

UNIR – Universidade Federal de Rondônia 
 

RO - Rondônia 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

 

Figura 1 - Cadernos do PNAIC Língua Portuguesa ............................................................................... 79 
 

Figura 2 - Direitos de Aprendizagem na Leitura ..................................................................................... 84 
 

Figura 3 - Direitos de Aprendizagem em Produção de textos escritos ............................................. 85 
 

Figura 4 - Direitos de Aprendizagem em Oralidade ............................................................................... 85 
 

Figura 5 - Direitos de Aprendizagem em Análise linguística: discursividade, textualidade e 
 

normatividade .................................................................................................................................................... 86 
 

Figura 6 - Direitos de Aprendizagem em Análise linguística:  apropriação 
 

do Sistema de Escrita Alfabética .................................................................................................................. 86 
 

Figura 7 - Gênero dos professores ............................................................................................................... 90 
 

Figura 8 - Idade dos professores ................................................................................................................... 91 
 

Figura 9 - Formação – Ensino Médio ......................................................................................................... 93 
 

Figura 10 - Formação – Ensino Superior ................................................................................................... 94 
 

Figura 11 - Formação – pós-graduação ...................................................................................................... 96 
 

Figura 12 - Vínculo empregatício ................................................................................................................ 96 
 

Figura 13 - Jornada de trabalho .................................................................................................................... 97 
 

Figura 14 - Tempo de atuação na educação .............................................................................................. 97 
 

Figura 15 - Tempo de atuação na alfabetização ....................................................................................... 98 
 

Figura 16 - Turma em que lecionam ........................................................................................................... 99 
 

 

LISTA DE MAPAS 
 

 

Mapa 1 - Localização do Município de Cerejeiras – RO, lócus da pesquisa .................................. 88 
 
 

 

LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1 - Ano de conclusão Médio/Superior......................................................................................... 93 
 

Quadro 2 - Categorias e subcategorias de análise do estudo ............................................................. 104 
 

Quadro 3 - Participação na formação continuada do PNAIC ........................................................... 105 



 

ASSENCIO, Jessica Gomes dos Santos (2016). O PNAIC E A FORMAÇÃO  
CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES: uma análise a partir das contribuições 
para sua prática pedagógica. Dissertação de Mestrado. Fundação Universidade Federal de 

Rondônia - UNIR - RO. 
 
 

RESUMO 

 

A presente dissertação abordou a formação continuada dos professores alfabetizadores, por 

meio da formação continuada ofertada pelo programa Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa - PNAIC, iniciada no ano de 2013, em âmbito nacional e nas escolas municipais 

de Cerejeiras - RO. O programa preconiza oferecer formação continuada aos professores dos 

três primeiros anos das séries iniciais do Ensino Fundamental, com o objetivo de garantir 

condições para a alfabetização de crianças até oito anos de idade, em específico, ao final do 3º 

ano do Ensino Fundamental. Diante disso, tivemos como ponto de partida a seguinte questão 

de pesquisa: Como o programa de formação continuada do PNAIC tem contribuído para a 

prática pedagógica dos professores de 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental na disciplina de 

Língua Portuguesa? Correspondente a essa indagação, o objetivo geral do referido estudo 

consistiu em analisar, a partir das impressões e concepções dos professores, as contribuições 

da formação continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC para a 

prática pedagógica dos professores do 1º ao 3º ano da rede municipal de Cerejeiras – RO, 

turmas essas escolhidas em decorrência de serem o início e o fim do ciclo de alfabetização 

contemplado no Pacto. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratória e descritiva. 

Para o levantamento dos dados foi utilizado um questionário com questões semiabertas e 

fechadas, divididas em duas partes, a saber: a primeira parte contendo oito questões referentes 

ao perfil dos professores; e, a segunda parte apresentou quatorze perguntas sobre a formação 

continuada do PNAIC. Foram sujeitos desse estudo 14 (quatorze) professoras alfabetizadoras. 

A pesquisa de campo realizou-se no segundo semestre de 2015, tendo como lócus cinco 

escolas municipais de Cerejeiras - RO. Os resultados apontaram que, mediante a participação 

no processo de formação continuada, os sujeitos da pesquisa consideraram que o PNAIC 

contribuiu para a melhoria de sua prática pedagógica, ampliando os seus conhecimentos sobre 

alfabetização. Sobre os materiais pedagógicos do curso: cadernos de estudos, jogos e livros 

literários disponibilizados, as professoras relataram que tais recursos auxiliam com ideias e 

atividades significativas a serem implementadas na prática pedagógica, favorecendo, assim, o 

processo de alfabetização. Todos elencaram o incentivo em organizar um cantinho da leitura 

para favorecer a aprendizagem da leitura e escrita. Indicaram, também, a troca de experiência 

entre os profissionais durante as formações como elemento significativo do processo, 

caracterizando o ambiente de formação como um momento constante de aprendizagens e 

reflexões. Dentre as sugestões de atividades, destacaram a importância do uso de diferentes 

gêneros textuais e o trabalho com sequência didática. Mediante estes resultados, considera-se 

que o PNAIC constitui-se numa reflexão sobre a ação docente, sendo uma formação em 

trabalho que possibilitou aos cursistas construir e reconstruir conhecimentos/concepções 

pertinentes ao processo de alfabetização, favorecendo o ensino e a aprendizagem. 

 

Palavras-chave: PNAIC; Formação continuada; Professores alfabetizadores; Alfabetização; 
Letramento; 



 

ABSTRACT 
 

 

This dissertation addressed the ongoing training of literacy teachers through continuing 

education offered by the National Pact program for Literacy in the Age One - PNAIC, started 

in 2013, at the national and municipal schools in Cherry - RO. The program seeks to offer 

continuing education for teachers of the first three years of the early grades of elementary 

school, in order to ensure conditions for the literacy of children up to eight years of age, in 

particular, the end of the 3rd year of elementary school. Therefore, we as a starting point the 

following research question: As the continuing education program PNAIC has contributed to 

the pedagogical practice of teachers 1st to 3rd year of elementary school in the discipline of 

Portuguese Language? Corresponding to this question, the general objective of this study was 

to analyze, from the impressions and views of teachers, the contributions of the continued 

formation of the National Pact for Literacy in the Age One - PNAIC to the pedagogical 

practice of the 1st teachers to 3rd year the municipal Cherry - RO, these classes chosen due to 

be the beginning and end of the literacy cycle contemplated in the Covenant. This is a 

qualitative, exploratory and descriptive. For the data collection was used a questionnaire with 

semi-open and closed questions, divided into two parts, namely: the first part containing eight 

questions relating to the profile of teachers; and the second part presented fourteen questions 

about continuing education of PNAIC. They were subjects of this study fourteen (14) literacy 

teachers. The field research was carried out in the second half of 2015, and as a place five 

municipal schools of Cherry Trees - RO. The results showed that, by participating in the 

process of continuing education, the subjects considered that the PNAIC contributed to the 

improvement of their practice, expanding their knowledge of literacy. About the teaching 

materials of the course: studies books, games and available literary books, the teachers 

reported that these resources help with significant ideas and activities to be implemented in 

educational practice, thus favoring the literacy process. All elencaram the incentive to 

organize a reading corner to promote reading and writing learning. Indicated also the 

exchange of experience among professionals during training as a significant element of the 

process, characterizing the training environment as a constant point of learning and reflection. 

Among the suggested activities, highlighted the importance of using different genres and 

working with didactic sequence. By these results, it is considered that the PNAIC constitutes a 

reflection on the teaching activities, being a work in training that allowed the course 

participants build and rebuild conhecimentos/concepts relevant to the literacy process, 

promoting the teaching and learning. 

 

Keywords: PNAIC; Continuing Education; literacy teachers; Literacy; 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC foi criado em 2012, 

pelo Governo Federal e pactuado por Estados e Municípios, a fim de garantir a alfabetização 

plena a todas as crianças até oito anos de idade. Nesse sentido, visando alcançar o direito à 

alfabetização, buscou-se investir na formação continuada dos professores alfabetizadores das 

turmas de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental do Ciclo Básico de Alfabetização (CBA). 
 

O CBA é considerado o tempo em que a criança leva para ser alfabetizada. Em 

decorrência disso, os professores tiveram a oportunidade de participar de cursos de formação 

continuada, podendo estudar e compartilhar conhecimentos a respeito do processo de 

alfabetização, com diferentes ideias a serem trabalhadas no primeiro, segundo e terceiro ano. 

O desafio do programa é possibilitar que todos os alunos cheguem ao último ano do ciclo 

alfabetizados. 
 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa se constitui, basicamente, por 

quatro eixos de atuação: 
 

1° - Formação continuada de professores alfabetizadores: encontros presenciais 

com duração de dois anos para os docentes, mediados pelos orientadores de estudos; 
 

2° - Materiais didáticos e pedagógicos: livros, obras complementares, dicionários, 

jogos de apoio à alfabetização, entre outros materiais disponibilizados para os professores e 

alunos; 
 

3° - Avaliações: método pelo qual o poder público e os professores acompanham a 

eficácia do programa nas escolas. Por meio dessa avaliação, conhecida como Avaliação 

Nacional de Alfabetização (ANA), podem ser analisadas as soluções para possíveis 

correções didáticas; 
 

4° - Gestão, controle social e mobilização: sistema de gestão e monitoramento, para 

assegurar a implementação das etapas do Pacto. 
 

A relevância pessoal deste trabalho se deu devido o interesse em aprofundar 

conhecimentos sobre o programa e a proposta de formação continuada ofertada pelo Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. No início da formação em 2013, atuava na 

gestão escolar de uma Escola Municipal urbana e acompanhei durante o ano letivo os 

professores alfabetizadores em seus questionamentos e observações quanto as formações do 

PNAIC, tendo uma certa divisão de opiniões e até mesmo críticas de profissionais que não 

participavam das formações, com isso, tive o intuito de estudar sobre o Programa, foi onde 

surgiu a oportunidade em participar do Mestrado em Educação oferecido pela UNIR no ano 
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seguinte, sendo um momento de realizar esta pesquisa, tendo como sujeitos os professores 

alfabetizadores da rede municipal de Cerejeiras, o que levou-me a realizar um estudo sobre a 

contribuição do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, no que tange à prática 

docente, a partir da seguinte indagação: Como o programa de formação continuada do 

PNAIC tem contribuído para a prática pedagógica dos professores de 1º ao 3º ano do Ensino 

Fundamental na disciplina de Língua Portuguesa? Tal questionamento corroborou para 

nortear a busca por respostas, contemplando os seguintes objetivos: 
 

Objetivo Geral: 
 

- Analisar, a partir das impressões, concepções dos professores, as contribuições da 

formação continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, na 

prática pedagógica dos professores de 1º ao 3º ano da rede municipal de Cerejeiras – RO 
 

Objetivos Específicos: 
 

- Caracterizar a história da educação e os metódos de alfabetização utilizados no 
 

Brasil; 
 

- Entender a alfabetização na perspectiva do letramento defendida pelo PNAIC; 
 

- Refletir sobre a formação de professores, compreendendo a organização e a 

finalidade do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC; 
 

- Verificar como o programa de formação continuada do PNAIC tem contribuído para 

a prática pedagógica dos professores de 1º ao 3º ano, na área de Língua Portuguesa nos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental. 
 

Como método de pesquisa, adotamos alguns procedimentos metodológicos com base 

na pesquisa qualitativa, do tipo exploratória descritiva, dividida em duas etapas, a saber: a 

pesquisa bibliográfica e o estudo empírico. 
 

Para a pesquisa bibliográfica, usamos autores que abordam a história da educação no 

Brasil, do processo de alfabetização e métodos utilizados e a formação continuada de 

professores, considerando os materiais disponibilizados para formação do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa na área de Língua Portuguesa, bem como os cadernos de 

estudos, documentos oficiais e a legislação. 
 

Para o levantamento dos dados do estudo empírico, utilizamos o questionário como 

uma das técnicas de pesquisa, dividido em duas partes: questionário 1 (perfil dos professores) 

contendo oito perguntas fechadas; e questionário 2 (Formação Continuada do PNAIC), com 

quatorze perguntas semiabertas. 
 

Com base na organização deste trabalho, a presente pesquisa apresenta-se configurada 

em oito seções assim distribuídas. 
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A primeira seção abrange a introdução, com destaque na contextualização do tema, 

justificativa, objetivo geral, específicos e procedimentos metodológicos utilizados na 

pesquisa. 
 

Na segunda seção, focamos os referenciais teóricos que versam sobre a história da 

educação no Brasil, desde o período Jesuítico ao início da abertura política no país, tecendo 

um breve relato histórico da educação em determinadas épocas, sobretudo, em se tratando 

dos avanços e retrocessos do processo de ensino. 
 

Na terceira seção, estudamos a base teórica referente aos métodos de alfabetização 

sintéticos, analíticos e mistos existentes no Brasil. Na sequência, abordamos o 

construtivismo com ênfase nos estudos de Ferreiro e Teberosky, com evidências nas quatro 

hipóteses de escrita da criança: a escrita pré-silábica, silábica, silábica-alfabética e a escrita 

alfabética. 
 

Na quarta seção, abordamos um referencial teórico baseado nos conceitos de 

alfabetização e letramento no Brasil e sua relação no processo de ensino e aprendizagem, já 

que o PNAIC evidencia a criança alfabetizada e letrada. 
 

Na quinta seção, tratamos sobre a temática da formação docente, analisando teóricos 

que versam sobre a formação do professor e sua relação com a prática docente. Além disso, 

abordamos questões pertinentes à formação continuada do PNAIC, verificando a finalidade 

da proposta no tocante à alfabetização das crianças. Apresentamos, também, os direitos de 

aprendizagem em Língua Portuguesa a serem considerados pelos professores alfabetizadores. 
 

Na sexta seção, discutimos a metodologia adotada para a realização da pesquisa, 

delineando o local, os sujeitos envolvidos na pesquisa, a problemática, os objetivos gerais, 

específicos, abordagem, tipo de pesquisa e instrumentos utilizados na coleta e análise dos 

dados. 
 

Na sétima seção, apresentamos os resultados dos dados coletados na pesquisa de 

campo, realizada com os quatorzes professores alfabetizadores do município de Cerejeiras – 

RO. Nesta seção também expusemos as ideias das professoras alfabetizadoras apresentadas no 

questionário referentes à prática desenvolvida e a formação continuada do Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC. Os dados foram analisados com base na 

categoria de Bardin. 
 

Por fim, na última seção, tratamos das considerações finais referentes ao tema 

pesquisado, tendo como base os referenciais teóricos estudados e os dados coletados no 

decorrer da pesquisa. Os resultados foram evidenciados com base nas colocações dos 

professores alfabetizadores referente às contribuições do PNAIC na prática pedagógica. 
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Levantamos, também, algumas observações a serem repensadas quanto aos cursos de 

formação e normas estabelecidas no PNAIC. Apresentamos, ainda, uma reflexão quanto à 

importância da formação continuada para docentes como algo indispensável para a qualidade 

da educação, principalmente, quando esta oportuniza o compartilhamento de experiências 

docentes. 
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2. A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E AS POLÍTICAS DE ALFABETIZAÇÃO 
 

 

A presente seção tem como objetivo apresentar uma retrospectiva referente aos 

avanços e retrocessos da história da educação no Brasil, bem como no processo de 

alfabetização em diferentes épocas, desde o período jesuítico até a educação no século XXI. 

Na trajetória do estudo são elencadas a influência do Catolicismo no processo de ensino e as 

reformulações por meio das intervenções do Marquês de Pombal, com destaque nas mudanças 

referentes à tentativa de um ensino público laico (desvinculado da Igreja Católica). 

Prosseguindo na história da educação, discorremos sobre o momento da promulgação da 

Constituição Federal brasileira de 1988, considerada a "Constituição Cidadã", visando dentre 

outros vários direitos sociais, garantir uma educação gratuita para todos. 

 
 

2.1 A educação no período Jesuítico (1549 - 1759) 
 

 

No ano de 1500, conforme relata a história oficial do Brasil, Cabral e os colonizadores 

europeus conquistaram terras brasileiras ocupadas por povos indígenas que, a partir de então, 

passaram a sofrer imposições estabelecidas pelos europeus. De acordo com Saviani (2015, p. 

55): 

 
 

A colonização do Brasil esteve, desde o início, vinculada à igreja católica. A 

monarquia portuguesa configurava-se como um Estado confessional que encarava a 

expansão ultramarina como intimamente associada à difusão do catolicismo. Assim, 

integrava a esquadra de Pedro Álvares Cabral, que chegou às costas brasileiras em 

1500, o frei Henrique de Coimbra, que celebrou a primeira missa na colônia então 

descoberta, cujas primeiras denominações, Terra de Santa Cruz e Terra de Vera 

Cruz, também evocam essa íntima associação com a igreja católica. 
 
 

A colonização brasileira teve grande influência do catolicismo, tanto que os costumes 

dos povos indígenas, conforme o autor acima citado sofreu forte influência, a partir da 

imposição dos colonizadores, com a chegada dos jesuítas
1
 em 1549. Segundo Xavier (1994, 

p. 43), os jesuítas trouxeram as primeiras escolas ao Brasil, alterando a vida dos indígenas: 

 
 

A introdução dessa racionalidade na vida dos nativos sem dúvida revolucionava os 
seus hábitos e reorganizava o seu cotidiano. À indiferenciação da oca, onde as 

 
 

 
1
 Desembarcando junto com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, em 1549, chegaram às nossas terras 

os padres jesuítas. Vinham com uma tarefa oficialmente definida nos Regimentos Portugueses para a Colônia: 
catequizar e instruir os nativos, assim como a população que para cá se transferira, nas quatro décadas que já se 
haviam passado desde o descobrimento. 
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famílias realizavam, sem qualquer privacidade, as suas atividades de trabalho e de 
lazer, deu lugar à vida regrada imposta pelos jesuítas. 

 

 

Podemos perceber como já mencionado por Saviani (2015), que os índios vivenciaram 

momentos de reorganização em seus hábitos, realizando novas atividades propostas pelos 

jesuítas, especialmente, no tocante às questões educacional e religiosa, numa busca incessante 

da imposição cultural europeia, vinculada a um processo de escravização. 
 

Conhecidos, também, como Companhia de Jesus, fundada em 1534, por Inácio de 

Loyola, para participar do combate católico à Reforma Protestante
2
 empreendida por Lutero e 

liderada por Manoel da Nóbrega, os jesuítas eram munidos pelo regimento de D. João III, que 
 
“se definia em uma maneira de conseguir que os povos da nova terra, em especial os gentios, 
 

índios, fossem doutrinados e ensinados nas coisas da fé católica” (SAVIANI, 2015, p. 133). 
 

Nesse sentido, é notório o interesse em converter ao catolicismo e a domesticação dos 

gentios. Com a colonização portuguesa, iniciou-se a transplantação da Língua Portuguesa no 

Brasil, havendo, contudo, na época, uma heterogeneidade linguística usada pelos indígenas. 

De acordo com Soares (2002, p. 157), três línguas conviviam no Brasil Colonial, e a Língua 
 
Portuguesa não era a prevalente. 
 

 

Ao lado do português trazido pelo colonizador, codificou-se uma língua geral que 

recobria as línguas indígenas faladas no território brasileiro (estas embora várias 

proviessem em sua maioria de um mesmo tronco, o tupi). [...] o latim era a terceira 
língua, pois nele se fundava todo o ensino secundário e superior dos jesuítas. 

 
 

Por conseguinte, as três línguas citadas por Soares (2002) eram o Português, a língua 

geral e o latim. O português não era ensinado na escola como componente curricular, mas um 

instrumento na alfabetização. O latim era utilizado nas práticas do ensino para o estudo da 

gramática latina e da retórica. Segundo Santana e Muller (2015): 

 
 

[...] trataram logo de usar de seus conhecimentos em Latim para adaptarem uma 
linguagem que se constituiria na linguagem geral ao longo dos primeiros séculos de 

colonização brasileira. Dessa forma, os indígenas mantinham a sua língua para 
comunicação interna na comunidade e “aceitavam” a denominada língua geral para 

a comunicação com a comunidade externa. As línguas gerais eram línguas de base 
 

 
2
 Desde o final da Idade Média, a Igreja Católica vinha sendo acusada de buscar mais a riqueza e o poder 

mundanos, do que a salvação das almas. No início do século XVI, mais precisamente em 1516, um monge 
católico chamado Martinho Lutero insurgiu contra as posições tomadas pela Igreja Católica e fundou uma outra 
igreja, a Igreja Luterana, dando início ao que chamamos Reformas Religiosas. A reação dos católicos, 
denominados Contra Reforma, buscou combater os reformadores reafirmando a ideia de que a Igreja Católica era 
a única igreja de Cristo e, sobretudo, organizando práticas de controle do comportamento dos fiéis, dentre elas o 
controle dos livros que poderiam ser lidos pelos católicos e a proibição da divulgação de conhecimentos que 
divergiam dos dogmas da Igreja Romana. 
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tupi, em uso por grande parte da população. As mais importantes foram a Geral 
Paulista e a Geral Amazônica. Constituíam a língua do contato entre os indígenas, 
entre os indígenas e portugueses e todos que iam se agregando ao novo território. 

 
 

Com isso, a língua geral servia como veículo de comunicação entre portugueses e 

nativos, tendo o tupi como base; e, o latim, era a língua usada no ensino dos jesuítas. Os 

padres jesuítas participaram como evangelizadores e educadores da colonização das novas 

terras, promovendo a catequese aos índios, filhos dos colonos, e na formação de novos 

sacerdotes e da elite intelectual. 
 

Aranha (2006, p. 140) afirma: 

 

As primeiras escolas reuniam os filhos dos índios e dos colonos, mas a tendência da 
educação jesuítica que se confirmou foi separar os “catequizados” e os “instruídos”.  
A ação sobre os indígenas resumiu-se então em cristianizar e pacificar, tornando-os 

dóceis para o trabalho nas aldeias. Com os filhos dos colonos, porém, a educação 
podia se estender além da escola elementar de ler e escrever, o que ocorreu a partir 

de 1573. 
 
 

Com base nas afirmações da autora, notamos que os jesuítas promoviam a 

alfabetização dos índios, ensinando-os a ler e escrever com interesse voltado para a 

catequização dos mesmos, exercendo grande influência na população, e responsabilizando-

se pela educação também dos filhos dos colonos que além da alfabetização, esses últimos 

tinham a oportunidade de aprofundar os estudos de Nível Médio e Superior, sob a 

modalidade de seminários. Segundo Xavier (1994, p.45): 

 
 

Os seminários haviam se instalado desde o início da colonização para atender à 

formação dos novos quadros sacerdotais, que incluíam estrategicamente nativos, 

apesar da “pouca vocação” que manifestavam para a vida ascética. Aos poucos, os 

padres foram ampliando cada vez mais a importância dos Seminários como 

instituições de ensino. Passaram a atender estudantes leigos, que não buscavam a 

carreira religiosa, mas a instrução propedêutica que lhes permitisse prosseguir 

estudos na Europa. Aliás, isso já acontecia com parte dos filhos de colonos que 

frequentavam as aulas de catequese dos missionários. 

 

Com isso, o autor evidencia que os colégios dos jesuítas contribuíam para a educação 

dos filhos da elite colonial, tinham a oportunidade de dar continuidade aos estudos 

universitários, indo para as universidades de Portugal. Percebemos que neste momento já 

ficava culturalmente marcada a dualidade da educação brasileira, que perdura até hoje: 

naquela época, os menos favorecidos eram os indígenas; e, hoje, os pertencentes à classe 

popular. 
 

A missão católica dos Jesuítas promulgou o início da educação no Brasil, 

fundamentado no plano elaborado por Nóbrega e tendo início, segundo entendimento de 
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Saviani (2015), com o aprendizado do português (para os indígenas), prosseguindo com a 

doutrina cristã, a escola de ler e escrever e, opcionalmente, canto orfeônico e música 

instrumental, culminando, de um lado, com o aprendizado profissional e agrícola; e, de 

outro, com a gramática latina para aqueles que cursariam estudos superiores na Europa 

(Universidade de Coimbra). 
 

Para Xavier (1994, p. 43), “a leitura e a escrita e o cálculo eram os conteúdos próprios 

da instrução, no qual davam a base para a compreensão das Sagradas Escrituras”. Isso faz 

pensar na ideia de que a catequização oportunizava a aprendizagem tanto da Língua 

Portuguesa como da Matemática, mas não fugia do foco da contra reforma em apresentar as 

sagradas escrituras. 
 

O ensinamento da leitura e da escrita não estava relacionado à generosidade da 

companhia de Jesus, pois conforme Piletti (1997), os jesuítas compreenderam que não seria 

possível converter os índios à fé católica sem, ao mesmo tempo, ensinar-lhes a ler e a 

escrever. Contudo, este ensino restringia-se somente ao ato de ensinar a técnica de codificar e 

decodificar, ou seja, tinham como objetivo na alfabetização, ensinar as primeiras letras, sem a 

preocupação com a relação entre a teoria e a prática e/ou a reflexão sobre aquilo que se 

escrevia ou lia. 
 

Os jesuítas edificaram templos e colégios em várias regiões da colônia, constituindo 

um sistema de educação baseado em uma pedagogia que evidenciava o uso do teatro, da 

música e danças. A partir de 1552 passaram a utilizar um método pedagógico chamado de 

Ratio Studiorum, composto por um conjunto de regras que envolvia a organização escolar, as 

orientações pedagógicas e as normas da doutrina católica. 
 

O método compreendia o trinômio: estudar, repetir e disputar. Os exercícios eram 

voltados para a preleção, lição de cor, composição e desafio, voltado para uma prática 

pedagógica que contemplava uma educação sinônima de catequese e evangelização. O 

objetivo do método consistia na formação do homem perfeito, do bom cristão, centrada em 

um currículo de educação literária e humanista voltada para a classe dominante. 
 

O plano de estudos Ratio Studiorum, segundo Saviani (2015, p. 134): 
 

 

O plano contido no Ratio era de caráter universalista e elitista. Universalista 

porque se tratava de um plano adotado indistintamente por todos os jesuítas em 

todos os seus colégios, qualquer que fosse o lugar onde estivessem. Elitista porque 

acabou destinando-se aos filhos dos colonos e excluído os indígenas, com o que os 

colégios jesuítas se converteram no instrumento de formação da elite colonial. Por 

isso, os estágios iniciais previstos no plano de Nóbrega (aprendizado de português 

e escola de ler e escrever) foram suprimidos. O novo plano começava com o curso 

de humanidades, denominado no Ratio de “estudos inferiores”, correspondentes ao 
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atual curso de nível médio. 
 
 

Saviani menciona, assim como já citado anteriormente por Aranha, que os filhos dos 

colonos passaram a ser privilegiados com o ensino, excluindo os indígenas. A alfabetização, 

nesse período, cedeu lugar para a educação da elite que tinha a oportunidade de continuar os 

estudos. Por sua vez, aqueles que não seguiam carreira eclesiástica seriam encaminhados para 

a Europa, a fim de completar os estudos, especialmente, na Universidade de Coimbra. 
 

Em 1759, foi decretada a expulsão dos jesuítas. Só na colônia brasileira, a Companhia 

tinha 25 residências, 36 missões e 17 colégios e seminários, sem contar os seminários 

menores e as escolas de ler e escrever. Dentre os motivos para a expulsão, conforme evidencia 

Ribeiro (1992) considerava-se os jesuítas detentores de um poder econômico que deveria ser 

devolvido ao governo, e os mesmos educavam a serviço da ordem religiosa e não dos 

interesses do país. 
 

O governo temia o poder econômico e político dos jesuítas, exercido sobre todas as 

camadas sociais ao modelar-lhes a consciência e o comportamento, justificando, assim, o fato 

de a companhia de Jesus não contribuir para tornar Portugal um reino rico e poderoso. 
 

Marquês de Pombal percebeu que Portugal estava atrasado em relação aos outros 

países da Europa que estavam iniciando seu processo de industrialização. E com relação à 

educação, Saviani (2015, p. 135) explica: 

 
 

Tendo se dedicado precipuamente à educação das elites dirigentes, após os duzentos 
e dez anos em que exerceram praticamente o monopólio do ensino, ao final desse 

período, em 1759, a soma dos alunos de todas as instituições jesuíticas não atingia 
0,1 % da população brasileira. 

 
 

Percebemos pela leitura do texto acima um valor baixo em relação à educação para a 

população da colônia brasileira. Os Jesuítas foram expulsos de todas as colônias portuguesas, 

inclusive de Portugal, por servirem aos interesses da fé e não do estado como queria Pombal. 

O ensino era ministrado completamente alheio à realidade da vida da colônia, destinado, 

simplesmente, à cultura geral básica, sem a preocupação de qualificar para o trabalho 

uniforme, não contribuindo, portanto, como afirma Romanelli (1986), para modificações 

estruturais na vida social e econômica de Portugal. 
 

Veremos no item seguinte, o resultado da educação a partir da expulsão até as 

primeiras providências realizadas por Pombal. 
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2.2 Período Pombalino (1760 – 1807) 
 

 

Com a expulsão dos jesuítas, por meio do alvará de 28 de junho de 1759, que declarou 

extinta todas as classes e escolas dirigidas pelos jesuítas teve início em 1760 o “Período 
 
Pombalino”, em razão das reformas ocorridas nas metrópoles e colônias portuguesas 

efetuadas pelo primeiro-ministro de Portugal, Sebastião José de Carvalho e Melo conhecido 

também como Marquês de Pombal. Dentre as decisões criadas após a expulsão, se deu a 

obrigação do uso oficial da língua portuguesa estabelecida pelo marquês de Pombal. 
 

Com o objetivo de garantir o poder sobre as colônias, na visão de Soares (2002), as 

reformas pombalinas passaram a intervir nas condições de constituição da disciplina, tornando 

obrigatório o uso da Língua Portuguesa no Brasil, com a proibição do uso de outras línguas. 

Porém, tal como concebido pela reforma, o objetivo de saber ler e escrever em português, bem 

como de conhecer sua gramática, tinha, ainda, caráter instrumental, isto é, de tornar possível o 

aprendizado da gramática latina. 
 

A gramática e retórica prevaleceram do século XVI até o século XIX na área de 

estudos da língua. Pietri (2010) afirma que somente a partir dos anos 1960 e 1970 é possível 

visualizar uma real modificação no conteúdo da disciplina de Língua Portuguesa. 
 

Com o intuito de recuperar a economia portuguesa, Pombal implantou uma reforma 

conhecida como “Reforma Pombalina”, atingindo Portugal e suas colônias. Segundo relata 

Xavier (1994, p. 51): 

 
 

[...] nada mais eram que medidas de emergência que pretendiam reerguer Portugal 

não apenas através de uma nova estratégia cultural e educacional, conforme 
enunciado e difundido em todo império lusitano, mas principalmente como a 
realidade dos fatos não tardaria a revelar, pela super exploração colonial. 

 
 

Nessa perspectiva, conforme relatos do autor citado, a intenção de Pombal era reerguer 

Portugal em meio às decadências, proporcionando uma reforma nos âmbitos econômicos, 

administrativos e educacionais. Além disso, a pretensão era ampliar os comércios internos 

com o objetivo de multiplicar os impostos como uma das medidas. 
 

No Brasil, essa reforma educacional derrubou uma obra construída que atravessou dois 

séculos de história. Baseado nos ideais iluministas
3
, Pombal substitui o ensino eclesiástico 

dos jesuítas, estabelecendo um ensino público e laico, desvinculado da educação da igreja. 

 
 

 
3
 O Iluminismo foi uma das marcas mais importantes do século XVIII, também conhecido como século das 

luzes. Luzes significavam, nesse momento, o poder da razão humana de interpretar e reorganizar o mundo. 

http://www.historiabrasileira.com/biografias/marques-de-pombal/
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Segundo Saviani (2015), o alvará de 1759 determinou o fechamento dos colégios, com 

a introdução das aulas régias
4
. Por meio deste alvará, Ribeiro (1992) lembra a criação do 

cargo de diretor geral dos estudos, cujo documento determinava a prestação de exames para 

todos os professores, passando a gozar do direito de nobres. Esse mesmo documento proibia, 

ainda, o ensino público ou particular sem licença do diretor geral dos estudos, designando 

comissários para o levantamento sobre o estado das escolas e professores. 
 

O marquês de Pombal agiu com rigor no sistema de ensino, instituindo a educação 

laica, com responsabilidade total do Estado, porém por mais que o seu objetivo fosse 

modificar o sistema de ensino, não obteve êxito em suas reformas, considerando que não 

havia professores suficientes. Além disso, os professores existentes não tinham capacitação, 

impossibilitando a implantação. 
 

Em 1772 foi instituído, também, o subsídio literário entendido como o imposto 

destinado ao financiamento das reformas projetadas para a manutenção dos ensinos primário e 

médio. Os professores selecionados em concurso público seriam pagos por tais impostos, 

tornando-se funcionários públicos, os quais eram mal pagos e sem a devida preparação para o 

desempenho da função. 
 

Segundo Aranha (2006), tais recursos nem sempre foram aplicados na manutenção das 

aulas. Complementa a autora, que os professores ficavam longos períodos sem receber seus 

vencimentos, os lugares de estudos eram improvisados, não havia prédios escolares, reuniam-

se as crianças nas igrejas, em pequenas salas de prédios públicos ou na casa dos professores. 

Na educação doméstica, os mais abastados pagavam preceptores para seus filhos e continuou 

comum, significando que as camadas menos favorecidas não tiveram tais condições, 

perpetuando a exclusão social desde aquela época. 
 

A educação do período Pombalino foi considerada um retrocesso e as aulas de 

alfabetização foram instituídas apenas em 1772. Nesse período, além da ortografia, da 

gramática e da doutrina cristã ensinavam história pátria, aritmética e normas de civilidade. 

Assim, consideramos que a reforma educacional não obteve êxito, persistindo o panorama de 

analfabetismo, fruto de um ensino precário e restrito a poucos, permitindo apenas a formação 

da elite. 
 

A seguir, trataremos as mudanças ocorridas no Brasil no período Joanino - de colônia 

para metrópole do império. 

 

Valorizava o conhecimento como instrumento de libertação e progresso da humanidade, levando o homem à sua 
autonomia e a sociedade à democracia, ou seja, ao fim da opressão (MARCONDES, 2007, p. 210).  
4
 Espécie de unidade de ensino, sob a responsabilidade de um único professor em cada disciplina. 

(BORTOLOTI, 2014, p. 44-45). 
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2.3 Período Joanino (1808 – 1821) 
 

 

O Brasil passou por modificações consideráveis no âmbito econômico e  educacional. 
 

A vinda de D. João V ao país, segundo a visão de Aranha (2006, p. 219) resultou na “[...] 

abertura dos portos, revogação do alvará que proibia a instalação de manufaturas, instalação 

de imprensas, Museu Nacional, Biblioteca Pública e academias”. Para a autora, no século 

XIX, o Brasil não contava com uma política de educação sistemática e planejada. Quando a 

família real chegou ao país, existiam apenas aulas régias do tempo de Pombal, obrigando o rei 

a criar escolas para atender, principalmente, a nobreza que o acompanhou na fuga de Portugal. 

Aranha (2006, p. 221) afirma ainda: 

 
 

As primeiras medidas a respeito da educação tomadas por D. João VI, em 1808, 

foram à criação de escolas, de nível superior para atender as necessidades do 

momento, ou seja, formar oficiais do exército e da marinha (para a defesa da 

colônia), engenheiros militares, médicos, e a abertura de cursos especiais de caráter 

pragmático. 
 
 
 

A autora enfatiza que D. João VI manteve-se preocupado em atender a educação da 

elite, priorizando a formação superior, sem a devida atenção ao ensino primário e secundário. 

As poucas escolas existentes cumpriam uma função social mínima, atendendo a uma parcela 

pequena da população representada pelos pobres, visando o preparo para uma formação 

profissionalizante. 
 

De acordo com Ribeiro (1992), na fase joanina o ensino primário pautava-se em um 

nível de instrumentalização técnica (escola de ler e escrever), e sua importância era vista pela 

elite, não só como um preparo para o ensino secundário, mas, também, para que futuramente 

as pessoas pudessem ocupar cargos burocráticos. Contudo, sempre houve uma preocupação 

de ensinar a ler e escrever, independente dos objetivos e da forma. 
 

Nesse período da educação compreendida na fase joanina percebe-se um destaque para 

as escolas de nível superior, com uma educação voltada para as academias, cursos e aulas 

régias. Foi com D. Joao VI, que o ensino público passou a secularização e a religião perdeu a 

sua influência no campo educacional e no âmbito de estado. A preocupação com a criação de 

cursos superiores e a formação da elite, revelou um descaso com a criação de escolas 

primárias e secundárias, desfavorecendo o processo de alfabetização no país que se tornou 

bastante precário. 
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Veremos a seguir, no período imperial, como o Brasil passou a lidar com as questões 

educacionais, após a sua independência. 

 
 

2.4 Período Imperial (1822 – 1888) 
 

 

Em 1822, quando D. Pedro I proclamou a Independência do Brasil, a situação do 

ensino era bastante caótica. Até o período da independência as escolas régias eram as únicas 

escolas públicas existentes. A primeira proposta de criação de escolas primárias no país foi 

apresentada ao Parlamento Nacional em 1826, contudo, tal proposta foi legalizada por meio 

da criação da lei de 15 de outubro de 1827. De acordo com Aranha (2006, p. 222): 

 
 

Logo após a Independência, já na Assembleia Constituinte de 1823, as discussões 

voaram alto demais. Motivados pelos ideais da Revolução Francesa, os deputados 

aspiravam a um sistema nacional de instrução pública que resultou em lei nunca 

cumprida. A Assembleia Constituinte foi dissolvida e a Constituição, outorgada pela 

Coroa. Mantiveram-se o princípio de liberdade de ensino sem restrições e a intenção 

de instrução primária gratuita a todos os cidadãos. Finalmente foi instituída a lei de 

1827, a única que em mais de um século se promulgou sobre o assunto para todo o 

país e que determina a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, 

vilas e lugarejos (art. 1º) e, no art. XI, as escolas de meninas nas cidades e vilas mais 

populosas. Os resultados, porém, dessa lei que fracassou por várias causas, 

econômicas, técnicas e políticas não corresponderam aos intuitos do legislador. 
 

 

Conforme citado pela autora, após a independência, é possível verificar a ideia de um 

planejamento ideal para a educação. Com a outorga da Constituição brasileira em 1824 se 

preconizou um sistema de ensino com instrução primária para todos; e por meio da lei de 

1827 viabilizou a criação de escolas primárias. Entretanto, alguns fatores contribuíram para 

que as propostas da referida lei não fossem cumpridas, a saber: a falta de desejo em fazer, que 

denotava um discurso político em que estabeleciam propostas sem condições para realizá-las; 

o não atendimento a todos, deixando que a escravidão e os pobres fossem lançados à própria 

sorte. 
 

Por mais que a Constituição de 1824, outorgada por D. Pedro I garantisse a instrução 

primária a todos os cidadãos do Império, a mesma visava um sistema de educação voltado 

para a elite. O ensino para todos foi considerado inexequível e o decreto de 1827 reservava 

um ensino muito menos ambicioso. Para Xavier (1994, p. 62): 

 
 

A necessidade e a urgência da criação de um sistema de instrução pública foram, 
durante todos os debates, diretamente associadas ao caráter do regime político 

nacional e liberal: educar homens livres, capazes de sustentar o novo sistema 
representativo. 



26 
 
 
 
 
 
 
 

Nesse sentido, apesar da intencionalidade, o sistema de ensino e a instrução primária 

não foram estendidos a todos os cidadãos como preconizado em lei, pois os únicos que 

desfrutavam do ensino eram os ricos. E, como esse projeto não foi contemplado em 1827, sem 

a exigência de conclusão do curso primário para o acesso a outros níveis, a elite educava seus 

filhos em casa, com preceptores. Assim sendo, o restante da população continuava sendo 

excluído. 
 

Aranha (2006, p. 223) argumenta que: 
 

 

Os pais se reuniam para contratar professores que dessem aulas em conjunto para 

seus filhos em algum lugar escolhido. Portanto, sem vínculo com o Estado. [...] Para 

os demais segmentos sociais, restava à oferta de poucas escolas cuja atividade se 
restringia à instrução: ler, escrever e contar. Em 1867 apenas 10% da população em 

idade escolar se matriculará nas escolas primárias. 
 

 

Observamos que somente a elite tinha acesso à escola, em razão da necessidade de 

possuir uma boa renda para contratar os professores. Isso significa que a educação já era 

excludente. É fato que o crescimento indústria provocou a necessidade de ampliar a 

alfabetização. Com isso, surgiu a proposta de implantação de um ensino mútuo aplicado pelo 

pedagogo inglês Lancaster em suas respectivas escolas destinada às crianças pobres. Esse 

sistema de monitoria consistia em um só professor, que não ensinava a todos os alunos, mas 

preparava apenas os melhores, para atender os outros colegas (ARANHA, 2006). 
 

O método de ensino mútuo ou monitoral, como assevera Aranha (2006, p. 223) 

instruía o maior número de alunos com o menor gasto possível, porquanto: 

 

 

Desde 1819 surgiram algumas tentativas de sua aplicação, e na continuidade dos 

debates, nos quais geralmente eram exaltadas suas vantagens, o método foi adotado 

por decreto em 1827. Arrastou-se sem muito sucesso ate 1854 e, mesmo depois, 

ainda era aplicado em alguns lugares, na sua forma original ou geralmente mesclada 

a outros métodos. O fracasso da experiência deveu-se a várias causas. A necessidade 

de salas bem amplas para abrigar grande número de alunos certamente não foi 

contemplada, porque os prédios usados, sempre de improviso, não eram apropriados. 

Faltava, ainda, material adequado, tais como bancos, quadros, fichas, sinetas, 

compêndios, etc. Apesar de terem sido criadas escolas normais em vários estados 

para instrução do método mútuo, os professores, além de descontentes com a 

remuneração, nem sempre estavam bem preparados. 
 

 

Conforme destaca a autora, o método reunia um grande número de alunos, em locais 

inapropriados para as aulas, com professores considerados, na maioria das vezes, incapazes. 

Nesse método, Aranha (2006) ressalta que os alunos eram agrupados de acordo com o seu 
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adiantamento em leitura, ortografia e aritmética. Para a mesma autora, o método Lancaster 

valorizava o papel do monitor. Antes das aulas, o professor ensinava os mais alunos 

adiantados, que eram incumbidos de repassar o aprendido aos diversos grupos de alunos, em 

conformidade com o seu nível de conhecimento. 
 

Fica evidente que o método Lancaster trazia solução para o déficit de professores 

daquela época, atribuindo aos alunos mais adiantados, a tarefa de monitor, com a incumbência 

de transmitir aos colegas a instrução recebida por um professor. 
 

O golpe de misericórdia de 1834 prejudicou consideravelmente a educação brasileira, 

com a criação do Ato Adicional, advindo de uma emenda à Constituição. A partir de então, o 

ensino elementar, secundário e de formação de professores foram descentralizados, passando 

para a iniciativa e responsabilidade das províncias. Na época, apenas o curso superior seria de 

responsabilidade do governo central. Nesse caso, a educação da elite ficou a cargo do poder 

central e a do povo, confiado às províncias. 
 

Infelizmente, fica visível a precariedade do ensino no país para os menos favorecidos. 

Diante de um discurso ideológico, embora e o governo se mostrasse preocupado com a 

instrução do povo, não oferecia condições de viabilização de um ensino condizente com as 

necessidades de todos. Assim sendo, somente os mais ricos usufruíam da educação em suas 

jurisdições; já às mais pobres, eram ofertadas nas províncias de forma precária ou nem mesmo 

ofereciam. 
 

No que se refere ao ensino secundário, Aranha (2006) relata a ocorrência de uma 

pseudodescentralização. Para essa autora, em 1837 foi fundado no Rio de Janeiro o Colégio 

D. Pedro II, sob a jurisdição da Coroa, para educar a elite intelectual e servir de padrão de 

ensino para os demais liceus do país. Esse colégio era o único autorizado a realizar exames 

parcelados, para conferir grau de bacharel, indispensável ao acesso a cursos superiores. Esse 

fator tornava a Educação secundária e, por consequência, o Ensino Superior, um direito 

garantido somente à elite. 
 

A reforma educacional de Leôncio de Carvalho em 1879, por meio do Decreto 7.247, 

estabeleceu normas para o ensino primário, secundário e superior, além da obrigatoriedade do 

ensino de sete a 14 anos de idade. Esse decreto permitia que os escravos frequentassem as 

escolas, buscando estimular a alfabetização de adultos, com a exigência da leitura e escrita, 

para obtenção de empregos. Todavia, essa reforma não perdurou no país, ao instituir a 

liberdade de ensino e de frequência. Tal fato causou polêmica e recebeu muitas críticas em 

razão de sua proposta liberal, que não foi apreciada, sobretudo, por estar relacionada às ideias 

estrangeiras. 
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Entre os anos de 1860 a 1880, para melhorar a formação de professores, foram 

fundadas as Escolas Normais, que conforme Aranha (2006, p. 227) tinham duração estável, 

fechando e retornando as atividades. 

 

 
O descaso pelo preparo do mestre fazia sentido em uma sociedade não 

comprometida em priorizar a educação elementar. Além disso, prevalecia à tradição 

pragmática de acolher professores sem formação, a partir do pressuposto de que não 

havia necessidade de nenhum método pedagógico específico [...] o próprio governo 

pagava mal e não oferecia adequado apoio didático às escolas. Além disso, 

selecionava os mestres em concursos e exames que dispensavam a formação 

profissional. Segundo Leonor Maria Tanuri, nesses exames, o candidato deveria 

mostrar que lê corretamente, escreve com maior ou menor apuro caligráfico, efetua 

as quatro operações fundamentais da aritmética, às vezes com dificuldade e alguns 

erros; a parte teórica não é devidamente aprofundada. [...] outra causa que agia 

contra a formação adequada de mestres era o costume de nomear funcionários  
públicos sem concurso, devido à troca de apoio, forma de clientelismo. 

 

 

Notamos com isso, que o descaso pelo preparo do professor fazia sentido em uma 

sociedade não compromissada em priorizar a educação para todos, com professores leigos e 

despreparados. Entretanto, os filhos dos mais ricos estudavam em escolas bem estruturadas, 

destinando-se aos menos favorecidos um ensino precário. 
 

A última reforma do ensino imperial acompanhou as discussões em torno da reforma 

constitucional, concretizada em 1881 pela Lei Saraiva. Essa lei introduziu na Constituição 

Imperial a restrição do direito de voto ao analfabeto. Sendo assim, pela primeira vez no país, o 

domínio da leitura e da escrita passaria a ser condição necessária para o alistamento eleitoral. 

Nesse caso, a exigência de saber ler e escrever para votar requeria a necessidade de se 

alfabetizar. Era necessário aprender a assinar, ou seja, desenhar as letras do nome para ser 

considerado alfabetizado. É importante frisar que os homens poderiam votar nessas 

condições, ao contrário do voto feminino que foi garantido somente em 1932, pelo Decreto 

21.076 do Código Eleitoral Provisório. 
 

Até o final do império, a leitura e a escrita eram práticas restritas a poucos. A partir 

dos ideais republicanos que estudaremos a seguir, veremos um novo preceito legal para a 

organização de uma escola obrigatória, leiga e gratuita para todos. 

 
 

2.5 Primeira República (1889 - 1929) 
 

 

Nas primeiras décadas do regime republicano, a situação do ensino herdado do 

império não sofreu alterações significativas. A organização escolar tinha influência 
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Positivista
5
. A respeito disso, Ribeiro (1992) menciona que era o intuito era implantar e 

difundir ideias positivistas de educação escolarizada. Todavia, tal pensamento sofreu um 

declínio de influência a partir de 1890. 
 

Com a Constituição Republicana instituída em 1891, o critério eleitoral de renda foi 

eliminado, mantendo-se a restrição do voto ao cidadão analfabeto. Para Xavier (1994), essa 

limitação ao direito de voto, não ocasionou maior interesse do poder público pela expansão do 

sistema escolar. O analfabetismo era associado à incapacidade de ser um cidadão eleitor 

consciente. 
 

A partir de 1890, segundo Saviani (2015), o Brasil passou a consolidar o modelo da 

escola normal para a formação de professores primários, com a predominância dos grupos 

escolares como forma de organização do Ensino Primário. Assim, o Estado passou a 

demonstrar interesse pela educação, com a criação das escolas normais. 
 

O Ensino Primário foi reformado por Benjamin Constant (primeiro ministro da pasta 

da Instrução, Correios e Telégrafos – 1890-1892). De acordo com Xavier (1994, p. 108): 

 

 

Foi dividido em dois graus [...] para crianças entre 7 e 13 anos e entre 13 e 15 anos. 

Esta medida complexificava o currículo elementar, e se fazia acompanhar pelo 

dispositivo que exigia o diploma do Curso Normal para o seu magistério. Esse nível 

de ensino só voltou a ser contemplado na Reforma Rocha Vaz (1925), com uma 

medida que poderia ter sido fundamental para a difusão, caso a lei fosse o obstáculo 

para isso. Essa reforma, que foi a última e a mais conservadora de toda a República 

Velha, autorizava acordos financeiros da União com os estados, para o 

desenvolvimento dos seus sistemas de ensino. [...] apesar dessas mudanças legais, o 

ensino primário brasileiro permaneceria até 1920 um ensino de “primeiras letras”, 

como o definira o Decreto Imperial de 1827. Ficaria restrito, até as famosas 

reformas estaduais de 1920, ao aprendizado da leitura, da escrita e do cálculo, como 

mera alfabetização. 
 

 

O autor evidencia a divisão do Ensino Primário e do diploma do Curso Normal para os 

professores. Apesar das mudanças, dentre elas a Reforma Rocha Vaz, o ensino primário se 

estendeu até 1920, com a alfabetização restrita ao ensino de primeiras letras, que se resumia 

em somente aprender ler, escrever e calcular. 
 

Notamos que a alfabetização no período republicano se resumia ao aprendizado da 

leitura, escrita e cálculo, voltado, portanto, ao ensino das primeiras letras, não encontrando 

condições para implementação. Além disso, como já citamos, a escola era uma instituição 

reservada às camadas privilegiadas da população. 

 

 
5
O positivismo é uma doutrina filosófica, sociológica e política que defende a ideia de que o conhecimento 

científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. De acordo com os positivistas somente pode-se afirmar 
que uma teoria é correta se ela foi comprovada através de métodos científicos válidos. 



30 
 
 

 

Segundo Ribeiro (1992), Constant tinha como princípios orientadores a liberdade e 

laicidade do ensino, como também a gratuidade da escola primária. Os debates na chamada 

República do Café atingiam a questão da educação do país. 
 

Segundo Xavier (1994, p. 117), enquanto os setores conservadores da camada superior 

zelavam pela manutenção de seus privilégios, os setores progressistas clamavam pela 

modernização do ensino: 

 
 

As camadas médias, e mais particularmente a sua parcela instruída, mais que nunca 

influenciadas pelas doutrinas liberais europeias e norte-americanas, reivindicavam a 

democratização do regime político e do sistema escolar. Essa bandeira também era 

empunhada pelos trabalhadores urbanos, em sua maioria imigrantes europeus que 

traziam expectativas otimistas quanto ao caráter equalizador da escola única, 

universal e gratuita. [...] a bandeira da universalização da escola era empunhada por 

progressistas das camadas superior e média à cata de alianças com setores populares 

e embalados pelo ideário político moderno. Era levantada ainda pelos 

conservadores, preocupados com o controle das camadas populares, principalmente 

diante da ameaça representada pelos imigrantes, que deveriam ser integrados aos  
“valores e costumes” nacionais. E, finalmente, pelos movimentos operários do 

período, bastante significativos, que exigiam a universalização dos direitos de 
cidadania, entre eles o acesso à instrução. 

 

 

Na visão do autor, a escola começa a ser vista pelas camadas médias, como 

indispensável e de direito a todos os cidadãos, com a presença de reivindicações para uma 

escola única, universal e gratuita em defesa da educação popular. 
 

Nos anos 20, as reivindicações do movimento da Escola Nova, geraram o chamado 
 

“Entusiasmo pela Educação e o Otimismo pedagógico”, tendo a escolaridade como 

instrumento estratégico, dentro de qualquer projeto social e de luta pela abertura de escolas. 
 

Vale lembrar que, com o fim da escravidão em 1888 e o trabalho livre e assalariado 

instaurando no Brasil, muitos imigrantes europeus adentraram no país. A atividade industrial 

foi um atrativo para o desenvolvimento no Brasil, contribuindo para o aumento de 

trabalhadores urbanos, em específico, de operários fabris. Esses trabalhadores já participavam 

de movimentos da classe operária na Europa, passando a colaborar nas reinvindicações e 

interesses dos trabalhadores no Brasil, contestando a educação existente de atendimento 

apenas àqueles que não trabalhavam. 
 

Vale destacar que o trabalho infantil era permitido e muitas crianças trabalhavam com 

os pais que ganhavam salários baixos e por isso, necessitavam da ajuda dos filhos na renda 

familiar para sobrevivência. O trabalho infantil representava uma mão de obra farta para os 

empregadores donos das indústrias. 
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Com a sociedade brasileira urbana em franco desenvolvimento, especialmente, em 

meio a um processo de mudança dos meios de produção, teve início a industrialização. O 

modelo agrário exportador desde a segunda metade do século XIX foi rompido, e o 

analfabetismo passou a se constituir um problema. Nesse contexto, as técnicas de leitura e 

escrita tornaram-se instrumentos necessários para a integração na sociedade, constituindo-se, 

assim, em um fator de grande relevância para o desenvolvimento do mercado de trabalho no 

país. 
 

Frente à demanda do processo de industrialização, os líderes socialistas exerceram 

forte influência junto aos trabalhadores urbanos nos primeiros anos da República. Nesse 

aspecto, comenta Xavier (1994, p. 134): 

 

 
Defensores dos ideais de “justiça, igualdade e distribuição de riqueza” no Brasil, os 

socialistas desde cedo compreenderam quanto o analfabetismo que imperava entre 
os trabalhadores era um enorme obstáculo [...] em termos de educação escolar, 

foram defensores do ensino obrigatório, gratuito, leigo e técnico-profissional. 
 
 

Segundo o autor, o apelo por justiça, igualdade e distribuição de riqueza, e a certeza do 

analfabetismo como um obstáculo, foi atendido com a criação de escolas operárias em quase 

todos os estados brasileiros. Tais escolas funcionavam precariamente em razão das 

dificuldades constatadas, considerando o atendimento a uma clientela heterogênea (de 

crianças e adolescentes, filhos de trabalhadores, a adultos trabalhadores). “Para essas escolas 

terem início bastava que existissem interessados em ensinar, interessados em aprender e uma 

sala para reuni-los” (XAVIER, 1994, p. 135). 
 

Neste contexto de luta pela educação para todos, outros grupos entraram em disputas 

com os socialistas e conquistaram maior influência no meio dos trabalhadores urbanos. De 

acordo com Xavier (1994, p. 136), as lideranças com formação anarquista superaram os 

socialistas, pois: 

 
 

Tinham eles, também, o analfabetismo como um grande obstáculo e entendiam que 
a luta pelo tipo de sociedade que almejavam, qual seja, uma sociedade de homens e 

mulheres livres e solidários, impunha a tomada de iniciativas culturais e 

educacionais propriamente ditas. 
 

 

Os anarquistas eram contra o analfabetismo e lutavam por escolas independentes das 

igrejas e do Estado, para serem financiadas com recursos dos próprios interessados. Em 1922, 

os comunistas passaram a exercer maior influência no meio dos trabalhadores urbanos, 
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organizando o Partido Comunista do Brasil. Na época, traçaram um plano de política 

educacional. Xavier (1994, p. 139) cita alguns pontos da referida política educacional: 

 

1. Ampliação da escola pública obrigatória, gratuita e leiga;  
2. Ajuda econômica às crianças pobres em idade escolar através do fornecimento de 
material escolar, roupa, comida e transporte;  
3. Multiplicação das escolas profissionais para ambos os sexos, como continuação 
natural e necessária das escolas primárias;  
4. Melhoria das condições de vida do professor; 

5. Subvenção às bibliotecas populares e operárias. 

 

Os comunistas brasileiros demonstraram preocupações importantes, como a ajuda 

econômica aos pobres, reinvindicação da escola pública e a participação do Estado no 

sustento das iniciativas culturais. Ribeiro (1992) aponta o crescimento das oportunidades 

escolares como mérito do governo republicano. 
 

Nas escolas da Primeira República, os mestres formados pela Escola Normal, 

instruíam com base no método intuitivo
6
 praticado na escola modelo (SAVIANI, 2015). Mas, 

infelizmente, ao longo da Primeira República (1889 - 1930), o ensino permaneceu estagnado, 

atendendo menos de um terço da população em idade escolar. Isto equivale a dizer que, mais 

de dois terços, continuaram a ser excluídos da escola por completo, explicando, assim, o 

aumento dos analfabetos. 
 

As reformas para a alfabetização foram propostas pelo já mencionado entusiasmo pela 

educação e do otimismo pedagógico, liderados por um grupo de pessoas que, em 1930, 

participaram ativamente do movimento que culminou na renovação educacional, conhecido 

como Manifesto dos Pioneiros, com o início da segunda República, discutido a seguir, com o 

início da segunda República. 

 
 

2.6 Segunda República (1930 – 1936) 
 

 

Devido à crise de desenvolvimento enfrentada no país, em outubro de 1930, tiveram 

início os movimentos armados no território brasileiro, conhecido como a Revolução de 30. 

 
6
Principal elemento de renovação do ensino, juntamente com a formação de professores, conhecido como o 

método do ensino popular por ser considerado como o mais adequado à educação das classes populares. 
Vinculam-se ao declínio do ensino escolástico e à ascensão dos preceitos da pedagogia moderna, valorizando a 
intuição como elemento essencial do conhecimento. O método se divide em três graus: a intuição sensível, a 
intuição intelectual e a intuição moral. A intuição sensível é considerada como a primeira etapa do método, 
conhecida no ensino primário e nos jardins de infância sob a denominação de lições de coisas, consiste em 
ensinar as crianças a observar: ver, sentir, tocar, distinguir, medir, comparar, nomear, para depois conhecer, ou 
seja, educar os sentidos para depois exercê-los. A segunda intuição intelectual consiste no desenvolvimento da 
inteligência por meio do raciocínio, da abstração e reflexão, ultrapassando a intuição sensível. A intuição moral 
ocupa o terceiro grau no desenvolvimento do ensino intuitivo e consiste em educar a criança quanto nos aspectos 
morais e sociais. 
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Essa revolução, segundo Romanelli (1986) foi um ponto alto para uma série de revoluções 

entre os anos de 1920 a 1964, com rompimentos políticos e econômicos, cuja meta maior era 

a implantação definitiva do capitalismo no Brasil. 
 

Percebemos a existência de uma relação biunívoca entre a alfabetização e o processo 

político, econômico e social do país, determinando, de certa forma, o método e as tendências 

do processo de escolarização no Brasil e, por consequência, o método de alfabetização. 
 

Devido ao clima de conflitos, em 1932 foi publicado o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, assinado por 26 educadores, entre eles Fernando de Azevedo e Anísio 

Teixeira. Para Aranha (2006), o documento defendia a educação obrigatória, pública, gratuita 

e leiga como dever do Estado, a ser implantada em programa de âmbito nacional. Contudo, 

isso só foi alcançado legalmente com a criação da constituição de 1988 que veremos mais 

adiante. Um dos objetivos do Manifesto era a superação do caráter discriminatório e 

antidemocrático do ensino brasileiro, que destinava a escola profissional para os pobres e o 

ensino acadêmico para a elite. 
 

Antes da publicação do Manifesto foi criada a Associação Brasileira de Educação 

(ABE) em 1924. Participavam dessa entidade vários grupos, entre eles, os escolanovistas. 

Dentre as preocupações dos Escolanovistas estava o fato de que, passadas quatro décadas da 

proclamação da Republica, não havia ainda uma escola republicana aberta para todos. Assim 

sendo, reiteravam a necessidade de o Estado assumir a responsabilidade da educação 

(ARANHA, 2006). Nota-se que o dilema era entre a escola pública e a escola privada, haja 

vista visto que não era oferecida escola para todos. 
 

A partir da década de 1930, a educação teve maior atenção, quer pelos movimentos 

dos educadores, quer pelas iniciativas governamentais. É notório que tal preocupação sofreu 

influência do desenvolvimento da industrialização, que exigia melhor escolarização e oferta 

de educação para todos no país. 
 

Segundo Aranha (2006), em 1930, o governo provisório de Getúlio Vargas criou o 

Ministério da Educação (MEC), no qual Francisco Campos foi escolhido como ministro e, em 

11 de abril de 1931, foi criado o Conselho Nacional de Educação. 
 

O Manifesto dos Pioneiros tornou-se base para a organização do sistema educacional. 

O momento histórico solicitava que a educação se convertesse em um direito, vinculando-se 

ao meio social e deixando de ser um isolamento privilegiado a poucos. Romanelli (1986, p. 

147) esclarece: 
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A primeira grande reinvindicação do Manifesto é feita em prol da escola pública [...] 
do direito de cada individuo à sua educação integral [...], sendo, portanto, função do 

Estado, cabe-lhe, a este, proporcioná-la, de tal forma que nenhuma classe social seja 

excluída do direito de beneficiar-se dela e ainda de tal forma que ela não constitua 
privilégio de uns e detrimento de outros. 

 
 

A autora explica que o Manifesto julgava pertencer ao cidadão o direito à educação e 

ao Estado cabia o dever de assegurá-la de modo igual para todos. Além de se constituir em um 

direito que deveria ser estendido a todos, também deveria ser um direito de ambos os sexos, 

com as mesmas oportunidades para homens e mulheres. 
 

O manifesto propôs a substituição do sistema dualista de ensino, dividido entre pobres 

e ricos, para uma estrutura unificada que, conforme Romanelli (1986, p. 148) resume-se em: 
 
“Na base do sistema, as escolas pré-primárias e o ensino primário, único; o ensino primário 

deveria estar articulado ao secundário”. 
 

Consideramos que tal manifesto traçou diretrizes novas para a educação no Brasil. As 

lutas tiveram consequências na elaboração das constituições de 1934 e 1937. De acordo com o 

argumento de Romanelli (1986, p. 152): 

 
 

A constituição de 1934, em seu capítulo II – da Educação e da Cultura [...], o artigo 

148, que afirma se a educação direito de todos e dever dos poderes públicos 

proporcioná-la, concomitantemente com a família. [...] três anos após era 
promulgada outra constituição de 1937 estava longe de dar ênfase que dera a de 

1934 ao dever do estado como educador. 
 
 

A autora considera a Constituição de 1937 mais moderada que a de 1934 ao evidenciar 

o dever do estado na educação. Veremos na próxima subseção como ficou estabelecido o 

Estado Novo perante a Constituição de 1937. 

 
 

2.7 Estado Novo (1937 – 1945) 
 

 

Com a vigência do Estado Novo, as lutas em prol da educação entraram numa espécie 

de hibernação. A nova Constituição de 1937 não mencionava o dever do Estado quanto à 

educação, limitando a sua ação. Isso, na visão de Romanelli (1986) caracterizava-se por uma 

ação meramente supletiva, pois, ficou como dever da Nação, dos Estados e dos Municípios 

assegurarem pela fundação de Instituições Públicas de Ensino Primário, Secundário e 

Superior. 
 

Em 1942, durante a ditadura de Vargas, o ministro Capanema empreendeu reformas 

no ensino, regulamentadas por decretos-leis assinados de 1942 a 1946 e denominados Leis 



35 
 
 

 

Orgânicas do Ensino. Infelizmente, o ensino primário só seria regulamentado após o Estado 

Novo, pois não havia diretrizes traçadas pelo Governo Federal para esse nível de ensino. 

Nesse período, a expansão da indústria exigia algumas medidas na preparação da mão de 

obra, entre elas, a formação mínima do operariado. 
 

De acordo com Romanelli (1986), o Governo recorreu à criação de dois tipos de 

ensino profissional: um mantido pelo sistema oficial; e, o outro, paralelo, às próprias 

empresas. Aranha (2006) complementa explicando: 

 
 

Em 1942 foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), 

organizado e mantido pela Confederação Nacional das Indústrias, com cursos para 
aprendizagem, aperfeiçoamento e especialização, além de programas de atualização 

profissional. Pelo mesmo procedimento, em 1946, já após o estado Novo, surgiu o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). 
 
 

É nítida, então, conforme menciona a autora, a preocupação com o ensino 

profissionalizante como oportunidade para a população de baixa renda encontrar melhores 

condições de estudo. Romanelli (1986) lembra que a situação na qual a educação se mantinha, 

consistia em uma dualidade de ensino, pois a elite continuava a fazer opção pelas escolas que 

classificavam socialmente, enquanto a classe de trabalhadores fazia opção pelas escolas que 

preparavam mais rápido para o trabalho. 
 

Somente em 1946 veremos o retorno da discussão por um país democrático, com a 

adoção de uma nova constituição, ao qual estudaremos a seguir. 

 
 

2.8 Nova República (1946 – 1963) 
 

 

Em 1946, o Brasil vivenciou uma fase de esperança no processo de desenvolvimento 

educacional. A nova constituição de 1946 refletiu, segundo Aranha (2006), um processo de 

redemocratização do país. Nesse período, os pioneiros da educação nova (Lourenço Filho, 

Anísio Teixeira e outros) retomaram à luta por aquilo que defendiam no Manifesto em 1932. 
 

Em 1948, os escolanovistas e católicos tradicionalistas debateram a criação da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB). Para Aranha (2003, p. 310): 

 

 

As primeiras divergências surgiram com a crítica dos escolanovistas à 

descentralização do ensino. Porém, o auge do acirramento dos ânimos ocorreu 

quando o deputado Carlos Lacerda [...] representante dos interesses conservadores 

[...] defendendo a iniciativa privada, por considerar competência do Estado o 

suprimento de recursos técnicos e financeiros e a igualdade de condições das escolas 

oficiais e particulares. Ora, a maioria das escolas particulares de grau secundário 

pertencia tradicionalmente às congregações religiosas, e o ensino aí ministrado 
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sempre favoreceu os segmentos privilegiados. Por isso, os religiosos católicos 
assumiram o debate, retomando o argumento de que a escola leiga não educava, 
apenas instruía. [...] defendiam a “liberdade” das famílias de escolher a melhor 
educação para seus filhos. 

 
 

No debate pela implantação da LDB havia aqueles em defesa da escola laica. Contudo, 

a representação da igreja que, em sua maioria, pertencia às escolas particulares era contra, 

pois desvinculava a ação da religião nas escolas. Além disso, no debate dos católicos, a escola 

leiga simplesmente instruía. Vemos, então, o lado que defendia o ensino elitista pertencente à 

igreja, e os defensores pioneiros da educação que defendiam a escola pública. 
 

Aranha (2006) enfatiza que os escolanovistas admitiam a existência de duas redes de 

ensino: a particular e a oficial. Mas as verbas públicas deveriam ser exclusivas da educação 

popular. 
 

Passado um longo período do início das discussões, a Lei de Diretrizes e Base da 

Educação (LDB nº 4.024) foi publicada em 1961, mas já se encontrava ultrapassada, devido a 

novas exigências decorrentes da industrialização. Com isso, o número de escolas no Brasil era 

insuficiente e a procura de mão de obra especializada excedia. E, novamente a legislação 

refletia somente o interesse das classes representadas no poder (a elite), que visavam o 

privilégio de oferecer a seus filhos uma educação de qualidade. 
 

Uma das questões que contribuíram para a alfabetização, segundo comentários de 

Aranha (2006) era à criação do ensino supletivo que passou a funcionar em 1947. Isso foi 

importante para a diminuição do analfabetismo, atendendo os adolescentes e adultos sem 

escolarização. 
 

No próximo item veremos um momento triste para a história do Brasil, com vinte anos 

de ausência de direitos, conhecido como “anos de chumbo”, instaurado pelo comando dos 

militares no período da ditadura. 

 
 

2.9 Regime Militar (1964 – 1985) 
 

 

Em 1964, teve início no Brasil a ditadura militar que tinha como objetivo eliminar a 

inflação, a corrupção e o comunismo
7
. 

 
O governo comandado por presidentes militares, dizia que: estudante era para estudar 

e trabalhador para trabalhar. A intenção na ditadura era “educar” politicamente, tornando 

obrigatório o ensino de Educação Moral e Cívica. Aranha (2006, p. 314) ressalta que “a 

 
7
 É um movimento político, que visava o mesmo direito a tudo e a todos, mediante a abolição da propriedade 

privada. 
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situação explosiva e a repressão provocaram a radicalização do movimento estudantil, que 

reivindicava urgente reforma universitária”. Isso deflagrou várias revoltas estudantis e um 

período de cassação de professores. 
 

A educação ficou marcada pela tendência tecnicista
8
, baseada no sistema capitalista, 

visando à mudança do comportamento do aluno, mediante treinamento, a fim de desenvolver 

as suas habilidades, com a aplicação do modelo empresarial do sistema capitalista, tratando a 

educação como capital humano
9
. Nessa perspectiva, o professor era considerado um técnico 

para transmitir um conhecimento técnico. No que se refere à alfabetização de adultos, 

procurando minimizar o problema precário da educação, foi criado em 1967 o Mobral 

(Movimento Brasileiro de Alfabetização)
10

. 
 

Em 1970 houve uma modificação no conteúdo da disciplina de Língua Portuguesa em 

função da progressiva transformação nas condições sociais e de condições de acesso à escola. 

De acordo com Pietri (2010, p. 74), o ensino assumiria um novo caráter. 

 
 

A concepção de língua como sistema (ensino de gramática) e a concepção de língua 
como expressão estética (ensino da retórica e poética e, posteriormente, estudo de textos) 

foram substituídas pela concepção de língua como comunicação. Teria havido, também, 

a ampliação do conceito de leitura (não mais apenas voltada para a recepção do texto 

verbal, mas também do não verbal), e a escolha dos textos para uso no ensino não mais 

se faria exclusivamente segundo critérios literários, mas segundo a intensidade de sua 

presença nas práticas sociais. 
 
 

Observamos que a língua passou a ser concebida como comunicação e a leitura 

voltada para textos presentes na sociedade. Segundo Soares (2000), tais mudanças findaram-

se na década de 1980, período em que a disciplina de português e teorias da área das ciências 

linguísticas chegaria, finalmente, ao campo do ensino de língua materna. 
 

O processo de alfabetização, então, começou a mudar a partir da década de 60 e 70, 

com a incorporação dessas teorias linguísticas que foram: a sociolinguística, a 

psicolinguística, a linguística textual, a pragmática e a análise do discurso, todas essas teorias 

contribuíram para a compreensão que nós professores temos e demonstramos em sala de aula, 

através das concepções sobre leitura e escrita. 
 

Para Soares, além dessas ciências, outras áreas de estudos igualmente trazem 

orientações para a disciplina Português. Para a autora (2002), essas novas áreas: 

 
8 Tentativa de aplicar na escola o modelo empresarial, que se baseia na “racionalização”, própria do sistema de 
produção capitalista (Aranha, 2006, p. 315).

  
9 Investir em educação possibilitando o crescimento econômico. (Aranha, 2006, p. 315).

  

10 Foi um projeto do governo brasileiro, criado em 1967, e propunha a alfabetização funcional de jovens e 
adultos, visando "conduzir a pessoa humana a adquirir técnicas de leitura, escrita e cálculo como meio de 
integrá-la a sua comunidade, permitindo melhores condições de vida".
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[...] introduzem a necessidade de orientar o ensino da língua materna também por 

perspectivas históricas, sociais e antropológicas: como se explicam as práticas de 

leitura e de escrita atuais, à luz das práticas do passado? Quais são essas práticas 

atuais de leitura e de escrita, que demandas de leitura e de escrita são feitas e serão 

feitas aos alunos nas sociedades grafocêntricas em que vivemos? Que práticas de 

leitura e escrita têm aqueles que pretendem formar-se professores de Português? 

Que gêneros de texto, que portadores de texto circulam nessas sociedades? Que 

funções e que usos têm a leitura e a escrita no grupo cultural a que os alunos 

pertencem? (p.173) 
 
 

Neste caso, todas essas questões citadas por Soares, estão sendo vivenciadas na sala e 

reconfiguram a história da leitura e da escrita, a sociologia da leitura e da escrita e a 

antropologia da leitura e da escrita analisando, respectivamente, a história da leitura e da 

escrita, as práticas sociais de leitura e de escrita e os usos e funções da leitura e da escrita em 

diferentes grupos culturais. 
 

Em 1980, com o fim do regime militar, a sociedade civil, a classe política, as 

organizações estudantis e os exilados políticos que retornavam ao Brasil, reivindicavam uma 

recuperação da escola pública. Essa mudança aconteceu em 1986, período pós-ditadura, 

assunto que trataremos a seguir. 

 
 

2.10 Abertura Política (A partir de 1986) 
 

 

O golpe militar, em 1964, interrompeu a sequência das iniciativas educacionais e, 

somente com a redemocratização do país em 1986, foi possível voltar aos debates sobre a 

questão da escola pública. Tais debates concentravam-se na reestruturação do Ensino 

Primário, Secundário e Superior, além da exigência dos cursos de formação de professores 

para o Nível Superior em pedagogia e/ou licenciatura. Para aqueles que concluíssem o ensino 

secundário, seriam habilitados no magistério. 
 

Ao final de década de 80, os Centros Integrados de Educação Pública (Cieps) no Rio 

de Janeiro, acomodaram mil crianças em horário integral de dois turnos, com a intenção de 

ministrar um ensino de boa qualidade. Todavia, isso não se tornou possível a todas as 

crianças, pois dos 500 Cieps prometidos, apenas 117 funcionaram para atender 3% do alunado 

estadual e municipal; e não ao mínimo de 20%, como previsto (ARANHA, 2006). 
 

Com a promulgação da Constituição federal brasileira de 1988 alguns pontos 

relevantes foram estabelecidos sobre a educação no país. O capítulo III, em seus artigos 205 e 

206 estabelece: 
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, p. 123).  
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber; 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber;  
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino;  
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de 
carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico 
único para todas as instituições mantidas pela União;  
V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de 
carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 
exclusivamente por concurso público de provas e títulos;  
V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de 
carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 
exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos, aos das redes públicas;  
VII - garantia de padrão de qualidade.  
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 
pública, nos termos de lei federal.  
VII - garantia de padrão de qualidade. 

 
 

A partir dos enunciados da Constituição é possível inferir sobre o dever do estado e da 

família no sentido de assegurar o direito à educação e preparação das pessoas para a cidadania 

e qualificação para o trabalho. Fica livre o direito de expressão, dando a cada cidadão o direito 

de aprender e divulgar o que pensa. Além disso, fica explicito a valorização dos profissionais 

e a ideia da qualidade do ensino público. 
 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394 - LDB regulamentada em 

dezembro de 1996 e em vigor até os dias atuais, dita também as diretrizes e as bases da 

organização do sistema educacional. Com a LDB citada, o ensino religioso passa a ter a sua 

matrícula facultativa. Em Janeiro de 2006, o Senado aprovou o projeto de lei ampliando a 

duração do ensino fundamental de oito para nove anos, com a garantia de acesso às crianças a 

partir de seis anos de idade. Sobre a formação de professores, além da exigência da graduação 

já citada há propostas de programas de educação continuada aos profissionais da educação 

(ARANHA, 2006). 
 

No final dos anos de 1970, a alfabetização passa por transformações com os resultados 
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da pesquisa de Emília Ferreiro e Ana Teberosky no Brasil, trazendo uma nova abordagem 

para a educação conhecida como teoria construtivista. Veremos mais sobre este assunto na 

próxima seção, retratando, também, os tipos de métodos utilizados na história da educação, 

suas diferenças e avanços em relação ao processo de alfabetização. 
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3. OS MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO 
 

 

Neste capítulo analisaremos as ideias de autores referentes ao conjunto de métodos de 

alfabetização existentes no Brasil: o sintético e o analítico, bem como os métodos mistos. 

Também abordaremos sobre o construtivismo apresentado nos estudos de Ferreiro e 

Teberosky. 
 

Os métodos sintéticos e analíticos caracterizam-se como um ensino tradicional 

centrado no professor, entendidos como métodos mecânicos, de aprendizagem técnica, com 

repetição de exercícios e memorização. Nessa perspectiva, o aluno é treinado a ler e escrever 

pelo professor, sendo comparado ao ritmo de aprendizagem dos colegas, baseado num ensino 

desmotivador, sem criatividade, monótono e descontextualizado. Aos alunos não são dadas as 

chance de participação nas aulas, desconsiderando as experiências fora dos muros da escola. 
 

Freire (1978, p.66) classifica o ensino tradicional como uma “educação bancária”. 
 

Para o autor, esse tipo de educação desconsidera a importância do diálogo, predominando a 

transferência dos conteúdos. Assim, o aluno é o sujeito passivo do processo de aprendizagem, 

com a função de receber, memorizar e repetir sem problematizar o conteúdo. 
 

Já o construtivismo, segundo Freire (1978) segue uma concepção de educação 

problematizadora, baseada no diálogo entre professor e aluno. Deste modo, o professor não é 

apenas aquele que ensina, pois, ao mesmo tempo em que ensina o aluno, ele também aprende, 

ambos aprendem juntos, refletem sobre determinado conteúdo e desenvolvem o senso crítico. 

 
 

3.1 O Método Sintético 
 

 

Criados desde a Antiguidade, sobretudo, a partir do século XVIII, os métodos 

sintéticos, de acordo com Ferreiro e Teberosky (1999, p. 21) partem de elementos menores, 

fundamentando-se: 

 
 

[...] na correspondência entre o oral e o escrito, entre o som e a grafia. Outro ponto 

chave para esse método é estabelecer a correspondência a partir dos elementos 

mínimos, num processo que consiste em ir das partes ao todo. Os elementos 

mínimos da escrita são as letras. Durante muito tempo se ensinou a pronunciar as 

letras, estabelecendo-se as regras de sonorização da escrita no seu idioma 

correspondente. 
 
 

Nessa concepção, o ensino volta-se, inicialmente, para o conhecimento das letras do 

alfabeto; na sequência, às sílabas até chegar às palavras, frases e textos. As atividades são 
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trabalhadas nessa ordem das partes (letras) para atingir o todo (textos). De certa maneira, o 

método sintético baseia-se na perspectiva de que para que uma criança/pessoa seja 

alfabetizada, primeiro ela precisa conhecer todas as letras do alfabeto. Essa característica está 

centrada, principalmente, na codificação (escrita) e decodificação/descodificação (leitura) do 

código escrito. 
 

Nos métodos sintéticos, os elementos mínimos da língua, como sílabas ou fonemas 

reúnem-se para gerar as palavras que formarão as frases. Carvalho (2003, p. 41) destaca: 

 

 

A soletração, assim como os métodos fônicos, são métodos sintéticos. Existem 

varias modalidades de métodos fônicos, porém, todas baseadas no mesmo princípio: 

levar o aprendiz a estabelecer as relações entre sons e letras de tal forma que ao 

reconhecer a imagem de uma letra seja capaz de emitir o som correspondente. À 

medida que o aprendiz emite sons, deve também encadeá-los para formar as 

palavras. 
 
 

Neste caso, ao referir que o método fônico estabelece relações entre sons e letras, a 

autora citada evidencia que, primeiro ensina-se a criança o som de cada letra, para, depois 

formar sílabas, palavras e frases. Esse método preconiza que primeiramente se conheça o 

alfabeto, decifrando letra por letra, sílaba por sílaba, palavra por palavra, relacionando 

grafema e fonema. Por isso, há a necessidade de levar o aluno a estabelecer relações entre 

sons e letras. 
 

Pessoas recém-alfabetizadas por métodos sintéticos (como a soletração ou o método 

fônico), em geral, são mais atentas à decodificação integral do texto, que é lido palavra por 

palavra, sem omissões e/ou substituições. Contudo, são menos preparadas para a tarefa de 

interpretação. Nesse sentido, Carvalho (2003, p. 35) argumenta: 

 
 

A soletração tem sido criticada porque, pelo menos nas etapas iniciais da 

aprendizagem, a pessoa concentra-se tanto na decifração das letras em sons que às 

vezes chega ao final da leitura sem compreender o sentido da frase ou do texto. 

Parece que a parte mecânica da leitura torna-se mais importante do que a busca da 

compreensão, que deve ser o principal objetivo do leitor. 
 
 

A soletração gera preocupação em decifrar corretamente os sons das letras, mas isso 

não significa que o aluno esteja compreendendo aquilo que lê. Notamos que o método 

sintético tem ênfase nos mecanismos de codificação e decodificação (técnicas), baseadas na 

mesma metodologia de ensinar com apelo excessivo à memória e não à compreensão, 

antevendo pouca capacidade de motivar os alunos para a leitura e a escrita. Carvalho (2014, p. 

22) enfatiza: 



43 
 
 

 

O objetivo maior da soletração é ensinar a combinatória de letras e sons. A leitura 

propriamente dita fica para uma segunda etapa. Partindo de unidades simples, as 

letras, o professor tenta mostrar que essas quando se juntam representam sons, as 

sílabas, que por sua vez formam palavras. [...] o método baseia-se na associação de 

estímulos visuais e auditivos, valendo-se apenas da memorização como recurso 

didático – o nome da letra é associado à forma visual, as sílabas são aprendidas de 

cor e com elas se formam palavras isoladas. 
 
 

Nessa perspectiva de alfabetização, observamos que a memorização tem destaque ao 

trabalhar com a soletração. Ao ensinar o professor dirige a atenção das crianças para o som 

representado pelas letras, partindo, então, da junção das sílabas e priorizando o som das 

famílias silábicas. Nesse caso, as sílabas são treinadas por meio da memorização e a atenção 

do aluno é focalizada em acertar a maneira correta de pronunciaras junções em detrimento da 

compreensão daquilo que lê. 
 

Os métodos sintéticos, segundo Morais (2012) são classificados em alfabético, fônico 

e silábico. Assim, o alfabetizando aprende o alfabeto, fazendo a junção das sílabas, para 

passar à leitura das palavras. 
 

No alfabético, a criança passa a compreender as letras. Com tal entendimento, 

pressupõe-se que cada letra produz um som e a junção das consoantes com as vogais formam 

as sílabas. Como exemplo, pode-se juntar a letra B (consoante) com a letra O (vogal), 

formando a sílaba BO. Nesse método, o recurso didático utilizado é a memorização. 
 

O método fônico contribui para que o aluno treine o som das letras, que ao tornarem 

sílabas, possuem, respectivamente, uma pronúncia a ser decorada. Carvalho (2014, p. 24) 

considera: 

 

 
Ao aplicar métodos fônicos, o professor dirige a atenção da criança para a dimensão 

sonora da língua, isto é, para o fato de que as palavras, além de terem um ou mais 

significados, são formadas por sons, denominados fonemas. Fonemas são unidades 

mínimas de sons da fala, representados na escrita pelas letras do alfabeto. Ensina-se 

o aluno a produzir oralmente os sons representados pelas letras e a uni-los (ou 

melhor dizendo, fundi-los) para formar as palavras. Parte-se de palavras curtas, 

formadas por apenas dois sons representados por duas letras, para depois estudar 

palavras de três letras ou mais. A ênfase é ensinar a decodificar os sons da língua, na 

leitura, e a codificá-los, na escrita. 
 
 

A autora esclarece que ao alfabetizar desta forma, o professor centra a sua 

preocupação para fazer com que a criança perceba e aprenda que as palavras, por mais que 

tenham significados, são constituídas por fonemas formados pelos sons, constituindo-se por 

um processo de decodificação dos sons representados através da escrita, ou seja, codificados 

na escrita. 
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Já na fase silábica, juntando e decorando sílabas, o aluno prepara-se para ler apenas as 

palavras. Supomos que o professor após trabalhar a família silábica do BA, BE, BI, BO, BU, 

passe a formar palavras como, por exemplo: BE + BI = BEBI, assim a criança será capaz de 

ler as palavras, considerando que, anteriormente, já tinha conhecimento das sílabas; e, ao 

reconhecer outras sílabas seria capaz de formar novas palavras. 
 

Cagliari (2007, p. 54) destaca: 
 

 

A palavra vinha como decorrência do aprendizado das sílabas, um ponto de partida e 
de chegada, um elemento para fazer exercícios com as sílabas. A leitura unia sílabas 

para formar palavras e dava-se por satisfeita chegando até aí. Ninguém estava 

preocupado com o texto. 
 
 

Na compreensão do autor citado, o método sintético volta-se para a aprendizagem do 

alfabeto, letras, sílabas e, por fim, na formação de palavras, sem referência à importância do 

texto, denotando que a leitura e escrita das palavras são indicativos do conhecimento 

adquirido pelo aluno. Cagliari (2009, p. 94) ressalta: 

 
 

Os alunos copiam palavras muitas vezes para fixar sua forma ortográfica, depois, 

copiam as primeiras frases e, finalmente, os primeiros textos. Somente depois [...] 

podem começar a escrever frases por iniciativa própria e, mais adiante, os primeiros 

textos. Antes de chegar a este ponto, tudo é feito de maneira coletiva: todos realizam 

a mesma tarefa, da mesma maneira, no mesmo momento. 
 
 

É interessante destacar que esse método mostra a reprodução correta das palavras. 

Conforme evidencia Cagliari (2009) há uma preocupação com a ortografia, considerando 

essencial o desenho certo das letras. Complementa o autor, que a memorização e o ensino 

repetitivo eram e ainda constituem meios para alfabetizar as crianças, com foco nas atividades 

de memorização das famílias silábicas para apenas, posteriormente, pensar na escrita de 

palavras e pequenos textos. 
 

Segundo Carvalho (2014, p. 22), “o livreto Método ABC: Ensino prático para aprender 

a ler (sem indicação de autor ou data) ainda pode ser encontrado em papelarias do interior do 

Brasil”. Ressalta a autora, que ao observar a prática de muitos professores alfabetizadores 

observa-se uma maior preocupação de ensinar o bé-a-bá aos alunos. Nessa concepção, o 

ambiente da sala de aula é cercado de famílias silábicas reproduzidas nas paredes em 

detrimento do uso de textos. 
 

Na concepção de Faria (2012, p. 52): 
 

 

Na proposição tradicional de alfabetização, restrita ao método sintético, a escola 
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geralmente não considera a construção natural dos saberes à respeito da leitura e 

da escrita que a criança produz, propondo a utilização imediata do código escrito, 

acreditando facilitar a tarefa se desvenda imediatamente todos os mistérios que 

envolvem a alfabetização. Mas, ao proceder assim, as crianças acabam não 

compreendendo que os ruídos que emitem com a boca possuem uma relação com 

a linguagem e a escrita; não entendem que aquelas “frases para destravar a 

língua”, as quais passam por orações, tenham algo a ver com o que elas sabem 

sobre a linguagem; tudo se converte numa convenção irracional, numa “dança das 

letras” que vão se combinando entre si de uma forma não compreensível para a 

criança. Em algo que não pode/consegue pensar/refletir. 
 
 

Assim sendo, o método sintético dá ênfase na prática da memorização, 

desconsiderando a compreensão da vivência dos alunos, constituindo-se em um ensino 

mecânico pautado na codificação e decodificação, com a valorização de técnicas para chegar à 

formação das palavras. Contudo, isso não difere do que veremos no próximo subtítulo ao 

tratar do método analítico. 

 
 

3.2 Método Analítico 
 

 

O método analítico está voltado para o ensino da leitura, partindo do todo para as 

partes. De acordo com Carvalho (2003, p. 40): 

 

 
Métodos analíticos, também chamados globais, partem de uma história, uma frase 
ou uma palavra para chegar às sílabas e depois aos sons das letras. O processo lógico 
que predomina é o da análise, do todo para as partes menores. 

 
 

Esse método permite iniciar o processo de alfabetização, com as unidades maiores, a 

partir de textos, frases e, principalmente, palavras, trabalhando, posteriormente, com unidades 

menores: sílabas e letras. 
 

Segundo Morais (2012, p.30), os métodos analíticos compreendem três tipos, a saber: 

a palavração, a sentenciação e o método global. 

 

 
No método da palavração, durante um longo período (por exemplo, um semestre 

letivo), os alunos são ensinados a identificar e copiar um repertório de palavras para, 

só depois, começarem a partir as palavras em sílabas e as sílabas em letras ou 
fonemas;  
No método de sentenciação, a cada unidade didática ou lição, as crianças 

memorizariam (de modo a poder identificar e copiar) sentenças completas, para, em 
seguida, tratar isoladamente suas palavras e, depois, analisarem tais palavras em 
partes menores (sílabas, letras);  
No método global ou dos contos, a criança seria exposta a narrativas artificiais (sem 

qualidade literária, escritas especificamente para alfabetizar). O “grande todo”, o 

texto, seguiria, então, os passos do método anterior: suas frases seriam trabalhadas 

isoladamente e, do interior das mesmas, seriam selecionadas algumas palavras, cujas 

sílabas ou relações fonema-grafema seriam enfocadas. 
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A palavração tem como metodologia inicialmente a leitura da palavra por palavra. Na 

sentenciação, após a leitura das palavras, procede-se ao ensino das sílabas que as formam. Por 

sua vez, o método global, resume os passos seguidos pelos professores, trabalhando de forma 

isolada com pequenos textos ou frases artificiais, a partir da escolha das palavras chaves em 

que se analisam as sílabas. 
 

Carvalho (2003, p. 63) evidencia: 

 

Os métodos analíticos recomendam que a seleção da unidade inicial (texto, frase ou 

palavra) seja feita em função do significado, do interesse que possa despertar, da 

ligação com o contexto e a realidade dos alunos e não em função das relações entre 

letras e sons. Quando bem escolhida, a frase inicial, tanto quanto o texto, vai ajudar 

o leitor iniciante a centrar a atenção na busca do sentido da leitura e ajudá-lo a 

compreender as funções sociais da escrita. 
 
 

A autora contribui para a reflexão a respeito da importância da escolha de textos e 

frases que tenha relação ao cotidiano dos alunos, a partir de acontecimentos e experiências 

que contribuam para despertar o interesse e a atenção dos mesmos, mostrando que a escrita 

representa uma comunicação. 
 

Os métodos analíticos ou globais permitem iniciar a alfabetização com materiais mais 

motivadores que as sílabas, letras ou fonemas. Portanto, são mais adequados para mostrar ao 

aprendiz as funções e usos sociais da escrita e da leitura, levando-o a perceber que, para 

compreender o texto, é preciso pensar sobre o que está escrito e não apenas em transformar 

letras em sons (CARVALHO, 2003). 
 

Com tal compreensão, segundo Ferreiro e Teberosky (1999, p. 23), a leitura é uma 

tarefa fundamentalmente visual e consiste: 

 

 

No reconhecimento global das palavras ou das orações; a análise dos componentes é 
uma tarefa posterior. Não importa qual seja a dificuldade auditiva daquilo que se 

aprende, posto que a leitura é uma tarefa fundamentalmente visual. Por outro lado, 
postula-se que é necessário começar com unidades significativas para a criança. 

 
 

Neste sentido, percebemos uma preocupação em mostrar ao aluno que um texto é 

constituído de palavras, letras e sons, permitindo ao professor trabalhar com a memorização, 

haja vista que, ao partir de pequenos textos descontextualizados, são selecionadas as palavras 

a serem memorizadas pelos alunos, além do estudo das famílias silábicas identificadas nas 

respectivas palavras. O referido método induz o aprendiz a vivenciar o desprazer da 
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memorização. Nesse sentido, para Carvalho (2003), em algumas propostas eles parecem tão 

mecânicos quanto os sintéticos. 
 

Ao trabalhar com esses métodos, a cartilha ensinava a ler por meio de cópias e ditados, 

desmontando e montando palavras em famílias de letras, sem jamais discutir a leitura em si, 

com a ênfase na decifração. Segundo Cagliari (2009, p. 96): 

 
 

Como a cartilha tem uma maneira equivocada de tratar a escrita, a leitura também 
fica prejudicada, pois depende crucialmente da escrita. Alguns alunos chegam 
mesmo a explicitar o processo de decifração que aprenderam, dizendo, por exemplo,  
“le-a-la, te-a-ta”, ao tentar ter “la-ta”. Quando chega o momento da leitura, alguns 

professores obrigam seus alunos a acompanhar com os olhos letra por letra, uma 

depois da outra, decifrando-as individualmente e falando o que estão lendo. Os mais 

espertos acabam realizando uma leitura silabada que, com o tempo, pode até 

adquirir velocidade suficiente para dar a impressão de fluência. Todavia, não 

raramente ocorre que, mesmo esses não são capazes de lembrar o que leram, a não 

ser uma ou outra palavra (geralmente aquelas que apresentaram dificuldade de 

leitura, em que o aluno gaguejou, parou para pensar..). 
 
 

O autor citado esclarece ainda que a cartilha pode ser prejudicial à aprendizagem da 

leitura, em específico, quando se refere à leitura silabada, pois não garante que o aluno 

compreenda realmente o que lê, tanto que o fato da criança gaguejar pode demonstrar uma 

simples memorização do som representado por determinada sílaba. 
 

Em seu caderno 1, na unidade 3, o PNAIC (2012, p. 23) corrobora com tal ideia ao 

salientar: 

 

 
De acordo com essa visão, para aprender a ler e a escrever, seria preciso apenas ter 

habilidades perceptivas e motoras (discriminação visual, discriminação auditiva, 

coordenação motora fina etc.) e receber, em doses homeopáticas, informações sobre 

as letras e sobre o seu valor sonoro. Todo o trabalho mental do aprendiz seria 

reduzido a memorizar o nome e o traçado das letras e a decorar os sons que elas 

substituiriam. É por isso que, de acordo com aqueles métodos, os professores 

esperavam que o aluno fosse se alfabetizando, na medida em que era treinado a 

repetir as correspondências som-grafia que a cartilha lhe apresentava, seja pela 

memorização das famílias silábicas (BA, BE, BI, BO, BU; LA, LE, LI, LO, LU) seja 

pela leitura repetitiva de palavras que começam com uma mesma relação fonema-

grafema. Muitas crianças, por decorarem a cartilha, sabiam os nomes de todas as 

letras, memorizavam todas as sílabas, mas continuavam sem compreender como as 

letras funcionam. 
 
 

Sendo assim, aprender a ler e escrever faz pensar em um cuidado especial do 

professor, porque ao ensinar o traçado correto das letras, dos sons, pode induzir simplesmente 

à realização de uma leitura ou escrita repetitiva de palavras, gerando, por conseguinte, 

somente a memorização sem a compreensão do texto lido. 
 

Para Faria (2012, p. 50) "aprender a copiar em sala de aula ou aprender a ouvir o 
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que apenas o mestre tem a dizer, não serve para os novos tempos, não prepara o(a) 

aluno(a) para a ação fora dos muros da escola". 
 

Analisaremos no próximo subtítulo, mesmo com os métodos sintéticos e analíticos, a 

aprendizagem da criança ainda é considerada um fracasso. Diante das críticas feitas por 

professores em busca por um método de alfabetização adequado, surgem os métodos mistos. 

 
 

3.3 O método misto 
 

 

A década de 1920 foi marcada pela busca de reformas educacionais do ensino da 

leitura e da escrita. Nesse período, segundo Mortatti (2006) havia uma disputa na utilização de 

métodos de alfabetização no Brasil entre os professores defensores do método analítico e 

sintético, cada um com o propósito de que um dos métodos pudesse se sobrepor ao outro. 
 

Em meio a tais discussões, surgiu a conciliação dos dois métodos de alfabetização 

(sintéticos e analíticos), que ficaram conhecidos como métodos mistos. Tal método é 

caracterizado por uma mistura do sintético e do analítico. Com tal visão, ao mesmo tempo em 

que se juntam as sílabas para formar palavras, estas são agrupadas para formar frases e textos. 
 
Sobre esse método, Micotti (1970, p. 63) salienta que o mesmo “envolve a escolha de 

palavras, frases e textos simples, que fazem com que a criança conheça e aprenda os 

mecanismos da leitura”. 
 

A utilização de métodos alternados buscava por melhorias no processo de 

alfabetização. Contudo, mesmo com a junção dos métodos sintéticos e analíticos (métodos 

mistos), o Brasil continuou com dificuldades na aprendizagem das crianças. 
 

Os métodos sintéticos, analítico e misto eram conhecidos como métodos tradicionais. 

De acordo com Cagliari (2009, p. 65), na alfabetização tradicional: 

 

 
Alunos que são submetidos a um processo de alfabetização, seguindo o método das 

cartilhas (com livros ou não), são alunos que são expostos exclusivamente ao 

processo de ensino. O método ensina tudo, passo a passo, numa ordem 

hierarquicamente estabelecida, do mais fácil para o mais difícil. O aluno, seja ele 

quem for, parte de um ponto inicial zero, igual para todos, e vai progredindo, através 

dos elementos já dominados, de maneira lógica e ordenada. A todo instante, são 

feitos testes de avaliação (ditados, exercícios estruturais, leitura perante a classe), 

para que o professor avalie se o aluno “acompanha” ou se ficou para trás. Neste  
último caso, tudo é repetido de novo, para ver se o aluno, desta vez, aprende. Se 
ainda assim não aprender, repete-se mais uma vez, remanejam-se os alunos 
atrasados para uma classe especial, para não atrapalharem os que progrediram, até  
que o aluno, à força de ficar reprovado, desista de estudar, julgando-se incapaz. E 

a escola lamenta a chance que a criança teve e que não soube aproveita 
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O método tradicional é focado em um ensino baseado em atividades repetitivas, com 

exigências de cópias, instigando os alunos a decorarem o que leem ou escrevem. Nessa 

perspectiva, os alunos são considerados inertes e sempre comparados uns aos outros, sem 

respeito ao ritmo de aprendizagem, que leva muitos a serem tachados como atrasados diante 

daqueles que avançam na aprendizagem. 
 

De acordo com Faria (2012, p. 66 e 67), isso faz pensar em um ensino padronizado e 

homogêneo, que desconsidera a contextualização e as experiências do cotidiano, em que: 

 

 

Geralmente, nas salas de aula, tudo é ensinado para todos ao mesmo tempo, 

supondo que todos os(as) alunos(as) têm as mesmas potencialidades e 

necessidades. A turma é tratada como se fosse homogênea. Raramente o ensino é 

individualizado. Os(as) alunos(as) que têm facilidade para aprender se enquadram 

neste modelo e acompanham as aulas, mas aqueles que necessitam de 

atendimento diferenciado dos demais, por apresentarem outras 

dificuldades/olhares, ou potencialidades a serem atendidas, nem sempre 

conseguem atingir resultados satisfatórios. Devido a isso, serão certamente 

rotuladas de problemas ou indisciplinados, que não se concentram e/ou não 

aprendem na escola e por consequência, na vida. [...] Quando a criança não dá a 

resposta esperada, é sempre ela o problema, nunca a metodologia, o material 

utilizado, o atendimento oferecido, a forma de avaliação, o acompanhamento e as 

intervenções realizadas pelo(a) professor(a). Isso também se dá porque ainda 

hoje, observamos atitudes de alguns adultos e professores(as), dentro e fora da 

escola, que desconsideram a criança como ator social, produtora de cultura e da 

própria história de vida.. 
 
 

Na concepção tradicionalista de ensino, os alunos são sempre rotulados como aqueles 

que não aprendem, sendo eles mesmos citados como o problema por não avançarem na 

aprendizagem, e pouco se discute sobre o método do professor ou de qualquer outra situação 

que possa ser repensada para a superação das dificuldades encontradas. 
 

No ensino tradicional, segundo Leal (2005) existe uma desconsideração da capacidade 

que os alunos têm de formular hipóteses, analisar o sistema da língua escrita e usar diferentes 

estratégias no seu processo de descoberta da escrita. 
 

Entretanto, a partir da década de 80, surgem no Brasil, os estudos de Emília Ferreiro e 

Ana Teberosky referentes ao construtivismo. Como vimos, o construtivismo considera a 

criança como foco central da aprendizagem, ou seja, é o sujeito agente no processo da 

aprendizagem. O ensino da leitura e da escrita passou por diferentes práticas de alfabetização 

no Brasil, atribuindo ao sujeito, o papel central do processo de ensino e aprendizagem, 

entendendo que a criança interage a partir do que já sabe. 
 

No próximo assunto é visto como o construtivismo é proposto na teoria de Ferreiro e 

Teberosky, no processo de evolução da escrita espontânea, as crianças elaboram hipóteses, 

passando por quatro períodos, a saber: pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético. 
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3.4 O processo de alfabetização a partir das pesquisas de Emília Ferreiro e Teberosky 
 

 

No século XX, a partir de 1980, os estudos realizados por Emilia Ferreiro e Ana 

Teberosky forneceram um alicerce teórico aos professores para repensar o processo de 

alfabetização com base na psicogênese da língua escrita. Nesse processo, o construtivismo 

considera o conhecimento prévio da criança, envolvendo o aluno na construção do seu 

aprendizado, com respeito às diferenças. 
 

A concepção construtivista trouxe grandes repercussões para às práticas pedagógicas 

dos professores, onde o foco central da aprendizagem passou a ser o aluno. Isso denota um 

grande avanço com relação ao ensino tradicional, porém, o construtivismo não apresentou 

nenhum método e a questão do ensino ficou subestimada, sendo moldado pela junção de 

práticas que não são chamadas de “métodos” construtivista, pois, não havia uma diretriz de 

atividades para o professor, que assim, extraía e implementava suas próprias práticas levando 

em consideração a compreensão de que cada aluno constrói o seu próprio conhecimento e que 

os erros são etapas construtivas durante no processo de aprendizagem. E na alfabetização 

deveria caminhar do todo para as partes, voltando-se para uma aprendizagem significativa, no 

qual a criança constrói suas situações de escrita. 
 

O texto é valorizado como uma prática social. Para construir o conhecimento, o aluno 

é estimulado a analisar, refletir, verificar soluções para os problemas e, a partir de suas 

análises, realizar escolhas e tomar decisões. 
 

Para Kruger (2013, p. 228): 
 

 

Neste método, o aluno é levado a descobrir o conteúdo a partir de pesquisas, para 

compreender sobre o conteúdo. Com isso, ele é ativo no processo de ensino-

aprendizagem, havendo uma descentralização da figura do professor, no qual o 

aluno deve também ser capaz de construir seu conhecimento. Portanto, o método 

construtivista, diferente do método tradicional, visa fazer que o aluno seja o sujeito 

ativo no processo de aprendizagem. [...] o professor atua como um agente 

facilitador. 
 
 

O construtivismo, como citado pela autora, tende a tornar o aluno ativo e o professor 

deve possibilitar a vivência de situações que propiciem reflexões desencadeadoras de 

aprendizagem. O docente é o facilitador do processo de ensino e aprendizagem. 
 

Conforme enuncia Freire (1978), o aluno deve ser crítico, desenvolver o seu 

pensamento, aprender criando e arriscando. Ao professor cabe a função de auxiliar, 

permitindo o diálogo e a participação ativa do aluno na sala de aula. 
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A aprendizagem é um processo que acontece à medida que ocorre uma interação do 

aluno com os estímulos do ambiente. Com isso, Ferreiro e Teberosky (1999) abordam que não 

se pode identificar a leitura com a decifração e tampouco a escrita com cópia de um modelo. 

É necessário respeitar o pensamento infantil, auxiliando o aluno a descobrir as hipóteses que 

encontra. As pesquisadoras revelam que os alunos necessitam entender como funciona o 

sistema de escrita alfabética, compreendendo o que a escrita representa e como cria essas 

representações. Nessa perspectiva, o processo de alfabetização passa por quatro períodos: da 

escrita pré-silábica, para a escrita silábica, da escrita silábica-alfabética até a escrita alfabética, 

percebendo, assim, a relação entre fonema-grafema. 
 

Sobre a hipótese pré-silábica, o caderno de Língua Portuguesa, ano 1, unidade 3, do 

PNAIC (2012, p.12) dispõe: 

 

 

No período pré-silábico, a criança ainda não entende que o que a escrita registra é a 

sequencia de “pedaços sonoros” das palavras. Num momento muito inicial, a 

criança, ao distinguir desenho de escrita, começa a produzir rabiscos, bolinha e 

garatujas que ainda não são letras. À medida que vai observando as palavras ao seu 

redor (e aprendendo a reproduzir seu nome próprio ou outras palavras), ela passa a 

usar letras, mas sem estabelecer relação entre elas e as partes orais da palavra que 

quer escrever. Pode, inclusive, apresentar o que alguns estudiosos chamaram de 

realismo nominal, que a leva a pensar que coisas grandes (casa, carro) seriam 

escritas com muitas letras, ao passo que coisas pequenas (formiguinha, por exemplo) 

seriam escritas com poucas letras. Nessa longa etapa pré-silábica, sem que os 

adultos lhe ensinem, a criança cria duas hipóteses absolutamente originais:  
a hipótese de quantidade mínima, segundo a qual é preciso ter no mínimo 3 

(ou 2) letras para que algo possa ser lido;  
a hipótese de variedade, ao descobrir que, para escrever palavras diferentes, é 

preciso variar a quantidade e a ordem das letras que usa, assim como o próprio 

repertorio de letras que coloca no papel. De modo parecido, a criança passa a 
conceber que, no interior de uma palavra, as letras têm que variar. 

 

 

Assim, na hipótese pré-silábica, a criança ainda não sabe que a escrita registra o som 

da palavra falada, não reconhece o vínculo existente entre fala e escrita. Nessa fase, ela 

associa a quantidade de letras da palavra ao tamanho do objeto a ser escrito, por exemplo, se 

fosse escrever a palavra borboleta; utilizaria poucos símbolos devido ao tamanho do animal. 
 

Nesse período, as crianças não relacionam as partes escrita (a letras ou agrupamentos 

de letras), as partes orais das palavras. É a etapa de produção das garatujas, misturam letras 

com números. “Escrever é reproduzir os traços típicos da escrita que a criança identifica como 

a forma básica da mesma” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 193). 
 

Podemos observar nas figuras abaixo, as escritas de crianças com hipóteses pré-

silábicas: 
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Fonte: Caderno 01, unidade 03, Língua Portuguesa (PNAIC) – (2012) 
 

 

Percebemos que as crianças possuem a noção de que as letras são usadas para escrever 

as palavras, mas não associam as letras ao som que representam. 
 

Por sua vez, o período silábico é caracterizado pela tentativa de dar um valor sonoro a 

cada uma das letras que compõem uma escrita. Conforme o caderno de Língua Portuguesa, 

ano 1, unidade 3, do PNAIC (2012, p.13): 

 
 

No período silábico, ocorre uma revolução. A criança descobre que o que coloca no 

papel tem a ver com as partes orais que pronuncia, ao falar as palavras. Mas, nessa 

etapa, ela acha que as letras substituem as sílabas que pronuncia. Num momento de 

transição inicial, a criança ainda não planeja, cuidadosamente, quantas e quais letras 

será colocada para cada palavra, mas demonstra que está começando a compreender 

que a escrita nota a pauta sonora das palavras, porque, ao ler o que acabou de 

escrever, busca fazer coincidir as sílabas orais que pronuncia com as letras que 

colocou no papel, de modo a não deixar que sobrem letras (no que escreveu). [...] as 

escritas silábicas estritas, que aparecem depois, seguem uma regra exigente: uma 

letra para cada sílaba pronunciada. Tais escritas podem ser de dois tipos:  
silábicas quantitativas ou “sem valor sonoro”, nas quais a criança tende a 

colocar, de forma rigorosa, uma letra para cada sílaba pronunciada, mas, na maior 

parte das vezes, usa letras que não correspondem a segmentos das sílabas orais da 
palavra escrita. [...];  

silábicas qualitativas ou “com valor sonoro” nas quais a criança se preocupa 
em colocar não só uma letra para cada sílaba da palavra que esta escrevendo, mas 

também letras que correspondem a sons contidos nas silabas orais daquela palavra. 
 

 

Vemos na hipótese silábica, a criança já sabe que a escrita representa a letra e o som da 

fala. Usam muito as letras do seu próprio nome. E acreditam que cada letra forma uma sílaba. 

Utilizam em sua escrita, vogais e consoantes, como podemos observar na figura abaixo: 
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Fonte: caderno 01, unidade 03, Língua Portuguesa (PNAIC). 
 

 

Na figura acima a criança busca coincidir a letra que pronuncia com ao qual escreve, 

mas ainda não sabe quantas e quais letras usarem. 
 

Já o período silábico-alfabético, de acordo com o caderno de Língua Portuguesa, ano 

1, unidade 3, do PNAIC (2012, p.14): 

 

 

No período silábico-alfabético, um novo e enorme salto qualitativo ocorre e a 
criança começa a entender que o que a escrita nota ou registra no papel tem a ver 

com os pedaços sonoros das palavras, mas que é preciso “observar os sonzinhos no 

interior das sílabas”. Alguns estudiosos consideram que tal etapa de transição não 
constitui em si um novo nível ou nova hipótese, mas uma clara fase “de transição”.  
Ao notar uma palavra, ora a criança coloca duas ou mais letras para escrever 
determinada sílaba, ora volta a pensar conforme a hipótese silábica e põe apenas 
uma letra para uma sílaba inteira. 

 
 

Percebemos, então, na hipótese silábico-alfabético a criança descobre que uma letra, 

sozinha, não representa uma sílaba, e a faz acrescentar mais letras. Nessa fase, o contato com 

textos e palavras variadas ajuda no processo da escrita. 
 

A figura abaixo é um exemplo de escrita em hipótese silábico-alfabética: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: caderno 01, unidade 03, Língua Portuguesa (PNAIC) – (2012). 
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Notamos que as crianças já conhecem algumas silabas e se aproximam colocando as 

letras usadas para escrever o nome das figuras, porém, confundem a quantidade de letras para 

formar a sílaba. 
 

O quarto período é o alfabético, representa o final da evolução da criança. Segundo o 

caderno de língua Portuguesa Ano 1, unidade 3, PNAIC (2012, p. 15): 

 

No período alfabético, as crianças escrevem com muitos erros ortográficos, mas já 
seguindo o princípio de que a escrita nota, de modo exaustivo, a pauta sonora das 

palavras, colocando letras para cada um dos “sonzinhos” que aparecem em cada 
sílaba. 

 
 

Com isso, notamos na hipótese alfabética, a criança representa cada fonema com um 

signo gráfico, seguindo o padrão silábico da consoante com uma vogal. Acontecem situações 

as quais levam a descobrir a existência de regras a serem assimiladas durante o processo de 

aprendizagem. Percebemos, assim, que realmente as crianças têm papel ativo na construção 

do processo de conhecimento. 
 

A figura abaixo ilustra um exemplo de escrita produzida por uma criança que chegou à 

última etapa do processo de apropriação do sistema alfabético: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: caderno 01, unidade 03, Língua Portuguesa (PNAIC) - (2012). 
 

 

Como evidenciado na figura, a criança coloca as letras conforme o som representado, 

mesmo com erros ortográficos ou confundindo alguns sons e letras. 
 

Com a teoria da psicogênese da língua escrita, Ferreiro e Teberosky (2009) mostram 

como a criança não deve aprender um código, mas apropriar-se do sistema de escrita 

alfabética, não é repetindo por vezes ou copiando sílabas e palavras, que será considerada 
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alfabetizada. O aluno necessita entender o que as letras representam; e como as letras criam 

suas representações. 
 

Ao conhecermos as quatro hipóteses de escrita da criança, percebemos que as cartilhas 

não oportunizam ao professor acompanhar a evolução da escrita de seus alunos. Na próxima 

seção, apresentaremos a alfabetização na perspectiva do letramento, distinguindo o que é 

alfabetizar e letrar. 
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4. ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO 
 

 

Nesta seção discutimos o tema alfabetização e letramento, analisando a relação de 

ambos no processo de ensino e aprendizagem. Na educação brasileira, os termos alfabetizar e 

letrar partem da premissa de que os sujeitos não somente aprendam a ler e escrever, mas 

compreendam o que leem e escrevem, fazendo uso na prática social. 
 

Os estudos sobre letramento têm impactado profundamente as práticas de 

alfabetização. O assunto tem sido abordado nas escolas e o Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa – PNAIC vem evidenciando essa discussão da importância do sujeito 

alfabetizado e letrado. 

 

4.1 O processo de alfabetização e letramento 
 
 

O conceito de alfabetização está relacionado à ação de ensinar a ler e escrever. É 

momento em que as crianças passam a conhecer as letras, as sílabas e os sons representados, 

apropriando-se do sistema de escrita e envolvendo todo esse processo às práticas de leitura e 

escrita. Segundo Carvalho (2014), para aprender a ler, é preciso conhecer as letras e os sons 

que representam, mas também é fundamental buscar o sentido e ter a compreensão da escrita. 
 

Para Garcia (2001, p. 10): 
 

 

Alfabetização é um processo contínuo, que acompanha o processo mais amplo de 

busca e construção de conhecimentos inerente a todo ser humano que vive numa 

sociedade letrada. A criança que vive exposta a linguagem escrita, inevitavelmente, 

se interessará por saber o que está escrito no livro, na revista, no jornal, na carta, nas 

instruções dos jogos, bem como em usar a escrita para expressar seus sentimentos, 

ideias e ações. 
 
 

A autora faz menção à importância de o professor favorecer o contato da criança com 

a escrita, para incentivar o gosto em aprender a ler, tornando-a, digamos, curiosa, para saber o 

que está escrito nas fachadas dos mercados, nos cartazes, livros e outros. O período de 

alfabetização, especificamente, nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, é considerado 

o momento o qual a criança inicia o contato com a língua escrita, porém todo o processo de 

alfabetização vem sendo questionado ao longo do tempo, haja vista que os alunos não passam 

a conviver com isso nas escolas, uma vez que já mantêm esse contato com o mundo escrito 

desde que nascem. Garcia (2001, p. 11) ressalta: 

 
 
A alfabetização não tem início a partir da entrada da criança na escola e na primeira 
série, como querem alguns, mas vem acontecendo desde que a criança nasce, e, 
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segundo as últimas pesquisas, antes mesmo de ela nascer. Se a criança é capaz de 
reconhecer a voz da mãe ao nascer, é porque aprendeu a reconhecer o som dessa voz 
no útero. 

 

 

Neste caso, as crianças iniciam o processo de alfabetização, antes mesmo de nascer e 

vão ampliando o seu contato com a fala e a escrita, através do ambiente familiar, nas ruas, no 

rádio, na TV, até chegarem à escola para a consolidação desses conhecimentos. 
 

É de Faria (2012, p. 58 - 59) a seguinte afirmação: 
 

 

Quando chegam à escola para aprender a ler e escrever, os(as) alunos(as) já viram 

muitas coisas, já se relacionaram, conviveram, brincaram e tiveram contatos com 

algumas coisas escritas – como a bíblia, placas de ruas, nas embalagens de 

alimentos e/ou remédios e vendo televisão. As crianças frequentemente têm 

consciência que a escrita quer dizer alguma coisa e transmite uma informação 

e/ou conhecimento. Mesmo quando não compreendem exatamente de que 

maneira os sinais escritos no papel funcionam para transmitir essa mensagem, as 

crianças reconhecem/identificam a sua função comunicativa. 
 
 

Ao conviver com a escrita, mesmo ainda não dominando tal processo, a criança 

percebe aos poucos, que ler e escrever proporciona mais uma forma de comunicação. 
 

Garcia (2001, p. 66) enfatiza: 
 

 

A alfabetização é um processo que, ainda que se inicie formalmente na escola, 

começa, de fato, antes de a criança chegar à escola, através das diversas leituras que 

vai fazendo do mundo que a cerca, desde o momento em que nasce e, apesar de se 

consolidar nas quatro primeiras séries, continua pela vida a fora. Este processo 

continua apesar da escola, fora da escola, paralelamente à escola. A criança vai 

construindo conhecimentos sobre o mundo em que vive. Nesse processo de 

construção, está inserida a escrita, como um objeto cultural socialmente construído. 

Este processo totalizador de construção de conhecimentos se opera sem 

necessidades de cópias, treinos ou repetições mecânicas e abstratas, mas pela 

necessidade vital de expressão e comunicação. 
 
 

Pelos enunciados da autora, é possível perceber que a aprendizagem vai sendo 

construída no convívio social via interações com outros sujeitos, e não se resume 

simplesmente ao fato de frequentar uma escola. Nessa mesma perspectiva, Vygotsky (2011) 

ensina que o aprendizado da criança começa muito antes dela ir à escola. 
 

Segundo Vygotsky, é na relação social do “eu” com o “outro” que ocorre o 

desenvolvimento, e é na interação com o meio social que se dá a aprendizagem. 
 

Para Garcia (2001, p. 36): 
 

 

A criança, ao chegar à escola [...] traz consigo suas “leituras”. Leituras que lhe 
facilitam entender e compreender o mundo físico e social no qual vive. A 

necessidade de compreender o mundo impulsiona sua ação. A aprendizagem é o 
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resultado de sua interação com o mundo. A criança se desenvolve aprendendo e 
aprende se desenvolvendo. 

 
 

Nesse sentido, a leitura de mundo vivenciada por cada aluno deve ser valorizada e 

trabalhada pelos professores. De acordo com Freire (2011, p. 28), “[...] o processo de 

alfabetização tem no alfabetizando, o seu sujeito e que a realidade da criança permite a 

construção da aprendizagem”. 
 

Por sua vez, Faria (2012, p. 13), também cita a importância da leitura de mundo da 

criança, entendendo a necessidade de: 

 

 

[...] considerar as experiências de leitura de mundo da criança. Ao tratar da 

importância da leitura no processo de alfabetização estamos ressaltando a 

importância da leitura de mundo que cada um possui, leitura esta que é 

permeabilizada pelo contexto sociocultural, relacionada com à forma pela qual o 

sujeito aprende e apreende o mundo.. 
 
 

O autor ressalta a relevância de pensar a alfabetização como uma proposta capaz de 

valorizar o conhecimento do aluno. Isso implica em ofertar oportunidades de interação da 

criança com o mundo, no sentido de facilitar o processo de aprendizagem da leitura e da 

escrita. 
 

Garcia (2001), diferente de Soares, entende que não havia necessidade do termo 

"letramento", pois, a alfabetização é um conceito amplo que já demonstra ser suficiente e 

incorpora o que vem sendo explicito no letramento. Neste caso, vemos que ambas as autoras 

possuem divergências quanto as concepções de alfabetização, logo, Garcia não vê precisão do 

letramento defendido por Soares. 
 

A alfabetização, para Soares (1998) é entendida como indissociável ao termo 

letramento, correspondendo às práticas sociais de leitura e escrita. Nesse sentido, alfabetizar é 

ensinar o código alfabético; e letrar implica em familiarizar o aprendiz com diversos usos 

sociais da leitura e escrita. 
 

Conforme o caderno do PNAIC (2012), de Língua Portuguesa, ano 3 unidade 3: 
 

 

A partir da proposta de “alfabetizar letrando” os docentes devem levar as crianças à 

apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) envolvidos em situações do uso 

social da escrita, desenvolvendo a capacidade de ler e produzir textos com 

finalidades distintas. Assim, o contato com a diversidade de gêneros e as situações 

de leitura e produção de textos deve acontecer de forma simultânea ao processo de 

aprendizado do SEA. (BRASIL, 2012, p.06) 
 
 

Desse modo, alfabetizar e letrar implicam em envolver atividades que relacionam o 
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som-grafia ao ato de ler e produzir textos, oportunizando o contato dos alfabetizandos com 

uma diversidade de gêneros textuais. 
 

O termo letramento surgiu na década 1980, evidenciando a importância de desenvolver 

atividades de leitura e escrita significativas para os alunos, considerando que muito além de 

apenas ler e escrever é preciso praticar e compreender o que se lê e escreve. Com influência 

de Magda Soares, o termo letramento, originado do termo inglês literacy, entende que além de 

aprender a ler e escrever é preciso compreender as práticas no cotidiano. 
 

Soares (1998, p. 18) define o letramento como “[...] resultado da ação de ensinar ou de 

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

indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita”. 
 

O letramento possibilita ao aluno, além de se apropriar da escrita e da leitura, faça uso 

em sua comunicação na vida social. Kato (1986, p. 7) foi a primeira a usar o termo letramento 

no Brasil, defendendo a função da escola: 

 
 

Introduzir a criança no mundo da escrita, tornando um cidadão funcionalmente 

letrado, isto é, um sujeito capaz de fazer uso da linguagem escrita para sua 

necessidade individual de crescer cognitivamente e para atender às várias demandas 

de uma sociedade que prestigia esse tipo de linguagem como um dos instrumentos 

de comunicação. A chamada norma-padrão, ou língua falada culta, é consequência 

do letramento. 
 

 

Isso denota ao sujeito não simplesmente aprender a ler e escrever, mas ser capaz de 

fazer uso da escrita, compreendendo o que lê e escreve. 
 

Faria (2012, p. 51) faz um questionamento reflexivo sobre a alfabetização: 
 

 

Em um passado não tão distante a pessoa que conseguia decodificar era 

considerada alfabetizada, inclusive, aquela que era capaz de desenhar apenas o 

seu nome. Mas será que nos dias atuais, somente decodificar é suficiente? Pensar 

sobre isto é refletir sobre o papel social que a alfabetização cumpre, pois, durante 

muito tempo as pessoas eram alfabetizadas somente para que pudessem votar em 

seus coronéis e assinar o nome. 
 
 

Com tal entendimento, pressupõe-se que o aluno não deve ser considerado 

alfabetizado pelo simples fato de escrever e ler. É preciso levá-lo a perceber a importância da 

alfabetização para a vida. Logo, o processo de letramento tornou-se relevante no processo de 

alfabetização, pois somente alfabetizar não proporciona ao aluno o contato com o mundo 

escrito. 
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Soares (1998, p. 20) lembra que para o enfrentamento dessa nova realidade social, 
 

”não basta apenas saber ler e escrever”, mas é preciso saber fazer uso da leitura e da escrita, 

sabendo responder às exigências da sociedade em seus usos. 
 

Carvalho (2014, p. 53) complementa afirmando: 
 

 

Preparar para aprender a ler é principalmente despertar o desejo, a vontade de ler. 

Melhor do que oferecer à criança desenhos prontos para colorir e ou pontinhos para 

unir é criar um clima de interesse e receptividade em relação à leitura e à escrita. 

Para isso, a professora precisa ter em mãos livros infantis, jornais, revistas, muito 

material escrito, de todo tipo, para olhar, manipular, manusear, adivinhar. A criança 

que folheia livros e revistas acaba se perguntando: o que isso quer dizer? 

Observando livros infantis, as crianças inventam histórias inspiradas nas ilustrações. 

Criam narrativas para si mesmas e para os colegas. As historias lidas ou narradas 

pela professora, e pelos alunos também, têm um papel importantíssimo na educação 

da criança: elas alimentam a imaginação e o sonho, melhoram a expressão verbal, 

aguçam a curiosidade, criam amor pelos personagens, pelas palavras, pelos livros. 
 

 

Para a autora o gosto pela leitura deve ser estimulado nas crianças desde a 

alfabetização. Daí, o cuidado que o professor deve ter em possibilitar um contato suficiente 

com a escrita para que as dificuldades sejam minimizadas. Apenas a aplicação de atividades 

prontas, não colabora em despertar a vontade de aprender a ler. 
 

Garcia (2001, p. 26) ressalta a necessidade de “[...] ler para aprender o que antes não 

sabia, desvelando o mundo fantástico do conhecimento. Ler para mergulhar no mundo 

maravilhoso da fantasia. Viajar com o autor pelo mundo mágico do conhecimento e da 

criação, do real e do imaginário”. Ao não entender o que lê ou escreve, a criança não 

conseguirá superar as dificuldades que encontra sozinha. Pior ainda, é ser taxada como 

fracassada, repetente, sem que nenhuma atitude seja tomada para reverter tal situação. 
 

A respeito disso, Garcia (2001, p. 67) ainda enfatiza: 
 

 

Na aprendizagem da leitura e da escrita é importante que a criança se sinta 
encorajada a utilizar a escrita como um veículo para expressão e conhecimento, 
mesmo que ainda não domine o código convencional, pois é escrevendo que a 

criança vai construindo conhecimentos sobre a escrita. 
 
 

Tais considerações fazem pensar em um fator muito importante e que merece atenção 

dos professores, uma vez que a criança precisa ser incentivada a ler. Daí o cuidado que se 

deve ter em não apontar os erros da criança quando esta ainda não domina a escrita e não lê 

com fluência. 
 

Faria (2012, p. 62) afirma: 
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[...] muitos são os caminhos a serem percorridos para aprender/ensinar a criança a 
ler e escrever. Nesse percurso, ela precisa ser levada a realizar confrontos, errar e 
acertar, fazer (re)formulações e generalizações, a partir dos 
saberes/conhecimentos que vão sendo construídos ao longo do processo. 

 
 

A criança precisa ser incentivada pelo professor a ler e escrever. A leitura e a escrita 

possibilitam ao sujeito se inserir no contexto social, considerando que ler e escrever fazem 

parte da vida, haja vista que vivemos em um mundo letrado, cercado de coisas escritas e 

necessitamos de tais práticas para nos comunicarmos e nos inteirarmos de questões do nosso 

convívio. 
 

Para Soares (1998, p. 20) “só recentemente passamos a enfrentar esta nova realidade 

social em que não basta apenas saber ler e escrever”. Para a mesma autora, preciso saber fazer 

uso do ler e do escrever e responder às exigências de leitura e de escrita feita pela sociedade 

continuamente. 
 

Ferreiro e Teberosky (1999) comentam que a criança reconstrói a escrita, pois é algo 

que já existe na sociedade e que precisa ser compreendida. Por viver numa sociedade letrada, 

já constrói algumas hipóteses de escrita, mesmo antes de frequentar a escola. 
 

Garcia (2001, p. 37) assevera: 
 

 

A professora tem um papel fundamental enquanto “mediadora” no avançar do seu 

aluno. Ela é alguém que provoca, instiga, informa, compartilha conhecimentos [...] 

alguém que atende ao desejo da criança, pretendendo criar, permanentemente, novos 

desejos. Alguém que interfere, intencionalmente, no processo vivido pela criança na 

apropriação da linguagem escrita, criando novas possibilidades e se antecipando ao 

que a criança nos revela. 
 
 

Nesse sentido, as práticas de leitura e escrita precisam ser orientadas pelo professor, 

sendo este o mediador, levará o aluno a perceber que, todo texto tem suas finalidades, sendo 

uma delas, a comunicação. Em todos os anos de escolarização, os alunos devem ser instigados 

a ler e produzir textos, valorizando suas tentativas, tornando-os sujeitos ativos no processo de 

ensino e aprendizagem. 
 

Com tal compreensão, para Garcia (2001, p. 52): 
 

 

O professor não pode ser apenas aquele que “orienta” a aprendizagem ou aquele que 

“fornece” as informações necessárias. O professor é muito mais do que isso. Ele está 

em permanente interação com a criança, de modo que mesmo quando ele não age, 

está agindo. [...] A relação professor/aluno, mediada pela relação do professor com a 

produção do aluno, anuncia o resultado escolar da criança. A forma como o 

professor recebe e direciona o trabalho da criança tem implicações na construção do 

fracasso e do sucesso do aluno. O professor que nega o processo vivido por seu 

aluno dificulta que a criança se perceba como produtora de conhecimentos e 
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interfere em seu autoconceito, dando elementos para que a criança se perceba como 
incapaz, como o “não saber”. 

 
 

Em algumas situações, a criança estará no último ano do primeiro ciclo, sem dominar 

o sistema de escrita. Por isso, cabe ao professor diagnosticar se esse aluno sabe, no sentido de 

desenvolver uma metodologia diferenciada, considerando que nem todos possuem o mesmo 

avanço, e que cada um aprende em ritmos diferenciados, até porque existem diversas 

dificuldades de aprendizagem as quais interferem na aprendizagem. Assim sendo, o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa também coloca a questão da heterogeneidade nas 

salas de aula. 
 

Para Garcia (2001, p. 35), “só se aprende a escrever escrevendo. Só se aprende a ler, 

lendo. Alfabetização implica, sempre, a constituição do sentido”. Os alunos possuem suas 

etapas e superam seus limites, mas cabe ao professor interferir, fazendo as aulas terem 

sentido, oportunizando e respeitando as capacidades de cada um. A aprendizagem acontece 

quando as atividades têm sentido para os alunos. 
 

Segundo Carvalho (2014, p. 67), “não se ensina a gostar de ler por decreto, ou por 

imposição, nem se forma letrados por meio de exercícios de leitura e gramática rigidamente 

controlados”. Para formar indivíduos letrados, a escola precisa desenvolver um trabalho 

gradual e contínuo. 
 

Garcia (2001, p. 26) explica: 
 

 

Desde o contato inicial com a escrita a criança precisa viver a experiência da 
autoria. Da intimidade com a produção de textos, com a leitura dos textos dos 

colegas, com textos outros presentes no cotidiano e trazidos para a sala de aula é que 
vai sendo construído concretamente o conceito de código. 

 
 

A prática de produzir textos colabora na aprendizagem do sistema de escrita, 

habilitando os alunos a participarem ativamente e de forma autônoma da escrita. No que tange 

ao processo de leitura, esta constitui uma atividade que leva o sujeito a descodificar o sistema 

de escrita, ou seja, interpretar e compreender o sentido expresso pelo texto. A prática de ler e 

escrever contribui para o letramento, pois, ao explorar o uso de diferentes gêneros textuais, 

trabalhamos suas características e percebemos o que está escrito tem relação direta com os 

fatos do cotidiano. 
 

Já se concebe, hoje, que uma criança alfabetizada não é aquela que domina apenas os 

rudimentos da leitura ou escrita, ou seja, que é capaz de ler/escrever palavras. Espera-se da 

pessoa alfabetizada a capacidade de ler e escrever em diferentes situações sociais, para 
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inserir-se e participar ativamente de um mundo letrado, frente às demandas sociais e aos 

avanços da tecnologia exigindo sujeitos cada vez mais proficientes nas práticas de linguagem 

diversas (PNAIC, 2012, p. 26). 
 

A alfabetização e letramento são processos distintos, porém devem estar articulados no 

processo de ensino e aprendizagem. Embora os seus conceitos ainda possam ser confundidos, 

os profissionais da educação, principalmente, os professores do Ciclo Básico de 

Alfabetização, devem ter a oportunidade e o desafio de entender e desempenhar na prática 

escolar o ato de alfabetizar letrando. 
 

A prática de leitura e escrita não pode ser excluída pelos professores alfabetizadores. 

Muito além de ensinar a ler e escrever, é manter o aluno em contato com livros, contações de 

histórias, produções de textos, situações essas que não podem se perder no ambiente escolar. 

Para Garcia (2001, p. 63): 

 
 

No processo de alfabetização das crianças, é mais importante o clima que se cria em 

sala de aula para a aprendizagem da leitura e da escrita. Isto é o que denominamos 

ambiente alfabetizador. A leitura e a escrita podem ser trabalhadas de forma lúdica e 
criativa. Brincando com a palavra, a criança incorpora-a a sua realidade e utiliza-se 

dela para expressar-se e comunicar-se. 
 
 

Para a criança, o conteúdo da aprendizagem deve estar articulado ao universo de 

sentidos da realidade. No processo de alfabetização, é fundamental a construção de espaços 

nos quais a criança possa escrever o que pensa, onde seja capaz de entender o que os outros 

escrevem e se fazer entender através da linguagem escrita. 
 

As crianças naturalmente são curiosas e vivem cercadas por letras, palavras, enfim, 

estão inclusas numa cultura escrita. Soares (1998) repensa como deveria ser a prática de 

alfabetizar em sala de aula, evidenciando que, não basta decodificar ou codificar letras e 

palavras, mas entender para que estas servem. Esse processo de praticar a leitura e a escrita 

passou a ser conhecido como letramento que exige o despertar o interesse pela prática de 

leitura e escrita. Para a mesma autora, o letramento não substitui o termo alfabetização, pois 

ambos estão interligados. O ensino do sistema de escrita alfabética está inserido na prática do 

letramento. 
 

Para que a alfabetização aconteça na perspectiva do letramento, os alunos ao mesmo 

tempo em que aprendem o sistema de escrita, desenvolvem atividades de leitura e produção 

de textos. De acordo com Carvalho (2014, p. 66): 
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Uma pessoa alfabetizada conhece o código alfabético, domina as relações 

grafofônicas, em outras palavras, sabe que sons as letras representam, é capaz de ler 

palavras e textos simples mas não necessariamente é usuário da leitura e da escrita 

na vida social. Pessoas alfabetizadas podem, eventualmente, ter pouca ou nenhuma 

familiaridade com a escrita dos jornais, livros, revistas documentos, e muitos outros 

tipos de textos; podem também encontrar dificuldades para se expressarem por 

escrito. Letrado, no sentido em que estamos usando esse termo, é alguém que se 

apropriou suficientemente da escrita e da leitura a ponto de usá-las com 

desenvoltura, com propriedade, para dar conta de suas atribuições sociais e 

profissionais. 
 
 

A escola é o lugar que proporciona a interação com a leitura e a escrita. Ao trabalhar 

com a perspectiva do letramento o professor alfabetizador pode explorar atividades que 

desenvolvam a interação, a comunicação, levando o aluno a manter contato com uma 

diversidade de gêneros textuais, principalmente, com os gêneros que circulam socialmente, 

familiarizando o aluno com situações do cotidiano. 
 

A escrita está visível nas atividades cotidianas (embalagens comerciais, placas, 

outdoor, panfletos, bula de remédios, entre outros). Assim, a escrita não está apenas nos 

livros, mas em diferentes locais. Alfabetizar na perspectiva do letramento assegura ao aluno a 

aprendizagem do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) e o domínio da prática social de leitura 

e escrita. 
 

Ao alfabetizar letrando, sugere-se às escolas preparar um ambiente que permita à 

criança o contato com variados textos. Nessa perspectiva e alfabetização, o professor é o 

mediador do processo entre a construção da leitura e da escrita, estimulando e valorizando a 

capacidade de aprender da criança. Segundo Carvalho (2014, p. 55): 

 
 

As crianças estarão lendo quando forem capazes de perceber como as letras 

funcionam para representar os sons da língua e ao mesmo tempo possam entender o 

que diz o texto. Para isso, proponho sistematizar o ensino da leitura e da escrita, 

começando pelo texto natural, significativo (e não por um texto acartilhado) e 

caminhar gradativamente na direção do conhecimento de palavras, sílabas, letras e 

regras ortográficas. 
 
 

Assim, diferente do ensino tradicional, o aluno escreve algo que tenha sentido, 

principalmente, pelo fato de que ao escrever, ele exercita a sua função comunicativa. Para 
 
Garcia (2001, p. 64), “o ensino da leitura e da escrita se constituirá em aventura na busca de 

conhecimento, compreensão e comunicação com o mundo”. 
 

Na concepção de letramento, a alfabetização tem um conceito mais abrangente porque 

vai além do domínio do código escrito, possibilitando uma leitura crítica da realidade, um 

instrumento de resgate da cidadania. 
 

De acordo com Andrade (2011 p. 203): 
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O que observamos neste modo de difusão é que o letramento desembarca sob um 

enunciado que afirma que os professores responsáveis pelo ensino de alfabetização 

pós-construtivismo ferrereano conceberiam a alfabetização por si mesma, sem 

nenhuma relação com as práticas de uso da leitura e da escrita. Ora, nossos 

professores brasileiros, em sua formação inicial leram Paulo Freire e compreendiam 

que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”. Estariam estes leitores 

efetivamente separando, em suas práticas, a alfabetização do letramento? Não é o 

que temos podido constatar pelos docentes com quem temos nos encontrado, 

professores que escrevem sua memória de formação e para quem é clara a ideia de 

que, em seu horizonte de formas de trabalhar, a linguagem escrita nas práticas 

pedagógicas estava presente em uma concepção de alfabetização que abarcava o 

entendimento da leitura em práticas sociais (inscrita no mundo), desempenhando 

funções específicas a partir de textos e pelas mãos e olhos de indivíduos que vivem 

em sociedade. Precisavam mais de formas de ensinar a letra do que a consciência 

sobre a presença da escrita no mundo. Mas, isto o letramento não parecia lhes  
“trazer”. 

 
 

Percebemos, neste caso, uma crítica à ênfase dada ao termo letramento, que demonstra 

ultrapassar a importância do termo alfabetização, como se para se tornar um sujeito letrado, 

não fosse necessário ser alfabetizado. Moraes e Sampaio (2011) também complementam 

sobre o aparente sucesso e unanimidade alcançado pelo letramento no campo da educação, 

merece um olhar reflexivo sobre o que tem sido compreendido como uma fórmula de salvação 

do fracasso escolar. 

 
 

O letramento parece, então, uma resposta redentora, uma palavra final, não como 

uma resposta possível, provisória, parcial, datada, contraditória, localizada no tempo 

e espaço, mas como a resposta. Com ela, tornada mito e ídolo, transformada em 

método irresistível de ensino, alimentamos mais uma vez nossas frágeis crença e fé 

(MORAES; SAMPAIO, 2011, p. 150). 
 

 

Analisando tais citações, alfabetizar é muitas vezes citada como inferior à prática de 

letrar. Freire (2011) defende a alfabetização como prática dialógica e emancipatória, como já 

mencionado, entendendo que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. 
 

Com base nesses questionamentos da substituição da palavra alfabetização ao termo 

letramento, o fracasso na alfabetização visa rediscutir as concepções usadas e as práticas 

alfabetizadoras realizadas nas escolas, construindo novas maneiras para que o professor reflita 

sua prática, não interferindo num novo termo a ser usado, mas numa nova ação. 
 

Para Moraes e Sampaio (2011) “[...] aprende-se a ler e a escrever lendo. Ler e escrever 

na escola e fora dela também, para compreender o escrito por outro, para dizer por escrito o 

que pensa ou sente, a isso chamamos alfabetizar”. O mesmo acontece para que aconteça uma 

boa prática alfabetizadora é necessário que haja uma formação inicial e continuada ao 

professor. 
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Em decorrência disso, o próximo tema versa sobre o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa e a formação de professores, analisando a sua importância para a 

prática pedagógica, além de compreender seus objetivos, foco principal deste trabalho. 
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5. O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC E 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

 

Nesta seção analisamos a temática da formação docente, evidenciando, 

principalmente, aspectos da formação dos professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, ao qual trabalham com o ciclo de alfabetização, correspondente ao 1º, 2º e 3º 

ano. Assim sendo, pretende-se apresentar a relevância dada pelas professoras em participar de 

formações e em que isso pode e/ou tem contribuído para sua prática em sala de aula. 
 

Além de apresentarmos um apanhado geral a respeito da formação contemplando os 

aspectos acadêmicos até a experiência docente, propiciamos a compreensão sobre a finalidade 

das formações continuadas do PNAIC, com destaque nos direitos de aprendizagem em Língua 

Portuguesa a serem considerados nos cursos de formação ofertados às professoras 

alfabetizadoras. 

 
 

5.1 Percurso, atribuições e conhecimentos na formação do professor 
 

 

A formação de professores vem sendo repensada diante de uma educação cada vez 

mais complexa. Conforme Imbernón (2011), a sociedade do século XXI se caracteriza como 

uma sociedade da informação, com o intuito de valorizar a participação dos sujeitos na 

sociedade e a sua bagagem sociocultural no contexto educacional. A forma como o 

conhecimento vinha sendo transmitido anteriormente não contempla as necessidades atuais. 

Em decorrência disso, os sujeitos tornam-se participantes desse processo, históricos e atuantes 

na sua formação escolar, pessoal e social. 
 

Para isto é necessário repensar a maneira como vem sendo processada a formação 

docente. Feldmann (2009, p. 71) aponta: 

 

A questão da formação docente nos convida a reviver as inquietudes e perplexidades 
na busca de significados do que é ser professor no mundo de hoje. Professor, sujeito 
que professa saberes, valores, atitudes, que compartilha relações e, junto com o 
outro, elabora a interpretação e reinterpretação do mundo. 

 
 

A autora nos faz refletir a respeito da exigência de uma nova forma de conceber a 

instituição educativa e a função do professor. Imbernón (2011, p. 12) considera: 

 

 

Essa necessária renovação da instituição educativa e esta nova forma de educar 
requerem uma redefinição importante da profissão docente e que se assumam novas 
competências profissionais no quadro de um conhecimento pedagógico, científico e 
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cultural revistos. Em outras palavras, a nova era requer um profissional da educação 
diferente. 

 
 

Conforme mencionado pelo autor, é necessária uma reflexão sobre a prática docente, 

não basta um mero ensino básico, mas um posicionamento diferente por parte daqueles que 

trabalham na educação, buscando valorizar a capacidade do sujeito que aprende, como ser 

ativo e participativo do processo de construção do conhecimento. Nesse sentido, Feldmann 

(2009) salienta que a escola capacita as pessoas para o exercício da cidadania. Por sua vez, 

Libâneo (2007) lembra a importância não só da capacitação para a cidadania, mas da 

formação ética. 
 

Para Feldmann (2009, p. 73): 
 

 

A formação de professores é perspectivada a partir do fazer docente no contexto 

social, político e cultural brasileiro, tendo como cenário os avanços tecnológicos, as 

novas concepções do trabalho e da produção, que apontam para uma nova 

configuração mundial atrelando o saber à questão do poder entre as mais diversas 

culturas, povos e nações. 
 
 

Merece destaque o fato de que as transformações ocorridas na sociedade sejam elas de 

ocorrência econômica, política ou de outra ordem interferem consideravelmente na educação, 

fazendo pensar na necessidade de novas práticas pedagógicas. Isso exige mudanças na 

formação dos professores e na maneira com que estes profissionais devem atuar na escola. 

Podemos perceber através do caderno de formação do PNAIC (2012, p. 08): 

 
 

Os professores são peças-chave para que o conhecimento continue a ser construído e 

desenvolvido no mundo. À medida que as sociedades se modernizam e 

complexificam, cresce a demanda por professores das diversas áreas de 
conhecimento. Esses precisam ser cada vez mais preparados para acompanhar as 

inúmeras transformações da sociedade contemporânea. 
 
 

Com isso, em relação à formação das professoras alfabetizadoras, o caderno de 

formação do PNAIC (2012) mostra a preocupação com a formação para os professores que 

irão acompanhar as mudanças da vida em sociedade, exigindo conhecimento e preparação. 
 

Feldmann (2009, p. 75) complementa: 
 

 

A sociedade contemporânea, denominada por alguns como sociedade da informação 

e por outros como sociedade do conhecimento, se apresenta tendo como uma de suas 

características a acelerada transformação pela qual passa o mundo, provocada pelos 

avanços tecnológicos, que incidem na constituição de uma nova cultura do trabalho, 

afetando diretamente o universo escolar. Diante dessa situação, o professor, como 

também outros profissionais da escola, vê-se impelido a rever sua atuação, suas 

responsabilidades e seus processos de formação e de ação. 
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A sociedade da informação vem exigindo um novo perfil de formação do professor, 

considerando-o responsável pela formação do ser humano, e com o dever de oportunizar a 

interação com o outro, desenvolvendo o diálogo e o convívio, haja vista que a escola é um 

espaço de interações entre pessoas de diferentes culturas. Por isso, a ação do professor não 

pode estar vinculada ao ensino técnico, mas em saber como lidar com questões de natureza 

ética, afetiva, política, social, ideológica e cultural. 
 

Ainda é de Feldmann (2009, p. 79) o seguinte argumento: 
 

 

A tarefa da escola é trabalhar com as relações interpessoais, pedagógicas e 

institucionais. Na escola há o existir, a existência humana. Não nascemos humanos, 

mas nos tornamos humanos na prática social da qual a escola faz parte, 

humanizando-nos uns aos outros. Esse processo histórico e social chama-se 

educação, corporificada na relação entre teoria e prática. Nessa perspectiva a 

formação continuada de professores, articulada aos fazeres na e da escola, além de 

uma formação compartilhada, é também uma autoformação, uma vez que os 

professores reelaboram os seus saberes em experiências cotidianamente vivenciadas. 
 
 

Segundo a autora, a formação dos professores está articulada ao contexto de sua 

prática, no convívio com os outros colegas. O compartilhamento de ideias constitui um meio 

de construir conhecimentos, a partir das experiências adquiridas no ambiente escolar, espaço 

de referência para exercer sua função. A troca de experiência deve acontecer dentro da escola, 

entre os próprios professores. 
 

Para Tardif (2012, p. 23) existe uma necessidade de repensar a formação do 

magistério, que deve considerar os saberes dos professores e a realidade de seu trabalho: 

 

 
[...] a vontade de encontrar, nos cursos de formação de professores, uma nova 

articulação e um novo equilíbrio entre os conhecimentos produzidos pelas 
universidades a respeito do ensino e os saberes desenvolvidos pelos professores em 
suas práticas cotidianas. 

 
 

O autor evidencia a importância de valorizar o conhecimento adquirido pela prática do 

professor em sala de aula, que não deve se prender somente aos conhecimentos teóricos, mas 

ser capaz de fazer uma conexão com o cotidiano de sua prática. A respeito disso, Tardif 

(2012, p. 262) evidencia: 

 
 

Em seu trabalho, um professor se serve de sua cultura pessoal, que provém de sua 

história de vida e de sua cultura escolar anterior; ele também se apoia em certos 

conhecimentos disciplinares adquiridos na universidade, assim como em certos 

conhecimentos didáticos e pedagógicos oriundos de sua formação profissional; ele 

se apoia também naquilo que podemos chamar de conhecimentos curriculares 

veiculados pelos programas, guias e manuais escolares; ele se baseia em seu próprio 
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saber ligado à experiência de trabalho, na experiência de certos professores e em 
tradições peculiares ao ofício de professor. 

 
 

Podemos inferir que os saberes dos professores não se fundamentam somente no 

conhecimento adquirido na academia, mas é heterogêneo, atrelado a uma mistura de 

experiências adquiridas no decorrer da vida, na universidade, nas formações pedagógicas 

escolares e em sua experiência de trabalho. 
 

Para Imbernón (2011), a profissão docente não significa apenas transmissão de um 

conhecimento acadêmico, mas implica em outras funções, como a motivação, a luta contra a 

exclusão social, participação, relações com estruturas sociais e com a comunidade, entre 

outras. Tudo isso requer uma nova formação inicial e permanente. 
 

De acordo com o caderno de formação do PNAIC (2012, p. 08-09): 
 

 

De início, a formação para o exercício da docência era realizada apenas antes da 

atuação profissional, fosse por meio do magistério ou formação similar, ou do curso 

superior em Pedagogia. Após a sua conclusão, acreditava-se que todos os alunos já 

estariam preparados para atuarem na atividade por toda a vida. Atualmente, essa 

forma de pensar, devido algumas mudanças ocorridas na sociedade no século XX, 

principalmente do ponto de vista político, econômico e cultural, foi sendo 

substituída pela concepção da formação ao longo da vida, a formação continuada. 

[...] No Brasil, a questão da formação continuada de professores vem sendo 

amplamente discutida como uma das vias principais de acesso à melhoria da 

qualidade do ensino. 
 

 

Conforme discutido no texto acima, pensava-se que ao terminar o curso do Magistério 

(Ensino Médio) ou Pedagogia (Ensino Superior), o professor já estaria pronto para assumir a 

sua prática. Entretanto, em meio às mudanças na sociedade, como já discutimos, a formação 

do professor vai além do Curso Superior, exigindo a formação continuada. 
 

Para Libâneo (2007, p. 95): 
 

 

Por um lado, a formação inicial estaria estreitamente vinculada aos contextos de 

trabalho, possibilitando pensar as disciplinas com base no que pede a prática; cai por 

terra de que o estágio é aplicação da teoria. Por outro, a formação continuada, pode 

ser feita na escola a partir dos saberes e experiências dos professores adquiridos na 

situação de trabalho, articula-se com a formação inicial, indo os professores à 

universidade para uma reflexão mais apurada sobre a prática. Em ambos os casos, 

estamos diante de modalidades de formação em que há interação entre as práticas 

formativas e os contextos de trabalho. 
 

 

Neste caso, o autor evidencia uma articulação entre formação inicial e formação 

continuada, que devem estar interligadas. Pimenta (2002, p. 19-20) aborda algumas 

considerações de Schon, propondo: 
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[...] uma formação profissional baseada numa epistemologia da prática, ou seja, na 

valorização da prática profissional como momento de construção de conhecimento, 

através da reflexão, análise e problematização desta, e o reconhecimento do 

conhecimento tácito, presente nas soluções que os profissionais encontram em ato. 

Esse conhecimento na ação é o conhecimento tácito, implícito, interiorizado, que 

está na ação e que, portanto, não a precede. É mobilizado pelos profissionais no seu 

dia-a-dia, configurando um hábito. No entanto, esse conhecimento não é suficiente. 

Frente a situações novas que extrapolam a rotina, os profissionais criam, constroem 

novas soluções, novos caminhos, o que se dá por um processo de reflexão na ação. 
 

 

Para a autora a formação do professor, implica em uma prática como fruto de 

conhecimento. O professor passa a ser um pesquisador de sua própria prática, refletindo sobre 

sua ação. Garcia (2001, p. 21) também considera a prática como produtiva de conhecimento, 

enfatizando o seguinte: 

 
 

A professora no exercício da prática docente é portadora de uma teoria adquirida em 

seu curso de formação inicial, teoria atualizada a cada dia, em sua relação com as 

crianças na sala de aula e com as suas colegas professoras nas reuniões pedagógicas, 
nas experiências que vive dentro e fora da escola. 

 
 

Deste modo, o professor torna-se pesquisador de sua própria prática, refletindo sobre 

suas ações. Referindo-se à formação docente, Pimenta (2002, p. 26) menciona que o saber do 

professor, não é formado apenas da prática, mas é também nutrido pelas teorias da educação: 

 
 

A teoria como cultura objetivada é importante na formação docente, uma vez que, 

além de seu poder formativo, dota os sujeitos de pontos de vista variados para uma 

ação contextualizada. Os saberes teóricos propositivos se articulam, pois, aos 

saberes da prática, ao mesmo tempo ressignificando-os e sendo por eles 

ressignificados. O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análise 

para compreenderem os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de 

si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, para neles 

intervir, transformando-os. 
 
 

Podemos analisar que a teoria não deve estar desvinculada da prática. Isso mostra a 

importância da prática do professor, que deve manter um diálogo com a sua ação, não 

deixando de enfatizar a relação teoria e prática e o papel dos conhecimentos teóricos. 
 

Ao contrário da formação inicial, em que os professores eram apenas estudantes, na 

formação continuada, eles desempenham o papel de estudante e de profissional, ocorrendo, 

simplesmente, um descompasso entre essas duas modalidades, sendo que na formação inicial 

tem-se enfatizado mais a teoria e na continuada, a prática (PNAIC, 2012). 
 

Segundo entendimento de Pimenta (2002, p. 21-22): 
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No que se refere aos professores, ganhou força a formação contínua na escola, uma 

vez que aí se explicitam as demandas da prática, as necessidades dos professores 

para fazerem frente aos conflitos e dilemas de sua atividade de ensinar. Portanto a 

formação contínua não se reduz a treinamento ou capacitação e ultrapassa a 

compreensão que se tinha de educação permanente. A partir da valorização da 

pesquisa e da prática no processo de formação de professores, propõe-se que esta se 

configure como um projeto de formação inicial e contínua articulado entre as 

instâncias formadoras (universidades e escolas). 
 

 

Nesse caso, a autora ressalta a relevância da formação contínua, caracterizando como 

uma pesquisa que envolve, não somente uma mera capacitação, mas a prática docente. Em 

uma sociedade democrática, na visão de Imbernón (2011, p. 19): 

 
 

[...] é fundamental formar professor na mudança e para a mudança por meio do 

desenvolvimento de capacidades reflexivas em grupo, e abrir caminho para uma 
verdadeira autonomia profissional compartilhada, já que a profissão docente precisa 
partilhar o conhecimento com o contexto. 

 
 

Nesse sentido, a formação de professores necessita de compartilhamento de ideias, de 

troca de experiências em grupos, voltando-se para a realidade vivenciada por cada um. 

Imbernón (2011, p. 55) salienta ainda que: 

 
 

Uma formação deve propor um processo que dote o professor de conhecimentos, 

habilidades e atitudes para criar profissionais reflexivos ou investigadores. O eixo 

fundamental do currículo de formação do professor é o desenvolvimento de 

instrumentos intelectuais para facilitar as capacidades reflexivas sobre a própria 

prática docente, e cuja meta principal é aprender a interpretar, compreender e refletir 

sobre a educação e a realidade social de forma comunitária. 
 
 

Percebemos das considerações acima, que os professores devem se tornar reflexivos e 

investigadores de suas práticas, revendo situações para melhorar a sua realidade social. O 

caderno de formação do PNAIC (2012) aponta que a atividade de análise de práticas de sala 

de aula constitui-se em um bom dispositivo para trabalhar a reflexividade durante a formação. 
 

Para Alarcão (1996, p. 180), o professor deve: 
 

 

Refletir sobre o conteúdo que ensina, o contexto em que ensina, a sua competência 

pedagógico-didática, a legitimidade dos métodos que emprega, as finalidades do 

ensino da sua disciplina. Pode interrogar-se sobre os conhecimentos e as 

capacidades que os seus alunos estão a desenvolver sobre os factores que 

possivelmente inibe a sua aprendizagem e o seu desenvolvimento, sobre o seu 

envolvimento no processo de avaliação, sobre a sua razão de ser professor e sobre os 

papéis que assume na sua relação com os alunos. 
 
 

Com isso, a autora avalia que a formação continuada também é um momento de 

refletir sobre a ação docente, viabilizando a autoavaliação e descobertas de situações da 
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prática que necessitam de aperfeiçoamento, visando à melhoria da qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem. Para tal, é preciso considerar a escola como um espaço de formação, 

que concebe a oportunidade de refletir a ação. Sobre isso o caderno de formação do PNAIC 

(2012, p. 20) expõe que: 

 

Aliada a esse compromisso da escola, a formação continuada tem que considerar 

três pilares fundamentais: 1 - como afirmou Paulo Freire, conceber o professor 

como sujeito inventivo e produtivo, que possui identidade própria e autonomia, 

como construtor e (re)construtor de suas práticas e não mero reprodutor de 

orientações oficiais; 2 – propor situações formativas que desafiem os professores a 

pensar suas práticas e mudar as suas ações; 3 – levar os professores a buscar 

alternativas, realizar projetos cujo objetivo seja não apenas alcançar as suas práticas 

individuais, mas sobretudo, as práticas sociais e colaborativas de modo a favorecer 

mudanças no cenário educacional e social. 
 

 

Esses três pilares fundamentais citados, esclarecem que a formação continuada, pode 

ter vários significados para o professor, respeitando a sua autonomia, propondo situações para 

que este repense a sua prática e colaborando na busca de melhorias na educação. O professor 

precisa adquirir novos conhecimentos, pois, para Imbernón (2011, p. 47): 

 
 

Desenvolvimento profissional do professor pode ser concebido como qualquer 

intenção sistemática de melhorar a prática profissional, crenças e conhecimentos 

profissionais, com o objetivo de aumentar a qualidade docente, de pesquisa e de 

gestão. Esse conceito inclui o diagnóstico técnico ou não de carências das 

necessidades atuais e futuras do professor como membro de um grupo profissional, e 

o desenvolvimento de políticas, programas e atividades para a satisfação dessas 

necessidades profissionais. O professor precisa de novos sistemas de trabalho e de 

novas aprendizagens para exercer sua profissão, e concretamente daqueles aspectos 

profissionais e de aprendizagem associados às instituições educativas como núcleos 

em que trabalha um conjunto de pessoas. A formação será legítima então quando 

contribuir para o desenvolvimento profissional do professor no âmbito de trabalho e 

de melhoria das aprendizagens profissionais. 
 

 

Com base na melhoria do conhecimento profissional do professor, o autor citado 

acima, expõe a necessidade de novas aprendizagens. A formação continuada é imprescindível 

para a docência. 
 

O Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa implantado pelo 

Governo Federal pactuados com Estados e Municípios, tem como objetivo desenvolver uma 

formação continuada a todos os professores alfabetizadores, com intuito de contribuir para a 

prática em sala de aula, e, por conseguinte, com a melhoria da qualidade da educação, 

possibilitando aos docentes estudos pedagógicos e reflexões sobre o papel desempenhado na 

escola. 
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É importante ressaltar que, antes do PNAIC, ocorreram outros programas de formação 

continuada com o intuito de melhoria da qualidade da educação e na formação do professor. 

Dentre os programas podemos citar o PROFA, Pró-Letramento e o PROLER. 

 
 

5.2 O Programa de Formação de Professores Alfabetizadores - PROFA. 
 

 

O Programa de Formação de Professores Alfabetizadores - PROFA, foi uma iniciativa 

do Ministério da Educação, para intervir em um quadro de formação inadequada dos 

professores e seus formadores e a falta de referências de qualidade para o planejamento de 

propostas pedagógicas que atendessem às reais necessidades de aprendizagem dos alunos, 

favorecendo a socialização do conhecimento didático hoje disponível sobre a alfabetização e, 

ao mesmo tempo, reafirmando a importância da implementação de políticas públicas 

destinadas a assegurar o desenvolvimento profissional de professores. 
 

O Programa de Formação de Professores Alfabetizadores foi implantado em 2001 para 

nortear as ações educativas de alfabetização, tinha como objetivo segundo Menezes e Santos 

(2001): 

 

 
Oferecer novas técnicas de alfabetização, originadas em estudos realizados por uma 

rede de educadores de vários países. Esses estudos têm como base as 

transformações nas práticas de ensino da leitura e da escrita ocorridas a partir de 

1985 com as pesquisas de Emília Ferreiro e Ana Teberoski e a publicação da obra 

Psicogênese da Língua Escrita. Assim, o Profa leva em conta a nova concepção de 

que, para o aluno aprender corretamente a ler e escrever, é necessário que ele 

participe de situações que o façam refletir, inferir, estabelecer relações e 

compreender informações, transformando-a sem conhecimento próprio [...]. 
 
 

Para os autores, trata-se de um curso de formação, destinado a professores que 

ensinam a ler, escrever e refletir sobre aquilo o que se lê e escreve. 
 

O material do PROFA era constituído por módulos e em todos os professores 

planejavam atividades para serem realizadas com os alunos e depois de aplicadas eram 

apresentadas e discutidas no curso, refletindo coletivamente. 
 

O MEC finalizou seu apoio ao programa em 2002, sendo que o mesmo contribuiu não 

só em teoria e práticas, mas em reflexão de atitudes no âmbito educacional. 
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5.3 O Programa de formação continuada de professores - Pró-Letramento. 
 

 

O Pró-Letramento, cujos participantes eram os professores atuantes nas séries iniciais 

do ensino fundamental das escolas públicas, funcionava na modalidade semipresencial, 

contando com o acompanhamento de um professor orientador/tutor. 
 

Foi criado em 2005, constituindo-se em um programa de formação continuada de 

professores, realizado pelo Ministério da Educação - MEC, em parceria com as 

Universidades, os estados e municípios que aderiram à formação, visando contribuir com o 

desenvolvimento profissional do professor e com a melhoria da qualidade da aprendizagem 

em leitura, escrita e matemática nas séries iniciais do ensino fundamental. O programa foi 

instituído devido aos resultados insatisfatórios apresentados pelo Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), e de acordo com o MEC, seus objetivos eram: 
 

• oferecer suporte à ação pedagógica dos professores dos anos/séries iniciais do ensino 

fundamental, contribuindo para elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem de língua 

portuguesa e matemática; 
 

• contribuir para que se desenvolva nas escolas uma cultura de formação continuada; 
 

• propor situações que incentivem a reflexão e a construção do conhecimento como 

processo contínuo de formação docente; 
 

• desenvolver conhecimentos que possibilitem a compreensão da matemática e da 
 

linguagem e de seus processos de ensino e aprendizagem; 
 

• desencadear ações de formação continuada em rede, envolvendo Universidades, 
 

Secretarias de Educação e Escolas Públicas dos Sistemas de Ensino. 
 

 

5.4 O Programa Nacional de Incentivo à Leitura - PROLER 
 

 

No que ser refere ao Programa Nacional de Incentivo à Leitura – PROLER, criado 

pelo Decreto nº 519 de 13 de maio de 1992, a finalidade foi contribuir para a ampliação do 

direito à leitura, promovendo condições de acesso a práticas de leitura e de escrita, 

possibilitando, assim, práticas de leitura dentro e fora da biblioteca e da escola. 
 

Os objetivos do PROLER era promover o interesse nacional pela leitura e escrita, 

considerando a sua importância para o fortalecimento da cidadania; promover políticas 

públicas que garantam o acesso ao livro e à leitura, contribuindo para a formulação de uma 

Política Nacional de Leitura; articular ações de incentivo à Leitura entre diversos setores da 
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sociedade; viabilizar a realização de pesquisas sobre livro, leitura e escrita, além de 

incrementar o Centro de Referência sobre leitura. 
 

Outro atual programa de Formação para professores é o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, criado em 2012 com intuito de realizar formação 

continuada com os professores alfabetizadores, visando à melhoria da qualidade do ensino, 

em específico, da alfabetização de crianças até os oito anos de idade. Este programa será 

abordado na próxima seção deste trabalho, por entender a sua repercussão na educação 

brasileira. 

 
 

5.5 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. 
 

 

Os professores são profissionais indispensáveis na educação. É através do ensino que o 

conhecimento é construído e desenvolvido pela sociedade. Essa é uma prática essencial 

exercida por meio dos professores. Segundo Garcia (2008, p. 11), um dos problemas da 

educação do país é a alfabetização: 

 

Crianças que a cada ano engrossam os índices de analfabetismo, jovens e adultos 
que retornam a escola porque não se alfabetizaram em seus anos de escolaridade 
obrigatória e que sentem na pele o que representa de obstáculo para uma razoável 

inserção no mundo do trabalho, não saber sequer ler e escrever. 
 
 

Para a autora citada, no Brasil, ainda existem crianças, jovens e adultos que concluem 

a escolarização sem estarem plenamente alfabetizadas, não conseguem compreender o que 

leem ou escrevem. Esse fator prejudica a vida em sociedade, principalmente, por 

impossibilitar a aquisição de empregos que, em sua grande maioria, exigem o ensino médio 

completo. 
 

Preocupados com a alfabetização do Brasil, a fim de garantir esse direito a todos os 

sujeitos, cria-se o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) em Novembro 

de 2012, sendo um compromisso firmado pelo Governo Federal, Estados e Municípios, em 

parceria com universidades Federais e Estaduais, para alfabetizar crianças até no máximo aos 

oito anos de idade, ao final do ciclo de alfabetização. 
 

O ciclo de alfabetização corresponde aos três anos iniciais do Ensino Fundamental, 

sendo 1º, 2º e 3º ano. Segundo as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de Nove Anos (2013, p. 122): 
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Para evitar que as crianças de 6 (seis) anos se tornem reféns prematuros da cultura 

da repetência e que não seja indevidamente interrompida a continuidade dos 

processos educativos levando à baixa autoestima do aluno e, sobretudo, para 

assegurar a todas as crianças uma educação de qualidade, recomenda-se 

enfaticamente que os sistemas de ensino adotem nas suas redes de escolas a 

organização em ciclo dos três primeiros anos do Ensino Fundamental, abrangendo 

crianças de 6 (seis), 7 (sete) e 8 (oito) anos de idade e instituindo um bloco 

destinado à alfabetização. [...] é necessário considerar os três anos iniciais do Ensino 

Fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de 

interrupção, voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de 

sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o 

prosseguimento dos estudos. 
 
 

 

Esse período de três anos iniciais obedece a um ciclo sequencial, sem interrupção para 

contribuir no processo de alfabetização de crianças que estejam plenamente alfabetizadas ao 

concluírem o 3º ano do Ensino Fundamental correspondente ao final do ciclo. A garantia de 

que todas as crianças que frequentam a escola se alfabetizem nos três primeiros anos do 

Ensino Fundamental, precisa ser uma prioridade da escola brasileira atual (PNAIC, 2012). 
 

De acordo com dados do INAF- Indicador de Alfabetismo Funcional (2011/2012), o 

percentual da população alfabetizada funcionalmente no Brasil, ou seja, que sabe ler e 

escrever foi de 61% em 2001 para 73% em 2011, mas apenas um em cada quatro brasileiros 

domina plenamente as habilidades de leitura, escrita e matemática. 
 

Neste caso, o PNAIC foi criado com a meta de alfabetizar plenamente as crianças, 

investindo, especialmente, na formação continuada que é uma das principais ações do Pacto 

para formar professoras alfabetizadoras. A formação no âmbito deste programa é focada na 

prática do professor. “Refletir, estruturar e melhorar a ação docente é, portanto, o principal 

objetivo da formação” (PNAIC, 2012, p. 28). 
 

De acordo com o caderno de apresentação do PNAIC (2012, p. 05), as ações do Pacto 

apoiam-se em quatro eixos de atuação: 

 

 
1. Formação continuada presencial para os professores alfabetizadores e seus 
orientadores de estudo;  
2. Materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e 
tecnologias educacionais;  
3. Avaliações sistemáticas; 

4. Gestão, controle social e mobilização. 
 
 

Dentre as ações citadas, notamos um grande investimento em recursos para o trabalho 

em sala de aula e a formação continuada possibilita a reflexão da prática de alfabetizar. Para 

participar das formações e atuarem nas turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, cabe 

aos docentes em conformidade com o PNAIC (2012, p. 12): 
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1. ter domínio dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento do ensino da 
leitura e da escrita na perspectiva do letramento;  
2. ter habilidades para interagir com as crianças, dinamizando o processo 
pedagógico e promovendo situações lúdicas de aprendizagem;  
3. ser assíduo e pontual, evidenciando compromisso com os processos pedagógicos; 
4. ter sensibilidade para lidar com a diversidade social, cultural, de gênero e etnia. 

 
 

Os professores, neste caso, devem ter experiência na docência, com conhecimentos 

relacionados ao processo de aprendizagem da leitura e da escrita, sendo responsáveis em 

assumir o compromisso da alfabetização com base nos critérios citados. Afinal é a prática que 

o professor irá desempenhar em sala que levará o aluno ao sucesso escolar. 
 

O PNAIC (2012, p. 23) ressalta a importância da continuidade do trabalho docente nos 

três anos iniciais: 

 

 
Três anos têm se mostrado um intervalo que favorece um trabalho pedagógico com 

menor tensão para docentes e para estudantes, considerando o princípio da 

progressão em que determinados conhecimentos sejam introduzidos no primeiro 
ano, mas possam ser aprofundados e consolidados em anos seguintes e outros sejam 

introduzidos, aprofundados e consolidados no mesmo ano letivo. 
 

 

Os três anos permitem que a criança se aproprie aos poucos do sistema de escrita, 

desenvolvendo seus conhecimentos conforme as dificuldades e facilidades encontradas. Aos 

professores são garantidas condições de planejamento a longo prazo, para conhecer cada 

aluno, seus limites e avanços. Deste modo, manter os professores durante todo ciclo é uma 

estratégia de organização sugerida pelo Pacto. 
 

As formações presenciais com os alfabetizadores são realizadas com o auxílio de um 

orientador de estudos que participa anteriormente de um curso inicial de 40 horas e depois 

quatro encontros de formação preparatórios oferecidos pelas universidades públicas com 

apoio do Ministério da Educação para “ampliação de estudos, planejamento da formação dos 

professores e avaliação das ações desenvolvidas” (PNAIC, 2012, p. 29). 
 

Além dos orientadores, o PNAIC conta com um pessoal envolvido, com destaque nos 

coordenadores gerais e adjuntos da formação, supervisores de curso, os formadores dos 

orientadores de estudo e os coordenadores pedagógicos, estes sendo um para cada município, 

lotado nas secretarias de educação e que se encontram a parte do acompanhamento e 

preenchimento do sistema online Sispacto. 
 

As formações continuadas iniciaram em 2013, com duração de dois anos, totalizando 

uma carga horária de 120 horas por ano, sendo oferecidas bolsas aos profissionais envolvidos. 
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No ano de 2013, as formações foram direcionadas para o ensino de Língua Portuguesa 

nas quais foram utilizados materiais disponibilizados pelo MEC, sendo cadernos de estudos 

com temáticas para os professores do 1º, 2º, 3º ano e professores de classes multisseriadas. 

Conforme o caderno de ano apresentação do PNAIC (2012, p. 30): 

 
 

Os professores serão atendidos em seus municípios pelos orientadores de estudo em 

encontros presenciais mensais de oito horas, totalizando 80 horas distribuídas em 

oito unidades. As unidades 2,3,7 e 8 serão realizadas em oito horas e as demais 

unidades (1,4,5 e 6), em 12 horas. No total, são computadas às 80 horas relativas às 

unidades trabalhadas, mas 08 horas de seminário final e 32 horas de estudo e 

atividades extrassala, totalizando 120 horas. 
 
 

Cada eixo temático, por exemplo, a disciplina de Língua Portuguesa possui seus 

cadernos. As unidades de 1 a 8 são divididas para cada ano 1 (azul); 2 (Laranja); e 3 (verde), 

conforme figura 1 abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONTE: http://noticiascorupa.blogspot.com.br/ 
 

 

Conforme mencionado no caderno de apresentação do PNAIC (2012, p. 13), as 

formações continuadas devem: 

 

 

Garantir que o cotidiano da sala de aula, ou seja, a prática docente seja objeto central 

de atenção. A teorização da prática deve constituir o eixo nuclear das ações 

formativas. [...] devem fortalecer na escola a constituição de espaços e ambientes 

educativos que possibilitem a aprendizagem, reafirmando a escola como espaço do 

conhecimento, do convívio e da sensibilidade, condições imprescindíveis para a 

construção da cidadania. 
 
 

A formação continuada possibilita uma troca de experiências entre os profissionais, 

tornando-se um momento importante que consiste em algo muito além de estudar as propostas 

dos cadernos de estudos do PNAIC, mas, sobretudo, permitir uma discussão sobre a prática 

que acontece na sala de aula, visando mostrar a realidade do ambiente escolar e as 
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intervenções realizadas pelo professor com as atividades sugeridas e desenvolvidas pelos 

alunos. A esse respeito, o PNAIC (2012, p. 27) sugere: 

 

 

A formação do professor não se encerra na conclusão do seu curso de graduação, 

mas se realiza continuamente na sua sala de aula, onde duvidas e conflitos aparecem 

a cada dia. Umas das possibilidades de superação de dificuldades é a oportunidade 

de discutir com outros profissionais da educação, o que pode favorecer a troca de 

experiências e propiciar reflexões mais aprofundadas sobre a própria prática. 
 

 

A formação a partir do ocorrido em sala de aula e a troca de informação assume um 

papel de criar espaços de participação e reflexão, no qual o grupo de pessoas tem o momento 

para compartilhar as ideias. 
 

Para Feldmann (2009, p. 79), a formação continuada de professores, articulada aos 

fazeres na e da escola, além de uma formação compartilhada, é também uma autoformação, 

que possibilita aos docentes reelaborarem os saberes cotidianamente vivenciados. 
 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa tem a intenção, de envolver os 

alfabetizadores em busca de um trabalho participativo e compartilhado, visando uma 

responsabilidade maior pela educação, conduzindo a escola para o ensino de qualidade. Nesse 

sentido o PNAIC (2012, p. 27) evidencia: 

 
 

É com a intenção de assegurar uma reflexão mais minuciosa sobre o processo de 

alfabetização e sobre a prática docente, garantindo que todas as crianças estejam 

alfabetizadas até os oito anos de idade, no final do 3º ano do Ensino Fundamental, 
que se criou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. 

 

 

Para que as crianças realmente sejam alfabetizadas nos três anos iniciais, as 

professoras alfabetizadoras devem ter ciência do seu comprometimento com o ensino, 

refletindo sobre sua prática docente. O PNAIC (2012) aponta a necessidade de que o ensino 

do sistema de escrita alfabética aconteça desde o primeiro ano, e vá se consolidando nos anos 

seguintes, para que o aluno faça uso desse sistema tanto em situações de leitura como em 

produção de textos. 
 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa parte de alguns princípios a serem 

considerados ao longo do trabalho pedagógico do professor (2012, p. 27): 

 

 
1. O Sistema de Escrita Alfabética é complexo e exige um ensino sistemático e 
problematizador;  
2. o desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de textos ocorre 
durante todo o processo de escolarização, mas deve ser iniciado logo no início da 
Educação Básica, garantindo acesso precoce a gêneros discursivos de circulação 
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social e a situações de interação em que as crianças se reconheçam como 
protagonistas de suas próprias histórias;  
3. conhecimentos oriundos das diferentes áreas de conhecimento podem e devem ser 
apropriados pelas crianças, de modo que elas possam ouvir, falar, ler, escrever sobre 
temas diversos e agir na sociedade;  
4. a ludicidade e o cuidado com as crianças são condições básicas nos processos de 
ensino e de aprendizagem. 

 

 

Fica, pois, claro que ao sistema de Escrita Alfabética está relacionado a um ensino 

sistemático e problematizado. A leitura e a produção de textos devem acontecer em todo 

processo de escolarização, tendo início desde o 1º ano do Ensino Fundamental, garantindo, 

assim, acesso à diversidade de gêneros textuais e a interação com a escrita. 
 

A professora Alfabetizadora tem a função de auxiliar na formação para o bom 

exercício da cidadania. Para exercer a sua função de forma plena é preciso ter clareza do que 

se ensina e como se ensina. “Não basta ser um reprodutor de métodos que objetivem apenas o 

domínio de um código linguístico. É preciso ter clareza sobre qual concepção de alfabetização 

está subjacente à sua prática” (PNAIC, 2012, p. 27). 
 

Segundo o caderno de apresentação do PNAIC (2012, p. 07): 
 

 

O currículo na alfabetização deve contemplar a compreensão e a produção de textos 
orais e escritos relativos a temáticas variadas. A tarefa básica é ampliar o universo 
de referencias culturais das crianças, bem como contribuir para ampliar e aprofundar 

suas práticas de letramento. 
 
 

Desse modo, é notória a necessidade de repensar o currículo na alfabetização, 

defendendo a prática de ler e escrever, não somente a partir do contato com textos, mas 

desenvolvendo a autonomia de leitura e escrita. 
 

O caderno de apresentação do PNAIC (2012, p. 07) cita: 

 

Para que, de fato, as crianças estejam alfabetizadas aos oito anos de idade, 

necessitamos promover o ensino do sistema de escrita desde o primeiro ano do 

Ensino Fundamental e garantir que os conhecimentos relativos às correspondências 

grafofônicas sejam consolidados nos dois anos seguintes. Por outro lado, não basta 

dominar o Sistema de Escrita Alfabética, mas a criança deve desenvolver a 

habilidade de fazer uso desse sistema em diversas situações comunicativas. 
 

 

É importante que o professor tenha esse conhecimento para promover o ensino do 

sistema de escrita envolvido em situações de leitura e produções textuais. Para tal, não basta 

que a criança aprenda o sistema de escrita alfabética, mas faça uso dele em diversos 

momentos. Para que de fato as aprendizagens sejam garantidas é necessário, segundo 

entendimento do PNAIC (2012, p. 12): 
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1. Participar das atividades de construção da proposta curricular da rede de ensino e 
da construção do Projeto Político Pedagógico da escola;  
2. Participar das reuniões de discussão sobre as avaliações da escola e dos 
estudantes;  
3. Participar do planejamento coletivo e desenvolvimento de projetos didáticos que 
envolvam as turmas da escola;  
4. Planejar as aulas;  
5. Selecionar e produzir recursos didáticos; 
6. Ministrar as aulas;  
7. Avaliar e redimensionar as ações didáticas com base nas orientações;  
8. Planejar e desenvolver ações para os meninos e as meninas que estejam com 
dificuldades. 

 
 

Os professores devem investir no planejamento, além de colaborar na avaliação de seu 

próprio trabalho. A troca de experiências com os colegas da instituição é essencial para o 

desenvolvimento de novas ações didáticas. Para o PNAIC (2012, p. 20): 

 

 
Ao tratarmos dos anos iniciais do Ensino Fundamental é prioritário o trabalho que 

garanta o domínio do sistema de escrita, de modo articulado ao domínio de 

habilidades de compreensão e de produção de textos orais e escritos. Assim, planejar 

atividades diversificadas que possibilitem que a criança compreenda o 

funcionamento do sistema de escrita e que possa utilizá-lo nas situações de interação 

social é uma tarefa básica do ciclo de alfabetização. Nesse sentido, é importante que 

sejam propostas atividades de leitura e produção de textos de forma significativa, 

mesmo antes do domínio do Sistema de Escrita Alfabética. As crianças precisam, 

por exemplo, ser convidadas a produzirem textos coletivamente, tendo o professor 

como escriba nesse processo. 
 
 

Os professores são instigados a desafiarem seus alunos a compreender o sistema de 

escrita, colocando essas situações para que comparem as palavras escritas, façam relações 

grafofônicas, auxiliando-as a compreender o funcionamento da escrita. Sobre o papel da 

escola no processo de alfabetização, o PNAIC (2012, p. 26) preconiza o seguinte: 

 

O papel da escola, quando se trata do processo de alfabetização, é ensinar o sistema 

de escrita e propiciar condições de desenvolvimento das capacidades de 

compreensão e produção de textos orais e escritos. Isto é, desde os primeiros anos de 

escolarização, espera-se que os docentes planejem situações de escrita que, ao 

mesmo tempo favoreçam a aprendizagem do funcionamento da escrita alfabética e 

possibilitem o acesso aos textos escritos de modo a garantir a inserção social 

alfabética e possibilitem o acesso aos textos escritos de modo a garantir a inserção 

social em diversos ambientes e tipos de interação. 
 
 

Notamos que cabe à escola ensinar o sistema de escrita, possibilitando meios para a 

criança compreender aquilo que o professor ensina, sendo importante o planejamento e o 

acesso a situações de escrita. 

 
 
Não se lê e se escreve no vazio. É preciso entender as práticas culturais, ser capaz de 
construir conhecimentos e participar de modo ativo nos diferentes espaços de 
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interlocução, defendendo princípios e valores. Desde cedo, o acesso aos diferentes 

gêneros discursivos contribui para que os estudantes possam se perceber como 

sujeitos políticos possuidores de cultura, e, como tais, sejam agentes de intervenção 

social, responsáveis pelas suas ações e dos que compõem seus grupos de referência. 

Desse modo, o ensino da leitura, da escrita e da oralidade precisa ser realizado de 

modo integrado aos diferentes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, 

Educação Física, História, Geografia, Matemática, Ciências (PNAIC, 2012, p. 26). 
 

 

Quando se defende a progressão continuada nos três primeiros anos, aponta-se a 

necessidade de garantir os direitos de aprendizagem (conhecimentos, capacidades e 

habilidades) aos meninos e as meninas nessa fase escolar, e não como uma mera “passagem” 

para o ano subsequente, e isto veremos a seguir, estudando os direitos de aprendizagem em 

Língua portuguesa. 

 
 

5.6 Os direitos de aprendizagem no ciclo de alfabetização em Língua Portuguesa 
 

 

A escola exerce um papel relevante na formação do cidadão. Em consonância com a 

Lei Nº 11.274, de 6 de Fevereiro de 2006, o Ensino Fundamental obrigatório com duração de 

9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 

objetivo a formação básica do cidadão. 
 

Isso explica que a escola tem a incumbência da formação do cidadão para o domínio 

da leitura, escrita e noções matemáticas. Nessa perspectiva, o ensino deve estar vinculado às 

ações do dia a dia. O PNAIC estabelece direitos de aprendizagem para cada ano do primeiro 

ciclo e a proposta é que o aluno leia e produza textos com autonomia, textos esses de diversos 

gêneros. Segundo o caderno 3 da unidade 1, os direitos gerais de aprendizagem em Língua 

Portuguesa - PNAIC (2012, p. 30) são: 

 
 

 Compreender e produzir textos orais e escritos de diferentes gêneros, 
veiculados em suportes textuais diversos, e para atender a diferentes propósitos 
comunicativos, considerando as condições em que os discursos são criados e 
recebidos.



 Apreciar e compreender textos do universo literário (contos, fábulas, 
crônicas, poemas, dentre outros), levando-se em conta os fenômenos de fruição 
estética, de imaginação e de lirismo, assim como os múltiplos sentidos que o leitor 
pode produzir durante a leitura.



 Apreciar e usar em situações significativas os gêneros literários do patrimônio cultural 
da infância, como parlendas, cantigas, trava línguas.



 Compreender e produzir textos destinados à organização e socialização do 
saber escolar/científico (textos didáticos, notas de enciclopédia, verbetes, resumos, 
resenhas, dentre outros) e à organização do cotidiano escolar e não escolar (agendas, 
cronogramas, calendários, cadernos de notas...).



 Participar de situações de leitura/escuta e produção oral e escrita de textos 
destinados à reflexão e discussão acerca de temas sociais relevantes (notícias, 
reportagens, artigos de opinião, cartas de leitores, debates, documentários...).



http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.274-2006?OpenDocument
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 Produzir e compreender textos orais e escritos com finalidades voltadas para a 
reflexão sobre valores e comportamentos sociais, planejando e participando de 
situações de combate aos preconceitos e atitudes discriminatórias (preconceito 
racial, de gênero, preconceito a grupos sexuais, preconceito linguístico, dentre 
outros). 

 

 

Percebemos com esses direitos, que a aprendizagem está totalmente interligada a 

leitura e produção, em que o aluno seja capaz de ler e escrever no seu dia a dia, com 

autonomia, se inteirando das coisas que o cercam, assumindo o seu papel histórico na 

construção de seus conhecimentos e no seu dia a dia. 
 

Os gêneros textuais como os contos, fábulas, trava-língua, parlendas, adivinhas, 

noticiários, textos científicos, anúncios, placas, receitas, poemas, história em quadrinho, 

charges, entre outros, são evidenciados pelo PNAIC, sendo novas práticas de comunicação a 

serem trabalhadas pelos professores na sala de aula, fazendo com que o aluno reflita e se 

aproprie de diferentes textos que circulam no mundo e que transmitem uma comunicação, 

permitindo assim, que o professor crie situações que contribuam no processo de alfabetizar 

letrando. 
 

Os direitos de aprendizagem em língua portuguesa estão divididos em: leitura, 

produção de textos escritos, oralidade, análise linguística: discursividade, textualidade e 

normatividade e análise linguística: apropriação do sistema de escrita alfabética. As Figuras a 

seguir apresentam os respectivos direitos que devem ser considerados pelos professores 

durante os três anos iniciais. As siglas significam: I Introduzir, A aprofundar e C consolidar. 
 

Figura. 2: Direitos de Aprendizagem na Leitura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ano 2, Un. 1. 
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Figura. 3: Direitos de Aprendizagem em Produção de textos escritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ano 2, Un. 1. 
 

 

Figura. 4: Direitos de Aprendizagem em Oralidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ano 2, Un. 1. 
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Figura. 5: Direitos de Aprendizagem em Análise linguística: discursividade, textualidade e normatividade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ano 2, Un. 1. 
 
 

 

Figura. 6: Direitos de Aprendizagem em Análise linguística: apropriação do Sistema de Escrita Alfabética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ano 2, Un. 1. 



87 
 
 

 

Percebemos através das figuras acima, que o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa – PNAIC (2012), através dos direitos de aprendizagem em Língua Portuguesa 

apontam aos professores o que deve ser ensinado, considerando o mesmo como um 

direcionamento durante suas aulas, sabendo as capacidades a serem adquiridas pelos alunos 

até o final do ciclo de alfabetização. 
 

Os quadros explicam o que é necessário introduzir (I), aprofundar (A) e consolidar (C) 

em cada turma. Além disso, notamos um caráter de responsabilidade estabelecido ao 

professor, o qual deve se manter organizado em seu planejamento, dando importância às 

anotações diárias com relação à aprendizagem de cada aluno, com um acompanhamento 

minucioso daquilo que o seu aluno já compreende ou não. 
 

Na próxima seção analisaremos os procedimentos metodológicos da pesquisa realizada 

com professoras alfabetizadoras, apontando o que estes consideram relevante a respeito das 

formações continuadas que participaram e ainda participam, verificando as contribuições do 

PNAIC, na prática pedagógica na rede municipal de Cerejeiras – RO. 
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6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
 

 

Nesta seção, tratamos sobre a metodologia adotada para a realização desta pesquisa, 

objetivando, posteriormente, apresentar os resultados alcançados com relação às contribuições 

do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa na prática pedagógica do professor 

alfabetizador, com destaque no local, sujeitos envolvidos para situar o leitor, a problemática, 

os objetivos gerais, específicos, a abordagem e tipo de pesquisa, além dos instrumentos para a 

coleta e análise dos dados. 

 
 

6.1 Caracterização do Lócus da Pesquisa 
 

 

A presente pesquisa ocorreu em escolas municipais da cidade de Cerejeiras. A cidade, 

criada em 05 de agosto de 1983, está localizada no estado de Rondônia à aproximadamente 

731 km da capital Porto Velho, 
 

Com uma população estimada segundo o IBGE (2010) em 17.029 habitantes é 

considerada uma das cidades do cone sul de Rondônia, tendo como cidades vizinhas: 

Pimenteiras do Oeste, Colorado do Oeste, Corumbiara e Cabixi. 

 
 

Mapa 1. Localização do Município de Cerejeiras - RO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: http://cidades.ibge.gov.br/download/mapa_e_municipios.php?lang=&uf=ro 
 

 

Antes de se tornar município, sua história teve início no século XVIII, com o 

acampamento fundado às margens do rio Guaporé, pelo capitão, Antônio Rolim de Moura. 

Este acampamento passou a ser um ponto de apoio à navegação do rio Guaporé. 

http://cidades.ibge.gov.br/download/mapa_e_municipios.php?lang=&uf=ro
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No dia 3 de janeiro de 1907 foi colocado um cruzeiro de bronze como um marco no 

vilarejo onde os moradores contam ser uma cruz levada pela família de um alemão o qual, em 

viagem pelo rio Guaporé, havia falecido vítima de febre amarela. Atualmente a cruz se 

encontra na praça principal de Cerejeiras. 
 

A localidade marca os primórdios de Cerejeiras e também teve a necessidade do 

extrativismo da borracha, abundante na região amazônica, o que evidenciou numa grande 

imigração nordestina para aquele vilarejo, os chamados soldados da borracha. 
 

Devido à existência de alguns aglomerados urbanos na região e as informações sobre a 

qualidade das terras, o INCRA, em 4 de outubro de 1973, criava o Projeto Integrado de 

Colonização Paulo Assis Ribeiro, implantado em 21 de agosto do ano seguinte na gleba 

Guaporé, onde se instalaram as primeiras famílias. 
 

No Projeto Integrado de Colonização Paulo Assis Ribeiro, inicialmente chamado de 

Colorado, surgiu uma povoação onde existia a Fazenda Escondido. Início do núcleo urbano 

deu início a atual cidade de Cerejeiras recebendo o nome devido à existência em abundância 

da árvore que lhe empresta o nome. 
 

Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Cerejeiras em 05 

de agosto de 1983, foi desmembrado de Colorado do Oeste. A cidade é composta por uma 

grande influência de agricultores e pecuaristas. 
 

A Rede Municipal de Ensino do Município de Cerejeiras é constituída por duas 

Creches, uma escola de Educação Infantil (Pré I e II) e seis escolas de 1º ao 5º ano, sendo 

duas localizadas na zona rural, uma é encontrada a 12 km da cidade e a outra a 18 km. 

 
 

6.2 Caracterização dos sujeitos envolvidos 
 

 

No que se refere aos sujeitos envolvidos na pesquisa de campo, optamos por fazer um 

levantamento utilizando o questionário 1 para caracterizar os sujeitos envolvidos na pesquisa, 

indagando quanto ao perfil dos professores alfabetizadores participantes do Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC em 2013, que participam desde o início da 

formação continuada. 
 

Constatamos que dos participantes, 13 (treze) são do sexo feminino e apenas 01 (um) 

do sexo masculino, com o predomínio de mulheres na alfabetização, correspondendo a uma 

total de 14 (quatorze) professores que responderam ao questionário, nominados como P1, P2, 

P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14. Segundo Neves (2011) ser professora 

tinha um valor muito acentuado na sociedade, porque era como ser mãe. Cuidado, atenção, 
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delicadeza com os filhos eram qualidades que a sociedade esperava encontrar nas professoras. 

Isso levou muitas mulheres ao magistério. 
 

Na primeira questão levantamos o questionamento quanto ao gênero dos professores, 

pelo qual observamos na figura 7: 

 

Figura 7- Gênero dos professores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: banco de dados da pesquisadora (2015) 
 

 

Notamos que a maioria dos professores alfabetizadores é do sexo feminino; e somente 

um professor dos quatorzes do gênero masculino. Neste caso, 93% são professoras 

alfabetizadoras. Neves (2011) menciona que a sociedade brasileira associa a função do 

professor a características geralmente consideradas femininas, como a atenção, a delicadeza e 

a meiguice, características associadas às de uma mãe. 
 

As mulheres estão em maior proporção na Educação Infantil e alfabetização por 

trabalharem com crianças menores e prevalecer suas características maternas, associando o 

fato de ensinar ao de cuidar. Os homens normalmente quando se tornam professores, atuam 

em etapas de ensino mais avançadas, como o ensino médio. 
 

Fagundes (1999, p. 58) aborda sobre o assunto e confirma tal pontuação nos seguintes 

termos: 

 

 

Esta tendência foi atribuída à concepção do magistério como extensão da 

maternidade, destino ‘primordial’ das mulheres, mas, por outro, à série de 

intervenções de controle do Estado sobre a docência, ao determinar conteúdos e 

níveis de ensino, exigir credenciais dos educadores e horários livres para o ensino 

que, por certo, associadas a condições como baixos salários dos docentes, afastaram 

os homens dessa carreira e os conduziram a profissões mais rentáveis. 

 

Para o autor as mulheres se direcionavam as carreiras que a sociedade delimitava 

como mais adequadas para elas. Dessa forma, o magistério era visto pelo Estado como 

profissão feminina. Freire (2011, p. 254) também cita: 
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Desde o início do século XIX, os currículos escolares previstos para as mulheres 

incluíam os trabalhos manuais e as boas maneiras, excluindo a geometria que, fazia 

parte apenas do currículo dos homens. Essa mesma determinação curricular permitia 

que se pagasse menor salário a quem desconhecesse a geometria. A desqualificação 

e a desvalorização do magistério parecem passar, antes de tudo, pela desvalorização 

do trabalho feminino, fundamentado, sobretudo, no domínio dos conhecimentos 

científicos. 
 
 

Observamos, então, mesmo as mulheres adquirindo o direito à educação eram 

excluídas. O ensino da geometria fazia parte somente do currículo dos homens, era uma 

matéria o qual refletia no nível salarial, ocorrendo, assim, uma desvalorização do magistério 

feminino. O homem era e ainda é visto como quem sustenta o lar. Por isso, busca por salários 

melhores; já que o salário do professor, no Brasil, é considerado muito baixo. 
 

Na segunda questão pesquisamos sobre a idade dos professores. Constatamos que o 

fator idade varia entre 30 a 60 anos, conforme demonstra a figura 8. 

 
 

Figura 8. Idade dos professores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: banco de dados da pesquisadora (2015) 
 

 

Analisamos, neste caso, que a maioria das professoras tem mais de 30 anos, 

caracterizando um envelhecimento dos docentes. Isso justifica a diminuição do interesse de 

pessoas mais jovens para atuar na educação. É fato muitos docentes continuarem na profissão 

por falta de opção ou por se considerarem estáveis, mesmo sendo mal remunerados. Afinal, 

para investirem em um novo emprego em busca de melhores salários, é necessária uma nova 

graduação ou qualificação em determinada área, principalmente, em um mundo cercado por 

novas tecnologias. Isso muitas vezes não encoraja o professor que já está com alguns anos de 

experiência a mudar de profissão, até mesmo por estar acomodado, aguardando o tempo da 

aposentadoria. 
 

Huberman (1992) aponta algumas tendências centrais ligadas ao envelhecimento da 

carreira docente destacando, entre outros fatores, a serenidade e distanciamento, uma fase em 
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que ocorre diminuição do investimento no trabalho e na ambição profissional marcada 

também por certo distanciamento afetivo dos alunos; e a fase do desinvestimento, momento 

em que os professores “libertam-se” do investimento no trabalho para dedicar-se mais à vida 

pessoal, havendo certo descomprometimento e olhar crítico em relação à profissão. 
 

Encontramos na profissão de professor, profissionais cansados, almejando a 

aposentadoria, desgastados física e psicologicamente, pois a violência na escola e casos 

frequentes de indisciplina são fatores desestimuladores para trabalhar em escolas, tanto que os 

filhos de professores, normalmente, são orientados pelos próprios pais a exercerem outras 

graduações, procurando outros ramos de emprego. 
 

Com base na pesquisa, notamos que o município de Cerejeiras possui apenas uma 

faculdade virtual ao qual oferece o curso de pedagogia, mas o curso mais procurado é a 

Educação Física. A cidade vizinha Colorado do Oeste a 40 km, possui uma Faculdade 

Particular, e recebe acadêmicos de Cerejeiras para o curso de Pedagogia, porém, o número de 

acadêmicos neste curso vem diminuindo desde o ano de 2012, isso devido à expansão de 

outras graduações oferecidas, principalmente, pelo Instituto Federal de Rondônia, Campus 

Colorado do Oeste, que atende cursos de Agronomia, Tecnólogo em Laticínios, Tecnólogo 

em Gestão Ambiental, Licenciatura em Biologia e outros cursos técnicos em EAD como 

Segurança no trabalho, Informática e outros. 
 

O município de Cerejeiras realizou concurso no ano de 2012 e conseguiu preencher o 

quadro docente com professores concursados, retirando todos os emergenciais, porém, foi na 

educação infantil o maior número de professores novatos e recém-formados, isso devido ter 

sido estabelecido no edital, um quantitativo de vagas para educação infantil e vagas para as 

séries iniciais. 
 

Os professores novatos atuantes nas séries iniciais considerados mais jovens passaram 

em outros concursos, buscando por melhores salários. Isso demonstra o descontentamento 

com a remuneração docente do município, uma vez que o salário base para os iniciantes em 

2012 corresponde ao valor de R$ 1651,42. Uma remuneração menor do que a ofertada em 

muitos outros concursos para nível médio. 
 

Para Garcia (2001, p. 14), “como esperar tarefa de gigante de professores cujo salário 

que de tão pouco mais parece esmola”. Para a autora é assustador o número de pedido de 

demissão ou simplesmente o abandono, sem qualquer satisfação. 
 

Quanto à terceira questão, tratamos sobre a formação dos professores. Na figura 9, 

observamos o quantitativo de docentes formados no magistério e colegial (apenas ensino 

médio). 
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Figura 9. Formação - Ensino Médio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: banco de dados da pesquisadora (2015) 
 

 

Assim, os dados conferem que 72% das professoras alfabetizadoras possuem formação 

em magistério; 14% possuem somente o colegial. 
 

Uma das ações do Pacto com base na Portaria Nº 867, de 4 de Julho de 2012, em seu 

art. 5º parágrafo IV, é “contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores 

alfabetizadores, sendo algo necessário para aquisição de experiência docente”. Isso implica a 

importância do Governo Federal, Estadual e Municipal em investir na formação continuada 

para contribuir na prática em sala de aula. 
 

O quadro 1, abaixo representa o ano de conclusão do ensino médio e superior dos 

docentes. 

 
 

Quadro1. Ano de conclusão médio/superior 
 

 Sujeitos  Ensino Médio  Ensino Superior 
          

 P1   1999 (Magistério)   2004 (pedagogo)  
          

 P2 2004 (Magistério) -  

 P3   1995 (Magistério)   2000  

 P4 2001 (colegial)  2004 (pedagogo) 

 P5   -    2004  

 P6 1995 (Magistério)  Não possui 

 P7   1998 (Magistério)   2006 (pedagogo)  
 P8 2000 (Magistério)  2009 (pedagogo) 

 P9   1999 (Magistério)   2008  

 P10 1993 (colegial)  2010 (pedagogo) 

 P11   -    2010 (pedagogo)  

 P12 2000 (Magistério) 2008  

 P13   1996 (Magistério)   2008  

 P14 1999 (Magistério)  2006 (pedagogo) 
           

Fonte: banco de dados da pesquisadora (2015) 
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O quadro acima indica a existência de professores que cursaram o magistério há 

aproximadamente 21 anos atrás; e apenas quatro possuem tanto o magistério como a 

graduação em pedagogia. 
 

A alfabetização há 21 anos baseava-se muito no uso de cartilhas escolares, nos 

métodos tradicionais de alfabetização. Conforme estudamos na seção 2, existiam os métodos 

sintéticos e os analíticos. Para Cagliari (2007), nos métodos tradicionais, a leitura 

simplesmente unia sílabas para formar palavras e dava-se por satisfeito, sem a preocupação 

com o texto. 
 

A partir da década de 1980, surge o termo letramento, enfatizando que a criança não 

deveria apenas aprender a ler e escrever. Assim, nesse período, a alfabetização não poderia se 

restringir a simples codificação e decodificação, mas era necessário fazer uso da leitura e 

escrita, possibilitando a compreensão da leitura e da escrita. Percebe-se, assim, a necessidade 

de considerar o conhecimento prévio dos alunos para que o ensino tenha sentido. A realidade 

do aluno, como cita Freire, é uma ferramenta para aprendizagem. 
 

Com base na figura 10, quando questionados sobre a formação no Ensino Superior, 

vemos somente 50% dos professores alfabetizadores são graduados em Pedagogia; e a outra 

metade só atua nessa área de ensino por possuir o magistério e outras Licenciaturas. 

 
 

Figura 10. Formação - Ensino Superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: banco de dados da pesquisadora (2015) 
 

 

Sabemos que a formação do magistério ainda é aceito para atuar na educação infantil e 

nos anos iniciais do ensino fundamental, mesmo com a recomendação pela LDB 9394/96 em 

art. 62 da exigência de formação de professores em nível superior: 

 

 
Art. 62 A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 
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superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 
a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

 
 

Embora a LDB recomende tal formação, o Plano Nacional de Educação (PNE) prevê 

que todos os professores da Educação Básica tenham formação específica de nível superior, 

em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam até 2020. Neste sentido, 

recomenda-se a formação dos docentes em nível superior, em específico, do curso de 

licenciatura em pedagogia, pois é a área de conhecimento em que atuam. Como já 

mencionamos apenas metade dos docentes são pedagogos; e, os outros, estão divididos em 

Letras, Química e aqueles que estão cursando e não possuem nenhuma. 
 

O Decreto n
o
 3.276, de 6 de dezembro de 1999, dispõe sobre a formação em nível 

superior de professores para atuar na educação básica, em seu art. 1º e 2º, preconizando o 

seguinte: 

 

 

Art. 1º A formação em nível superior de professores para atuar na educação básica, 

observado o disposto nos arts. 61 a 63 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
far-se-á conforme o disposto neste Decreto.  

Art. 2º Os cursos de formação de professores para a educação básica serão 
organizados de modo a atender aos seguintes requisitos:  

I - compatibilidade com a etapa da educação básica em que atuarão os 
graduados;  

II - possibilidade de complementação de estudos, de modo a permitir aos 
graduados a atuação em outra etapa da educação básica;  

III - formação básica comum, com concepção curricular integrada, de modo a 

assegurar as especificidades do trabalho do professor na formação para atuação 
multidisciplinar e em campos específicos do conhecimento;  

IV - articulação entre os cursos de formação inicial e os diferentes programas e 
processos de formação continuada. 

 
 

Vimos a necessidade de que o professor tenha formação em Nível Superior, 

principalmente a Pedagogia para atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental e participe de 
 
formação continuada. 
 

Com base na figura 11, questionamos os docentes quanto ao curso de especialização 
 

que  possuem.  Sobre  isso,  foi  possível constatar que  somando  as especializações  em 
 

Psicopedagogia, gestão escolar e educação infantil, temos 43% dos profissionais formados na 

área da educação; 36% ainda não possui especialização; e; o restante de 21%, são 

especializados conforme área especifica de sua graduação sendo um especializado em Letras, 

Linguística e Literatura, um em Língua Portuguesa e Estrangeira e um em Química 

Tecnologia de Alimentos. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.276-1999?OpenDocument
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 Figura 11. Formação – pós-graduação 
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Fonte: banco de dados da pesquisadora (2015) 

 

 

Para Imbérnon (2011), a formação tem como base uma reflexão dos sujeitos sobre a 

sua prática docente, de modo a permitir que examinem as teorias implícitas, seus esquemas de 

funcionamento e atitudes, realizando um processo constante de autoavaliação. Porém, o 

professor deve ser um profissional em busca de competências pedagógicas para que possa 

refletir sobre a prática. 
 

Segundo o PNAIC (2012), a formação para os professores alfabetizadores permite 

estudos para a melhoria da prática docente. Por isso, trabalha com atividades permanentes 

como a retomada do encontro anterior, com socialização das atividades realizadas, trabalhos 

de sala de aula, análise de atividades destinadas à alfabetização e planejamento de atividades 

a serem realizadas nas aulas seguintes ao encontro. 
 

Com base nos dados observados de que nem todos os professores possuem uma 

bagagem de experiência para atuar na alfabetização, o PNAIC é uma formação importante 

para capacitar os professores com pouca formação, auxiliando-os com metodologias e 

atividades diferenciadas para alfabetização. 
 

Na sequência, questionamos quanto ao vínculo empregatício. Foi possível constatar 

100% dos professores são efetivos, conforme ilustra a figura 12. 
 

Figura 12. Vínculo empregatício 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: banco de dados da pesquisadora (2015) 
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Nesse caso, todos os docentes são aprovados por concurso público, indo ao encontro 

com o que diz a LDB 9394/96 em seu 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: ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos”. 
 

Com relação à questão referente à carga horária semanal de trabalho, todos os 

alfabetizadores trabalham 40 horas, equivalente a uma jornada extensa de trabalho, gerando 

vínculo dos professores com a instituição e com a comunidade que atendem. 

 
 

Figura 13. Jornada de trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: banco de dados da pesquisadora (2015). 
 

 

A carga horária é dividida em 20 horas atuando em sala de aula, 08 horas para 

planejamento, 06 horas de reforço e 06 de estudos independentes e/ou formação continuada. 

Por mais que tenham um horário para planejamento é muito pouco para os professores 

prepararem suas aulas, fazer correções de atividades. É importante salientar, todos os docentes 

trabalham em uma única escola. 
 

A questão 6, referente ao tempo de atuação na educação, percebemos que a maioria 

dos professores tem mais de 13 anos de experiência na educação. Abaixo ilustramos a relação 

do tempo de atuação dos docentes. 
 

Figura 14. Tempo de atuação na educação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: banco de dados da pesquisadora (2015) 
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Essa questão faz pensar que os professores possuem experiência prática na educação. 

Mas o tempo de serviço também reflete o desgaste físico e psíquico dos trabalhadores, pois 

em meio ao século XXI, estamos lidando com problemas nas escolas como o absenteísmo
11

, 

se referem à faltas dos professores, muitas em razão de atestados e/ou licenças médicas, até 

mesmo afastamentos ou readaptações por doenças como a Síndrome de Burnout
12

 (outro fator 

problema atual na educação). 
 

De acordo com Rabello (2008, p. 05): 
 

 

Na prática, o que não funciona em sala de aula, ou que o aluno não conseguiu 

aprender, redunda em desgaste e sofrimento. Muitos professores hoje são 
acometidos pela síndrome de Burnout que atinge diversas profissionais, causando 

desencanto, baixando a autoestima e provocando o desenvolvimento de visão 

depreciativa com relação à profissão. 
 
 

As situações da educação não se referem somente aos problemas de indicadores de 

sucesso ou analfabetismo, por exemplo, mas também na falta de profissionais na área, é 

considerada desgastante e pouco valorizada. 
 

Segundo Garcia (2001, p. 34) “trabalhamos com professoras que insistem em lutar e 

ficam... por teimosia, ou por acreditar que, quem sabe, um dia este país muda”. 
 

Com base na sétima pergunta referente ao tempo de atuação na alfabetização (1º ao 3º 

anos), constatamos que a maioria possui entre 3 a 7 anos nas respectivas turmas. A figura 15 

esboça os dados obtidos. 

 

Figura 15. Tempo de atuação na alfabetização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: banco de dados da pesquisadora (2015) 
 

 
11 A questão do absenteísmo docente se tornou uma situação problemática e rotineira nas escolas brasileiras. As 
unidades escolares buscam junto à inspeção escolar a autorização para contratar professores substitutos no 
intuito de sanar momentaneamente o problema da ausência de profissionais, o que tem causado transtorno na 
rotina escolar e influenciado negativamente a continuidade do processo de ensino e aprendizagem.

  
12 Síndrome de Burnout é a doença do esgotamento profissional, uma das consequências esta sendo um estado 
de tensão emocional e estresse crônico provocado por condições de trabalho desgastantes. O próprio termo

  

“burnout” demonstra que esse desgaste danifica aspectos físicos e psicológicos da pessoa. 
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Neste caso, há uma maioria com pouco tempo na alfabetização. Isso porque muitos 

professores em Cerejeiras atuavam na Educação Infantil e também nas turmas de 6º ao 9º ano. 

Porém, com o concurso público em 2012 delimitando os profissionais que atuariam na 

Educação Infantil, os professores com mais tempo de serviço e concursados pelo magistério 

tiveram que atuar na alfabetização. 
 

Além disso, o município sofreu o reordenamento no ano de 2015 passando os alunos 

do Ensino Fundamental Anos Finais para o Estado, ficando os professores divididos para as 

turmas de 4º e 5º ano. Isso fez com que os professores formados pelo magistério independente 

de terem formação em pedagogia, ficassem com as turmas de 1º ao 5º ano, pois já que tinham 

experiência com educação infantil (crianças menores) ou como já mencionamos, pelo 

concurso em magistério. 
 

Quanto à última questão da parte 1 do questionário, salientamos sobre a turma em que 

cada sujeito leciona atualmente em 2015 (ano da realização da coleta dos dados). Com isso, 

percebemos através do gráfico 16 que 50% atuam no 1º ano, 14% no 2º ano e 36% em turmas 

de 3º ano. 
 

Figura 16. Turma em que lecionam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: banco de dados da pesquisadora (2015) 
 

 

É importante relembrar que só participaram da pesquisa os professores alfabetizadores 

os quais estão desde o início da formação continuada do PNAIC ocorrido em 2013, 

perfazendo um total de quatorze que responderam ao questionário. 
 

Os professores municipais correspondem a um total de 28 participantes das formações, 

mas devido a grande rotatividade e/ou desistência, o número se reduziu à metade dos 

profissionais, sendo que um professor alfabetizador do 3º ano se recusou a participar da 

formação do PNAIC. 
 

Um dos preceitos do pacto é que o professor atue do primeiro ao terceiro ano, mas isso 

não está acontecendo de fato na rede municipal de Cerejeiras, pois ao todo são 10 turmas de 
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1º ano; 6 estão desde o início da formação; 10 turmas de 2º ano, com 3 professores atuando 

desde 2013; e 9 turmas de 3º ano, sendo que nesta última, apenas cinco professoras estão 

encerrando o ciclo de alfabetização no ano de 2015. 

 
 

6.3 Questão problematizadora 
 

 

As ações do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa compreendem um 

conjunto integrado de materiais, referências curriculares e pedagógicas visando colaborar 

na alfabetização, tendo como eixo principal a formação continuada dos professores 

alfabetizadores. Nese caso, a questão norteadora desta pesquisa é: Como o programa de 

formação continuada do PNAIC tem contribuído para a prática pedagógica dos professores 

de 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental na disciplina de Língua Portuguesa? 

 
 

6.4 Objetivos 
 

 

6.4.1 Geral 
 

 

- Analisar, a partir das impressões e concepções dos professores, as contribuições da 

formação continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, na 

prática pedagógica dos professores de 1º ao 3º ano da rede municipal de Cerejeiras – RO. 

 
 
6.4.2 Específicos 
 

 

- Caracterizar a história da educação e os metódos de alfabetização utilizados no 
 
Brasil; 
 

- Entender a alfabetização na perspectiva do letramento defendida pelo PNAIC; 
 

- Refletir sobre a formação de professores, compreendendo a organização e a 

finalidade do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC; 
 

- Verificar como o programa de formação continuada do PNAIC tem contribuído para 

a prática pedagógica dos professores de 1º ao 3º ano na área de Língua Portuguesa nos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental. 
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6.5 Abordagem e tipo de pesquisa 
 

 

A presente pesquisa teve como objetivo principal investigar as contribuições do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Para isso, adotamos alguns procedimentos 

metodológicos com base numa pesquisa qualitativa, do tipo exploratória, descritiva. 
 

Segundo Bauer e Gaskell (2002), “[...] a pesquisa qualitativa evita números, lida com 

interpretações das realidades sociais”. Neste sentido, ao invés de levar em consideração 

somente dados estatísticos, ela busca entender um determinado assunto com profundidade, 

interpretando as informações colhidas, descrevendo todo o processo, analisando com 

profundidade os dados coletados. 
 

Bauer e Gaskell (2002, p. 26) afirmam: 
 

 

Formulações mais recentes consideram a pesquisa qualitativa como igualmente 
importante depois do levantamento, para guiar a analise dos dados levantados, ou 

para fundamentar a interpretação com observações mais detalhadas (pós-
delineamento). 

 
 

Os autores dão ênfase à importância da pesquisa qualitativa com relação à descrição 

dos dados, permitindo a interpretação mais detalhada dos mesmos. 
 

Flick (2009, p. 37) complementa que a pesquisa qualitativa enfatiza os pontos de vista 

dos sujeitos, dirigindo-se à análise de casos concretos em suas peculiaridades locais e 

temporais, partindo das expressões e atividades das pessoas em seus contextos locais. Assim, 

para concretizar a pesquisa qualitativa, é necessário o pesquisador atento aos pontos de vista 

dos sujeitos. 
 

Segundo Bodgan (1982, apud TRIVIÑOS 1987, p. 128-129), a pesquisa qualitativa 

tem algumas características importantes, dentre elas, a de que a pesquisa qualitativa é 

descritiva, pois a interpretação dos resultados surge como totalidade de uma especulação que 

tem como base a percepção de um fenômeno num contexto. Por isso, não é vazia, mas 

coerente, lógica e consistente. 
 

O que se refere ao tipo de pesquisa, trabalhamos com a pesquisa exploratória. Segundo 

Triviños (1987, p. 109), “os estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar sua 

experiência em torno de determinado problema”. 
 

A pesquisa exploratória permite ao pesquisador aprofundar seus estudos sobre o tema, 

obtendo maiores conhecimentos do assunto, porém, Triviños (1987) menciona que pode 

ocorrer de o investigador precisar elaborar um instrumento, uma escala de opinião, por 
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exemplo, cogitada num estudo descritivo. É o que vivenciamos em nossa pesquisa, pois além 

de descrevermos o Pacto Nacional pela Alfabetização na idade Certa, buscamos algumas 

características dos professores envolvidos. 
 

Para Triviños (1987, p. 110), a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de 

informações sobre o que deseja pesquisar: 

 

Por exemplo, se um pesquisador deseja pesquisar sobre os interesses de formação e 

aperfeiçoamento dos professores de uma comunidade, ele deve saber [...], que 
existem regimes de trabalho, diferentes tipos de escolas, que os professores se 

diferenciam pela idade, sexo, estado civil, etc. o estudo descritivo pretende 

descrever "com exatidão" os fatos e fenômenos de determinada realidade. 
 
 

Assim, consideramos que tal pesquisa nos permite conhecer os professores, sua faixa 

etária, sexo, nível de escolaridade, entre outros. 

 
 

6.6 Instrumentos utilizados para coleta e análise dos dados 
 

 

Iniciamos este estudo a partir da pesquisa bibliográfica com a seleção e leitura de 

referenciais teóricos, livros, artigos, os cadernos de estudos, documentos oficiais e Leis do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa que permitiram a construção de 

conhecimentos significativos sobre o tema pesquisado e assimilando através das leituras e 

fichamentos, as considerações de determinadores autores. 
 

A pesquisa bibliográfica teve a finalidade de colocar a pesquisadora em contato direto 

com tudo o que foi escrito. Segundo Lakatos, (2003, p.183), esse tipo de pesquisa não implica 

na “[...] mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre o assunto, mas propicia o exame de 

um tema sob um novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”. Assim, a 

pesquisa nos remete apresentar considerações inovadoras sobre o assunto, não repetições de 

palavras escritas. 
 

No que se refere à coleta de dados, utilizamos o questionário como técnica de 

pesquisa, pelo qual dividimos em duas partes: questionário 1 (perfil dos professores) contendo 

oito perguntas fechadas e questionário 2 (a formação continuada do PNAIC), com quatorze 

perguntas semiabertas. Lakatos (2003, p. 201) caracteriza o questionário como um 

instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas. 
 

Os questionários foram disponibilizados aos docentes nas visitas feitas nas escolas 

municipais, no qual, entregamos um documento para autorização de sua participação e 

entendessem a finalidade da pesquisa, lembrando que cada um, teve autonomia para aceitar ou 
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não responder qualquer questão. É importante frisar que todos os professores puderam 

responder em seu horário de planejamento, nos fazendo a devolutiva no mesmo dia (ver 

modelo do questionário em anexo). 
 

Para a interpretação dos dados coletados, nos respaldamos na análise de conteúdo de 

Bardin (1977, p. 95), que se organiza em três pólos cronológicos: “a pré-análise; a 

exploração do material e o tratamento dos resultados (a inferência e a interpretação)”. 
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7. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 
 

 

Nesta seção, analisamos os resultados dos dados coletados através do questionário 2, 

com questões referentes a formação continuada do PNAIC, realizado com as quatorze 

professoras alfabetizadoras da rede municipal de Cerejeiras – RO. 
 

Apresentamos a análise dos dados do questionário em uma sequência em que 

mencionamos as perguntas acompanhadas das categorias criadas com base na frequência e 

similaridade das respostas referentes à prática e a formação continuada dos participantes do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC. 

 
 

7.1 Categorizações da pesquisa: análise dos dados 
 

 

Os dados coletados no questionário foram organizados em quatro categorias de 

análise criadas a priori e divididas em subcategorias instituídas a posteriori com base nas 

respostas para auxiliar na apresentação dos resultados, conforme indicado no quadro a 

seguir: 
 

Quadro 2. Categorias e subcategorias de análise do estudo: 
 

Categorias  Subcategorias  

      
1.   Contribuições   do   PNAIC   enquanto 1.1 Quanto à participação do 
Formação Continuada. professor na   formação continuada do 

 PNAIC.     

 1.2 Recursos considerados 
 importantes para o processo de 
 alfabetização.    

 1.3 Elementos positivos do PNAIC 

 para a prática pedagógica.   

2.   Habilidades   fundamentais   para   um 2.1 Perfil do professor alfabetizador 
alfabetizador      

3. O conhecimento do professor sobre o que 3.1 Alfabetizar letrando com 
é alfabetizar letrando. atividades lúdicas;    

 3.2 Alfabetizar letrando com 

 diferentes gêneros textuais.   

 3.3 Alfabetizar letrando é ensinar a 

 ler, escrever e interpretar no contexto das 
 práticas sociais.    
 3.4  Alfabetizar  letrando é  ensinar 

 através da realidade do aluno.  

4.   Avaliação   referente   ao   curso   de 4.1 Diferencial do   PNAIC na 

Formação Continuada do PNAIC. construção de conhecimento;  

 4.2 Aspectos considerados 

 negativos.      
Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2015). 
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Categoria 1. Contribuições do PNAIC enquanto Formação Continuada. 
 

 

Apresentamos, neste momento, a análise dos dados coletados sobre as contribuições 

do PNAIC enquanto Formação Continuada. Os dados expostos compõem a análise de três 

subcategorias: 

 
 

1.1 Quanto à Participação do professor na formação continuada do PNAIC. 
 

 

Veremos nessa subcategoria as repostas organizadas no quadro demonstrando o 

quantitatitivo de professoras que assinalaram as alternativas consideradas pertinentes com 

relação à sua participação na formação. É importante frisar que neste questionamento, os 

sujeitos puderam marcar mais de uma opção, tendo liberdade de fazer observações 

complementares referentes ao assunto. 

 

Quadro. 3 Participação na formação continuada do PNAIC 
 

Alternativas Sujeitos 
  

Contribuiu para transformar a prática de alfabetização; 13 
  

Ampliou os conhecimentos sobre alfabetização; 14 
  

Os  materiais  e  as  ideias  estabelecidas  nos  cadernos  de  estudos 11 
contribuíram na formação enquanto alfabetizador;  

  

Os jogos disponibilizados através do Pnaic são utilizados na prática 7 
diária de alfabetização;  

  

Os livros disponibilizados através do Pnaic são utilizados na prática 11 

diária de alfabetização;  

Criou-se o cantinho da leitura em sala de aula; 12 
  

Utilizo como recurso metodológico a maioria das atividades vistas na 5 

formação do Pnaic;  
Fonte: banco de dados da pesquisadora (2015)  

 

 

Observamos que a grande maioria considerou o PNAIC como uma contribuição para 

transformar a prática da alfabetização, auxiliando a ampliar os conhecimentos sobre o tema 

alfabetização. Os cadernos de estudos, os materiais, jogos e livros disponibilizados continuam 

sendo utilizados, mesmo depois do encerramento da formação continuada de Língua 

Portuguesa. 
 

De acordo com PNAIC (2012, p. 27): 
 

 

É com intenção de assegurar uma reflexão mais minuciosa sobre o processo de 
alfabetização e sobre a prática docente, garantindo que todas as crianças estejam 
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alfabetizadas até os oito anos de idade, no final do 3º ano do Ensino Fundamental, 
que se criou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. 

 
 

Neste caso, as formações alcançaram um dos seus objetivos em assegurar uma 

reflexão sobre o processo de alfabetização, conforme análise das respostas dos docentes. 
 

Notamos que o PNAIC se preocupou em fazer uma retrospectiva quanto ao conceito 

de alfabetização, abrangendo uma mistura das experiências dos docentes com estudos teóricos 

que oportunizaram como citado pelos professores, o enriquecimento quanto à prática de 

alfabetizar, assegurando-lhes uma reflexão para o aperfeiçoamento do seu trabalho. E diante 

disso, o programa forneceu materiais que dessem suporte ao fazer do professor. 
 

Quanto aos materiais recebidos, como os jogos e livros, somente dois professores não 

citaram a criação do cantinho da leitura, mas um deles justificou: 

 

 
O cantinho da leitura organizo no momento, só levo quando usa, pois é mais de uma 
turma que usa a sala (P 3). 

 
 

Todos os professores mencionaram trabalhar com o cantinho da leitura, mesmo que de 

modo diferenciado. O cantinho da leitura é um espaço importante na sala de aula, e não é uma 

ideia nova que surgiu com o PNAIC, porém, o programa, despertou nos professores 

alfabetizadores a necessidade de criar e manter esse cantinho exposto durante as aulas. 

Observamos a existência do cantinho na maioria das turmas de alfabetização, cada um 

conforme a criatividade do professor. 
 

É importante a leitura livre ou em pequenos grupos com gêneros diversos, em que a 

professora pode organizar um cantinho de leitura, com variados textos, histórias em 

quadrinhos, livros de histórias, jornais, revistas científicas (PNAIC, 2012). 
 

Entendemos então, que o cantinho da leitura é um recurso útil ao professor que estará 

proporcionando ao aluno o contato com diferentes livros, o que muitas vezes não ocorre em 

casa. Muitas famílias não disponibilizam a seus filhos a compra de livros e por isso a escola se 

torna o local principal em que isso ocorre. Vemos o cantinho da leitura como uma experiência 

que realmente deve ser mantida durante o processo de alfabetização, sendo que além da 

leitura individual do aluno, o próprio professor pode estar lendo para o aluno ou o aluno lendo 

para os colegas. 
 

Quanto aos jogos, os professores justificaram não usá-los diariamente, mas fazem uso 

no processo de alfabetização. 
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Os jogos são ótimos para o trabalho, mas não uso como prática diária, faço uso, mas 
não diário, porque trabalhamos também os livros didáticos (P 1). 

 
Os jogos [...] foram usados não diariamente, mas frequentemente (P 2). 

 
Os jogos fazem parte das aulas, porém uso quando se faz necessário ou 
semanalmente (P 7). 

 
Os livros são utilizados com frequência, os jogos não tanto com frequência e sim de 
acordo com a necessidade dos conteúdos (P 9). 

 
 

Os jogos são recursos importantes para o professor, pois além de propiciarem 

aprendizagem ao aluno, é uma forma lúdica e interativa de ensinar. Os jogos possibilitam a 

interação e facilita a construção de novos conhecimentos, um aprofundamento do que foi 

trabalhado ou ainda, a revisão de conceitos já aprendidos (PNAIC, 2012). 
 

Neste sentido, avaliamos que os jogos quando trabalhados de maneira correta, ou seja, 

quando o professor estabelece um objetivo com determinado jogo dentro de sala, 

independente do conteúdo, despertará um interesse maior do aluno, por isso como 

mencionado pelo caderno do PNAIC, facilita a compreensão. 
 

Os professores relataram que o PNAIC veio para contribuir, tendo uma participação 

considerável na formação continuada. 

 

 
O PNAIC veio contribuir e de encontro com o que eu já havia trabalhando serviu 
muito para somar e inovar minhas ideias e criatividade, uma confirmação (P 5). 

 
Muitas atividades eu não conhecia, mas veio somar melhor meu conhecimento, as 
experiências também dos colegas ajudam no trabalho em sala com mais qualidades 

(P 6). 

 
Algumas atividades eu já realizei antes do Pnaic, porém ela veio reforçar o que já 
fazia em sala e trazer muitas trocas de experiência. [...] (P 2). 

 
Com este curso veio somar com o conhecimento já adquirido, mas contribui para 
que meu aprendizado fosse ampliado (P 10). 

 
Usava atividades do PNAIC, mas não com muita frequência, o curso veio me 
auxiliar no sentido que poderia insistir quando a atividade não mostrava o resultado 
esperado, ou seja, aplicar mais de uma vez, até dar certo (P 11). 

 
O curso do PNAIC me possibilita ficar mais atenta nas diversas maneiras que posso 
estar utilizando os materiais disponíveis para ajudar na alfabetização dos alunos (P 

12). 
 
 

As falas dos sujeitos são reveladoras, sendo, as formações, como muitos citaram “veio 

somar”. Para Imbernóm (2011), uma formação deve propor um processo que confira aos 

docentes conhecimentos, habilidades e atitudes para criar profissionais reflexivos ou 

investigadores de sua prática. 
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Assim, percebemos que a formação continuada não deve ser vista simplesmente como 

algo a se cumprir na educação, mas um direito do profissional. 
 

A formação continuada, segundo o caderno do PNAIC (2012, p. 27): 
 

 

[...] a formação continuada não é um treinamento no qual se ensinam técnicas gerais 

a serem reproduzidas. Se concebemos os professores como sujeitos inventivos e 

produtivos, sabemos que eles não serão repetidores em suas salas de aula daquilo 

que lhes foi aplicado na formação para orientar a sua nova prática. Sabemos sim 

que, a partir de diferentes estratégias formativas, eles serão estimulados a pensar 

sobre novas possibilidades de trabalho que poderão incrementar e melhorar o seu 

fazer pedagógico. 
 
 

Essa colocação elucida numa formação, os sujeitos serão não repetidores daquilo que 

lhes é transmitido, mas, sim, estimulados a refletir sobre novas estratégias de ensino. A 

professora 5 cita a formação continuada como uma contribuição para o seu trabalho: 

 

 
O PNAIC veio contribuir e de encontro com o que eu já havia trabalhando serviu 
muito para somar e inovar minhas ideias e criatividade, uma confirmação (P 5). 

 
 

Isso faz repensar sobre o que Imbernón (2011, p. 58) menciona sobre umas das 

funções da formação: 

 

 
Uma formação consiste em descobrir, organizar, fundamentar, revisar e construir a 

teoria. [...] Uma formação deve propor um processo que confira aos docentes 
conhecimentos, habilidades e atitudes para criar profissionais reflexivos ou 

investigadores. 
 
 

A formação consiste em descobertas, inovações e auxilia na construção de novos 

conhecimentos. Nesse caso, o PNAIC não veio trazer novidades ou ensinar receitas, mas 

colaborar na ação do professor, fazendo repensar a sua prática e acrescentar aquilo que possa 

contribuir em seu trabalho pedagógico. 
 

Com isso, cabe a nós professores nos responsabilizarmos por nossas concepções 

quanto ao que consideramos ser uma "formação continuada", não a retalhando como algo 

desnecessário ou perca de tempo, mas como uma oportunidade de aprofundar conceitos e 

renovar nossas ideias. 

 
 

1.2 Recursos considerados importantes para o processo de alfabetização. 
 

 

Neste questionamento, os professores abordaram todos os elementos considerados 
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importantes para o processo de alfabetização. 
 

 

Livros didáticos, livros de historinha, filmes, materiais diversificados, brinquedos, 
jogos (P 1). 

 
Textos divertidos, diversos tipos de gêneros textuais, jogos educativos, 
brincadeiras das quais, registra o processo que ela se da, registro das atividades, 

através de desenhos, cartazes, filmes, etc. Letras de músicas, curiosidades 
temáticas “desafios”, dinâmicas (P 2). 

 
Livros, ficha de leitura, caderno de leitura (conforme a letra), quadro e giz, música 
(P 3). 

 

O uso de diferentes gêneros textuais; jogos voltados para alfabetização; o auxilio 
da exposição das aulas através de cartazes; brincadeiras através da alfabetização; 

favorecer momentos de contar histórias; apresentação de teatro; favorecer o 

contato direto, mesmo que tradicionalmente para a leitura e escrita (P 4). 

 

Leitura oral, compartilhada, assistida; ter sempre livros disponíveis na sala; 
dramatização e sua reescrita a critério do aluno; despertar o interesse do aluno sem 
que ele seja cobrado; produção de texto e sua própria reescrita; trabalhar texto a 

partir do seu conhecimento, etc (P 5). 

 
Ler por prazer não como castigo; quem ler muito tem menos erros na escrita; a 
leitura pode ser trabalhada silenciosamente; a leitura pode ser compartilhada; o 
hábito de ler com os alunos facilita o gostar (P 6). 

 
Lúdico; levar o aluno a expor suas ideias; fazer o aluno a se sentir confiante; jogos 

diversos; cantinho da leitura; cantinho da matemática; alfabeto móvel; materiais 
diversificados que chamem a atenção do aluno podendo ser construído pelo 

professor (P 7). 

 
Jogos educativos; livros; músicas; brincadeiras (P 8). 

 

Contação de historias; leituras de livros para fazer a leitura deleite; brincadeiras; 
utilização de jogos; atividades que desenvolvam sistema e escrita; cruzadinhas, 
montar livros de história; lista de palavras doentes e curadas...(P 9). 

 
Gêneros textuais, livros, cartaz, textos fatiados, contação de história pelos alunos 
(P 10). 

 
A escola deve ter estrutura para receber o aluno; ter materiais que despertem o 
interesse; ter pessoas no apoio pedagógico (P 11).  
.  
Atividades lúdicas; textos de diversos gêneros; livros (obras literárias); jogos; 
produções escritas (palavras, frases e textos) (P 12). 

 

Ter o cantinho da leitura na sala; ler diariamente; desenvolver projetos; planejar 
sequências didáticas; inserir a família no hábito da leitura com os filhos; utilizar 
mais vezes a biblioteca; melhorar as produções textuais (P 13). 

 
Amor ao seu trabalho; ser muito paciente no que fazer; ter interação entre os 
alunos; planejar conteúdo a base da sua turma (P 14). 

 

 

Analisando as respostas, constatamos que as principais se referem à leitura 

(importância de ler, contar histórias), utilização dos gêneros textuais, a produção de textos e 
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o trabalho com jogos. A professora 5 abaixo ressalta o valor da leitura em sala: 
 

 

Leitura oral, compartilhada, assistida; ter sempre livros disponíveis na sala; 
dramatização e sua reescrita a critério do aluno; despertar o interesse do aluno sem 

que ele seja cobrado; produção de texto e sua própria reescrita; trabalhar texto a 
partir do seu conhecimento, etc (P 5). 

 

 

Tal colocação da professora nos remete a preocupação em manter o contato com a 

leitura e o envolvimento com a escrita da maneira como o aluno souber, não lhe cobrando 

algo que ele não saiba, mas construindo novos saberes. 
 

Independente da maneira pela qual o professor trabalha e disponibiliza a leitura e a 

escrita, Faria (2012, p. 195) comenta que: 

 

 
A prática pedagógica diária se enriquece com base na premissa de que, quanto 
mais o(a) aluno(a) tem contato com a leitura e a escrita em momentos 

diferenciados, maior será a possibilidade de construir/adquirir outros/novos 
saberes. 

 
 

Assim, a importância do contato diário com a leitura e escrita na sala de aula, seja ela 

realizada em voz alta pelo professor, no simples folhear dos livros presentes na sala de aula, 

nas produções escritas dos alunos, isso possibilita a construção de conhecimento aos sujeitos 

que aprendem. 
 

Para Carvalho (2014, p. 88): 
 

 

[...] ouvir histórias é uma experiência agradável e proveitosa, sob diversos pontos de 

vista. Mesmo que, eventualmente, alguma palavra ou frase não seja compreendida 
pela criança, o importante é que ela seja capaz de seguir o fio da história, que a 
leitura lhe dê prazer, que a faça pensar, faça sonhar. 

 
 

O ato de ler para uma criança pode despertar o gosto pela leitura, auxiliando-a a 

imaginar a história, refletir sobre aquilo que ouve, tornando o momento agradável. E a autora 

nos retrata a importância do professor ter o hábito de ler em sala de aula, pois, além de 

despertar o interesse do sujeito que escuta, somos considerados exemplos a serem seguidos. 
 

Para Cagliari (2009), o segredo da alfabetização é a leitura, e nós professores quando 

nos tornamos alfabetizadores devemos propiciar ao aluno o gosto pela prática de ler, o que 

contribuirá no seu amadurecimento com a escrita. 
 

Russo (2012, p. 54) afirma que “a criança precisa expressar-se em situações informais 

de comunicação”. Mesmo quando constrói um texto sem muito significado para o adulto, com 
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escritas de modo não convencional, é capaz de ler exatamente a mensagem que desejou 

passar, e ao escrever a criança se aproxima do valor convencional da língua. 
 

Analisamos com isso, que precisamos incentivar a criança a escrever mesmo que ainda 

não domine o sistema de escrita, demonstrando que ela é capaz, para que na medida em que 

vai lendo e escrevendo mesmo com erros, sinta a vontade de aprender ainda mais. 
 

A professora 7 menciona que devemos "levar o aluno a expor suas ideias; fazer o 

aluno se sentir confiante". Ferreiro e Teberosky (1999), entendem que uma criança que não 

saiba ainda ler, não é obstáculo para que tenha ideias bem precisas sobre as características que 

deve possuir um texto. 
 

Com isso, conferimos o cuidado do professor, ao invés de apontar os erros cometidos 

pelos alunos, abrir espaço para se expressarem e mesmo com dificuldades vão desenvolvendo 

suas habilidades. 

 
 

1.3 Elementos positivos do PNAIC para a prática pedagógica 
 

 

Veremos o que os docentes colocam como elementos positivos disponibilizados pela 

formação continuada do PNAIC ao qual contribuíram com a prática pedagógica. 

 
 

A troca de experiências entre os colegas; o aprofundamento do lúdico; a 

interdisciplinaridade; o planejamento com a sequência didática e a gratificação 
quando recebe influencia muito (P 1). 

 

Formação para os professores, experiências de outros colegas havendo uma troca de 
atividades, material de sala (jogos didáticos e livros), encontros com o coordenador 

e demais colegas da rede, os jogos que veio nos livros de teorias, o método da 

sequência didática, questão opcional a seguir com a turma, apresentações dos 
trabalhos sendo exposto aos demais funcionários da rede escolar (P 2). 

 
Seguir os três anos com a turma e os ensinamentos (P 3). 

 
A facilidade para planejar as aulas; a orientação para adquirir conhecimentos sobre 
alfabetização; contribuir de forma positiva na aprendizagem dos alunos (P 4). 

 
O curso está sendo ótimo, pena que é muito corrido. PNAIC veio para somar (P 5). 

 
Todas as vezes que tiver o programa eu tiver oportunidade vou fazer ajuda muito os 
cadernos de experiências (P 6). 

 
Acervo literário, dicionários, caixa de jogos, troca de experiências, relato de 
profissionais de outras regiões e parte teórica possíveis de aplicar (P 7). 

 
As sugestões de materiais lúdicos; a troca de experiências (P 8). 

 
Troca de experiência entre os colegas; nova metodologia utilizada contribuiu para 
rever o planejamento (P 9). 
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Contribuir para ampliar meus conhecimentos, me ajudou na diversidades de 
assuntos contribuiu para um melhor aprendizado em sequência didática (P 10). 

 
Foi valido no ponto em que me ensinou que os jogos e brincadeiras apesar da 

bagunça que eles fazem também é um aprendizado, me mostrou que insistir com 
uma atividade sem desistir às vezes faz com que atingimos nossos objetivos que é a 

aprendizagem do aluno (P 11). 

 
Trabalhar tendo base no curso, pois aprimora os meus conhecimentos (P 12). 

 
A formação continuada; o material (livros) oferecidos para o cantinho da leitura; os 
jogos; os cadernos de estudo; os relatos de experiências; os debates e seminários; a 

bolsa (P 13). 

 
A oportunidade dos professores expor as dificuldades; a interação entre colegas; a 
oportunidade em aprender algo mais; dividir os conhecimentos com os colegas (P 

14). 
 

 

Dentre as exposições acima, verificamos uma maioria citando a relevância da 

oportunidade da troca de experiências, havendo uma interação entre os professores 

alfabetizadores. 
 

Segundo o caderno de formação do PNAIC (2012, p. 28), as propostas da formação 

têm o intuito de colaborar para a troca de experiências, destacando os seguintes aspectos: 

 

 
•potencializar a autoestima e as habilidades sociais por meio de situações que 
necessitem o desenvolvimento de cordialidades, gentilezas e solidariedades;  
• favorecer a aprendizagem coletiva, de troca de experiências, evidenciando a 
pertinência de estratégias formativas que favoreçam a interação entre pares;  
• refletir criticamente a respeito da prática durante o andamento da formação; 
• compartilhar boas práticas;  
• executar estratégias formativas que assegurem a discussão de exemplos; • valorizar 
diferentes experiências;  
• escolher materiais de leitura que solidifiquem a compreensão dos fenômenos 
estudados. 

 
 

Além de proporcionar o envolvimento dos professores, os mesmos tiveram a 

possibilidade de repensar o planejamento diário, implantando a sequência didática. Segundo o 
 
PNAIC (2012, p. 31), “o planejamento, na realidade, é uma ação auto formativa, propicia a 

articulação entre o que sabemos, fizemos e o que vamos fazer”. Nesse sentido, planejar é 

fundamental para organização do trabalho pedagógico, criando assim rotinas escolares. 
 

De acordo com o PNAIC (2012, p. 13), uma boa forma de organizar o trabalho no 

processo de alfabetização são as sequências didáticas: 

 

 
As sequências didáticas ou atividades sequenciais, que são as situações em que as 

atividades são dependentes uma das outras e a ordem das atividades é importante. Por meio 
das atividades didáticas, um mesmo conteúdo pode ser revisitado em diferentes aulas, de 
modo articulado e integrado. 
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Com a sequência didática, o professor pode planejar etapas e atividades diferenciadas 

explorando um mesmo conteúdo em várias aulas. Além disso, mencionaram as contribuições 

dos materiais disponibilizados, principalmente, os jogos e livros para utilização em sala de 

aula. 
 

Observamos que a sequência didática é como uma organização do planejamento para o 

professor, pois, o mesmo pode trabalhar os conteúdos do bimestre de maneira interdisciplinar, 

envolvendo em uma única sequência, várias atividades diferenciadas, mas que contribuem 

para o mesmo objetivo. 
 

Os professores também mencionaram que a interação com outros colegas foi um ponto 

positivo. A professora 14 retrata bem tal colocação: 

 

 
A oportunidade dos professores expor as dificuldades; a interação entre colegas; a 
oportunidade em aprender algo mais; dividir os conhecimentos com os colegas (P 
14). 

 
 

Vemos, neste caso, que a formação é entendida como um espaço propício de interação 

e nós sabemos que ter um momento, mesmo que na sala dos professores para debater alguma 

situação da sala de aula pode gerar uma troca de conhecimentos, possibilitando que os 

próprios colegas de escola se ajudem, compartilhando experiência. Isso acontece também em 

maior proporção no ambiente de formação, com um número maior de profissionais que 

vivenciam situações parecidas. 
 

Para Feldmann (2009, p. 79): 

 

Os desejos, as intenções pessoais dos professores que os levam a determinadas 
ações são moldados culturalmente pelos "outros" professores que convivem no 
mesmo contexto e que com suas experiências e práticas se tornam referências. 

 
 

A autora explica que as experiências dos professores se tornam referência uns para os 

outros. Em um ambiente de trabalho, aprendemos com o outro e, ao compartilharmos ideias, 

dividimos conhecimentos com os outros profissionais. 
 

Muitas vezes o professor precisa de alguma metodologia diferenciada para aplicar com 

determinado aluno e o simples fato de conversar com outro professor poderá gerar novas 

sugestões a serem praticadas. 
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Categoria 2. Habilidades fundamentais para um alfabetizador 
 

 

Os objetivos relacionados no PNAIC (2012, p. 31), com relação ao professor 

consistem em: 

 

Criar um ambiente alfabetizador, que favoreça a aprendizagem das crianças; [...] 

Conhecer a importância do uso de jogos e brincadeiras no processo de apropriação 

do Sistema de Escrita Alfabética, analisando jogos e planejando aulas em que os 

jogos sejam incluídos como recursos didáticos; [...] Analisar e planejar projetos 

didáticos e sequências didáticas para turmas de alfabetização, assim como prever 

atividades permanentes integrando diferentes componentes curriculares e atividades 

voltadas para o desenvolvimento da oralidade, leitura e escrita; 
 
 

Tais objetivos são fundamentais para o trabalho do professor. Russo (2012, p. 19) diz 

que "[...] a sala de aula deve servir para despertar os sentidos do aluno, transformando-se em 

um local propício à aprendizagem". Um ambiente alfabetizador deve estar preparado para o 

aluno, para que este possa observar, manusear. Para a mesma autora, "[...] quando o ambiente 

favorece a aprendizagem, transforma o desinteresse de alguns em motivação. A sala de aula 

deve incentivar a reflexão e ser motivadora da leitura, da escrita e do manuseio de material 

didático". 
 

O professor precisa perceber a importância da inserção dos jogos no processo de 

aprendizagem, pois é um recurso que desperta a atenção e proporciona um ensino concreto. 

Para Morais (2012), os jogos são importantes aliados no aprendizado e os alfabetizadores 

devem se adequar, recriando ou ampliando o leque de jogos e brincadeiras para ajudar as 

crianças a compreenderem os princípios do SEA. 
 

O planejamento do professor alfabetizador deve estar articulado a algumas formas de 

organização sendo as mais recorrentes as sequências didáticas, projetos didáticos, entre 

outros. As sequências didáticas são destacadas pela formação do PNAIC, sendo atividades 

sequenciais, dependentes umas das outras e a ordem das atividades é um fator importante na 

aprendizagem. 
 

Além das características mencionadas acima, o PNAIC em seu caderno de formação 

(2012, p. 13) discute outras habilidades e conhecimento que são necessários para o fazer 

pedagógico, envolvendo alguns princípios a serem adquiridos pelos professores, dentre eles, 

destaca-se a prática da reflexividade. Além disso, quanto ao processo de alfabetização, o 

caderno Ano 1, un. 1 do PNAIC (2012, p.08) sugere que: 

 
 
No processo inicial de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, cabe ao professor 

ser o mediador da turma, auxiliando os alunos na elaboração de objetivos e 
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expectativas de leitura, na criação de hipóteses antes e durante o ato de ler, 
correlacionando os conhecimentos prévios dos aprendizes com aqueles que se pode 
reconhecer no texto, sejam explícitos ou implícitos. 

 
 

Os professores nessa questão são os mediadores da alfabetização de seus alunos, 

auxiliando-os seja no ato de ler ou escrever. Durante o questionário, os professores tiveram a 

oportunidade de fazer suas considerações quanto ao perfil de um alfabetizador, no qual 

instituímos a subcategoria abaixo: 

 
 

2.1 Perfil do professor alfabetizador 
 

 

Com relação ao perfil do alfabetizador conceituram sendo: 
 

 

Ser pontual, flexível, gostar da profissão, usar a mediação com as crianças e voltar a 
ser criança conforme o momento (P 1). 

 

Dinâmico, criativo, levar todas as formas possíveis de aprendizagem, compreensivo, 

paciencioso, ter domínio de conteúdo e comportamento do aluno, planejador, 

reflexivo, vocabulário e fala, espontâneo, participativo, organizado, todas as aulas 

requer organização didática, analise da turma, qualificação contínua da 

aprendizagem, persistente, afetivo, dedicado, pesquisador, pratico em experiência e 

experimentos aos alunos (P 2). 

 
Dedicação, pesquisador, mediador, procurar sempre atividades, não pode ficar na 
mesma (P 3). 

 

Mediador do conhecimento; leva atividades lúdicas, como jogos e brincadeiras; 

tenha personalidade compatível com a série que atua; estude as dificuldades que os 

alunos tem na leitura; goste de cantar e contar historias; leve diferentes tipos de 

textos para sala de aula; goste de ler (como forma de incentivo para os alunos; tenha 

entusiasmo para ensinar; busca constantes de como aprimorar suas aulas; incentive 

os alunos a estudar (P 4). 

 
Ter sempre compromisso com que faz; Planejar de acordo com o perfil de sua 
turma; Revisar sempre o que já foi trabalhado; Sempre inovar e revisar de forma 
lúdica (P 5). 

 

Ser paciente, não o dono da verdade; ser coerente; avaliar para ensinar; compreender 
o aluno (a); repetir quantas vezes for preciso para ensinar; ter coerência com as 

atividades; ajudar a desenvolver o hábito da leitura; fazer com que as atividades 

sejam de fácil compreensão; compreender o aluno (a) nas suas dificuldades; ser 
companheiro em todos os momentos (P 6). 

 
Dinâmico; Flexível; leitor; participar de formações; troca de opiniões com outros 
profissionais; saber acatar sugestões; ter habilidades em desenvolver o lúdico em 
sala e extra sala; criativo; pesquisador (P 7). 

 
Sempre refletir sua prática; criar um ambiente alfabetizador; fazer um bom 
planejamento; fazer atividades lúdicas (P 8). 
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Ser dinâmico, criativo; utilizar atividades lúdicas; ser mediador do processo de 
alfabetização; utilizar os recursos didáticos; analisar e utilizar das sequências 
didáticas (P 9). 

 
Ser assíduo; ter comprometimento; ter amor; ser aberto a mudanças, ser inovador (P 
10). 

 

Planejar, replanejar; buscar refletir de como está sua prática; se sua prática condis 

com sua fala; ter um ambiente onde o aluno se sinta bem; utilizar jogos e 

brincadeiras; não dar respostas e sim ensinar a pensar; sempre buscando novas 

alternativas; procurar aguçar o interesse do aluno; trabalhar de forma diferente com 

a dificuldade de aprendizagem; procurar promover a interação e a socialização (P 

11). 

 

Responsável, compromissado, disposto a se atualizar sempre e dinâmico (P 12). 

 
Gostar do que faz; adquirir novos conhecimentos; participar das formações 

continuadas; ser dinâmico e paciente; ser flexível; gostar de crianças (fundamental) 
(P 13). 

 
Refletir o que vai fazer; ser interagido com os alunos e escola; mediador; ser 

criativo; prever os conteúdos analisando-os; ter um local bem que favoreça o 
aprendizado; sempre prever analisar seus conteúdos; ser sempre pontual (P 14). 

 
 

Dessa forma, conferimos que as características que representam o perfil de um 

alfabetizador é a flexibilidade, pontualidade, pesquisador, mediador, planejador, participar de 

formações, ser dinâmico, criativo, dedicado e trabalhar com atividades lúdicas. Tais fatores 

convergem com o que se espera na formação do PNAIC. 
 

Segundo o caderno de apresentação do PNAIC (2012, p. 12), os docentes precisam: 

 

1. Participar das atividades de construção da proposta curricular da rede de ensino e da 

construção do Projeto Político-Pedagógico da escola; 2. Participar das reuniões de 

discussão sobre as avaliações da escola e dos estudantes; 3. Participar do planejamento 

coletivo e desenvolvimento de projetos didáticos que envolvam as turmas da escola; 4. 

Planejar as aulas; 5. Selecionar e produzir recursos didáticos; 6. Ministrar as aulas; 7. 

Avaliar e redirecionar as ações didáticas com base nas orientações; 8. Planejar e 

desenvolver ações para os meninos e as meninas que estejam com dificuldades. 
 
 

Essas características nos remetem as diversas responsabilidades dos professores que 

vão muito além do seu papel de ensinar. Além dessas características, os alfabetizadores 

devem atender aos seguintes critérios para atuarem nos anos iniciais do Ensino Fundamental: 

 
 

1. Ter domínio dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento do ensino da 

leitura e da escrita na perspectiva do letramento; 2. Ter habilidades para interagir 

com as crianças, dinamizando o processo pedagógico e promovendo situações 

lúdicas de aprendizagem; 3. Ser assíduo e pontual, evidenciando compromisso com 

os processos pedagógicos; 4. Ter sensibilidade para lidar com a diversidade social, 

cultural, de gênero e etnia. 
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Segundo Ferreiro (2011), o papel do professor é importantíssimo. Se queremos alunos 

ativos na construção do conhecimento, o professor também tem que ser ativo. Falar menos e 

escutar mais e trabalhar cogntivamente também com o que escuta e vê em seus alunos. 
 

Concordamos com a citação da autora, pois o compromisso do professor com sua 

função é primordial para que tenha sucesso. Além de ensinar, o professor deve saber observar 

e intervir nas dificuldades encontradas na sala de aula. 
 

Já Russo (2012, p. 42) complementa dizendo que “[...] o professor precisa levar o 

alfabetizando a raciocinar sobre a escrita e, para isso, deve criar um ambiente rico em 

materiais e em atos de leitura e escrita”. Neste sentido, conferimos que não basta reclamarmos 

que nossos alunos não conseguem ler e escrever, mas que nossas ações docentes devem 

intervir para tentar suprir todas as dificuldades, mesmo que não atinja o objetivo como um 

todo, mas que busquemos recursos diferenciados até encontrarmos maneiras que facilitem o 

processo de aprendizagem do meu aluno. 
 

Consideramos então, que o professor alfabetizador possui diversas responsabilidades 

para que obtenha sucesso em seu trabalho, sendo complementadas pelo caderno do PNAIC, as 

características do perfil docente em consonância com as mencionadas pelos sujeitos 

pesquisados. 

 
 

Categoria 3. Conhecimento do professor sobre o que é alfabetizar letrando. 
 

 

A proposta investigou o que os professores aprenderam na formação sobre o que é 

alfabetizar letrando. Com isso criamos quatro subcategorias para apresentar a compreensão 

dos professores sobre o que significa alfabetizar letrando. 

 
 

3.1 Alfabetizar letrando com atividades lúdicas 
 

 

Essa subcategoria representa os professores que acreditam que alfabetizar letrando é 

ensinar e aprender por meio do lúdico. 

 

 
Alfabetizar letrando na antigamente os professores apresentava a letra vinha a parte 
vamos dizer quase no decorar e da escrita por cada letra que aprendia na sequência 
seria ajuntado as letras formando sílabas e palavras. Hoje ouve mudança à criança 
aprende brincando a ler e escrever (P1). 

 
É fazer com que a criança aprenda o sistema de escrita alfabética, através de jogos, 
brincadeiras ou atividades lúdicas (P 13). 
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Alfabetizar letrando é ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da 

leitura e da escrita, tornando-se, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado. Porém, para que o 

alfabetizador torne esse aprendizado real, necessita desenvolver metodologias diferenciadas. 

É nesse momento que entra o papel do lúdico, dos jogos no processo de aprendizagem da 

leitura e da escrita. 
 

Segundo Kishimoto (1994, p. 26), “o jogo nos propicia experiências de êxito, pois é 

significativo, possibilitando a autodescoberta, a assimilação e a interação com o mundo por 

meio de relações e de vivências”. A criança vive num mundo cercado de palavras, de coisas 

escritas, e relacionar o processo de alfabetização com o lúdico é uma maneira de despertar o 

interesse e a atenção dos alunos. 
 

Conforme o caderno ano 02, un. 03, PNAIC (2012, p. 21): 
 

 

Nos primeiros anos do ensino fundamental, torna-se relevante, portanto, propor 

atividades diversificadas que possam favorecer a análise da escrita alfabética e a 

participação em diferentes práticas de leitura e produção de textos. Essas 

aprendizagens precisam ser desenvolvidas em situações que sejam significativas 

para as crianças. No ciclo de alfabetização, especificamente em relação à 

apropriação do SEA, torna-se fundamental pautar as propostas de ensino da língua 

escrita em situações interessantes e, sempre que possível, lúdicas. 
 
 

Fica evidente, então, a importância de envolver o lúdico no processo de alfabetização. 

O caderno ano 02, un. 4, PNAIC (2012, p. 07) ressalta: 

 

 

Com as novas perspectivas de ensino e aprendizagem, diferentes áreas do 

conhecimento passaram a utilizar-se de atividades lúdicas, por meio dos jogos e 

brincadeiras, para desenvolver a aprendizagem de crianças e jovens em processo de 

escolarização. Para integrar os jogos e brincadeiras na rotina da sala de aula, é 

importante, no entanto, o professor pensar o objetivo daquele jogo ou brincadeira 

para o aprendizado de todas as crianças. 
 
 

Ensinar com jogos, brincadeiras, também é possibilitar que a criança aprenda. Esta 

subcategoria demonstra que estão sendo trabalhadas atividades lúdicas dentro de sala. 

 

 
Através da ludicidade e da interação com os colegas, da afetividade, do desenho (P 
1). 

 

Por meio de atividades lúdicas (P 12). 

 
Criar um ambiente acolhedor, oferecer o melhor e de diferentes maneiras. Planejar 

atividades lúdicas e diferenciadas, onde os jogos e as brincadeiras estejam presentes. 
Desenvolver projetos para que possam sanar as dificuldades encontradas (P 13). 
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Os professores estão trabalhando atividades lúdicas no processo de alfabetizar e letrar, 

Conforme o PNAIC (2012), a ludicidade é a base para a aprendizagem. 
 

Na concepção de Faria (2012), o lúdico é um recurso facilitador da aprendizagem. 

Quando as crianças ainda não dominam o processo da leitura e da escrita, a necessidade desse 

recurso é ainda maior. 
 

Na alfabetização o lúdico é uma das principais ferramentas que devem ser utilizadas 

em sala de aula ou até mesmo no reforço escolar, pois aprender brincando, com materiais 

concretos, facilitam a compreensão, visto que a atenção dos alunos se remete aquele 

determinado jogo ou atividade. 

 
 

3.2 Alfabetizar letrando com diferentes gêneros textuais. 
 

 

Essa subcategoria envolve a importância do contato com a leitura, com textos 

diversos. 

 

 
Ensinar as letras, mas tento ensinar por textos, porém parto de letras, sílabas e vou 
para texto (P 3). 

 
É alfabetizar com recursos adequados para desenvolvimento de leitura e escrita (tais 
como), através de diferentes tipos de textos, jogos, formação de palavras e frases, 
entre outros (P 4). 

 
É oferecer ao aluno toda a oportunidade de está inserido neste mundo letrado, 
fazendo ele ir além de ler e escrever, mas também de realizar uma leitura de mundo. 
Ter oportunidade de conhecer o mundo dos diferentes gêneros textuais (P 7). 

 

Na minha opinião é quando o aluno consegue dominar a escrita de acordo com seus 
gêneros textual, e na alfabetização ela deve desencadear esse processo, utilizando 

esse gêneros, pois ele já tem conhecimento de mundo. Para atingir esse nível com as 

crianças é necessário utilizar textos, rimas, leitura, músicas, brincadeiras (P 9). 

 
Ajuda muito pois a diversidade do letramento faz o abrir de um leque com isso o 
educando aprende mais, se esforça (P 10). 

 
 

 

Com base nas considerações dos professores, notamos a relevância de propiciar o 

contato com diversos gêneros textuais, alfabetizando e letrando através do contato com a 

escrita. Ainda, em conformidade com o caderno ano 3, un. 05 do PNAIC (2012, p. 29): 

 

 
[...] a prática de utilização de diferentes textos em sala de aula deve ser constante em 

todos os anos do Ensino Fundamental. No que diz respeito aos três primeiros anos, 
ela deve estar articulada com as atividades relacionadas à apropriação do Sistema de 

Escrita Alfabética (perspectiva do alfabetizar letrando). 
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Com isso, os docentes foram coerentes ao dizer que alfabetizar letrando é envolver a 

prática de diferentes textos dentro de sala, porém é importante ressaltar que não é só escrever 

textos diferentes na sala, é ler e escrever considerando as diferentes práticas sociais. 

 
 

3.3 Alfabetizar letrando ensinando a ler, escrever e interpretar no contexto das práticas 
 

sociais 
 

 

A alfabetização e o letramento, como menciona Soares (1998) são ações distintas, mas 

inseparáveis. A presente subcategoria explana o que é se tornar alfabetizado e letrado: 

 
 

Alfabetizar letrando é quando o aluno consegue ler, escrever e interpretar (P 6). 

 
Alfabetizar letrando é fazer com que o aluno não faça apenas a leitura mecânica, 
mas saiba o que é e para o que é aquilo que esta lendo (P 12). 

 
 

 

Coerente as colocações dos docentes, podemos observar através do caderno ano 1, un. 

1, PNAIC (2012, p.19-20), quando falamos em alfabetização e letramento: 

 

 
O primeiro corresponderia à ação de ensinar/aprender a ler e a escrever, enquanto o 
segundo seria considerado como o estado ou a condição de quem não apenas sabe 
ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita. 

 
 

Neste sentido, alfabetizar letrando é aquele aluno que além de aprender a ler e 

escrever, sabe fazer o uso de ambos em sua vida social. Para Albuquerque e Santos (2007, p. 

95) alfabetizar letrando consiste em levar os alunos a apropriarem-se do sistema alfabético 
 
“ao mesmo tempo em que desenvolvem a capacidade de fazer uso da leitura e da escrita de 

forma competente e autônoma, tendo como referência práticas o uso dos diversos tipos de 

material escrito presentes na sociedade”. 
 

Esta subcategoria evidencia que os docentes percebem a leitura como um meio de 

envolver o letramento. 

 
 

Através da leitura ouvida, ilustrativa e sua reescrita leitura de imagem e escrita (P 5). 

 
Tem que levar o aluno a descobrir o prazer da leitura, muito antes do mesmo 
decodificar letras, pois vivemos em um mundo letrado e em todas as situações da 
vida precisaremos da leitura (P 7). 

 
Gosto de utilizar conto de histórias, dramatização, atividades lúdicas que sejam 
significativas para o aluno (P 9). 
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O letramento caminha junto com a alfabetização ao meu modo de ver (P 6). 
 
 

Dessa forma, consideramos a leitura uma prática que deve ser diária, tanto pelo 

professor como pelo aluno. 
 

Cagliari (2009, p. 175) define a leitura como atividade fundamental desenvolvida pela 

escola para a formação do aluno como cidadão, porquanto: 

 
 

Os alunos precisam ser incentivados a ler todo tipo de material, quer com relação à 

forma gráfica, quer com relação aos variados tipos de textos. [...] é preciso ler 

histórias (muitas), notícias, reportagens que falem de assuntos científicos, técnicos, 

curiosos, da vida de pessoas famosas, etc. [...], enfim, ler de tudo. E ler nunca é 

demais. 
 
 

O incentivo e o hábito da leitura pelo professor é o caminho para despertar o gosto ao 

aluno para que esse também queira ler. Ler é uma prática do letramento. Ler para os alunos, 

produzir textos coletivos são práticas de letramento que devem se fazer presentes na rotina das 

aulas. Levar a criança a escrever “do jeito que acha que é” é uma maneira de incentivá-la, 

pedir que faça um desenho da história ouvida propicia a reflexão sobre a escrita (PNAIC, 

2012). 
 

Para Ferreiro (2011), a aprendizagem da leitura e da escrita é um processo evolutivo e 

quanto maior for a interação da criança com os modelos convencionais de escrita, maior será 

também a influência destes modelos em seu processo de construção do conhecimento. 
 

O contato com textos caracteriza a comunicação, pois escrever é comunicar e os 

alunos precisam ter essa compreensão, na medida em que leio ou escrevo determinado 

gênero, estou comunicando algo a alguém. 
 

De acordo com Faria (2012, p. 78), "para que as crianças aprendam sobre a língua 

escrita e possam estabelecer diferenças entre a modalidade oral e escrita é fundamental que 

os(as) professores(as) leiam muito para eles(as)". Nesse caso, ler para uma criança é 

fundamental na aprendizagem, pois, ao escrever, a criança constrói conhecimento e se torna 

capaz de estabelecer vínculos entre escrita e fala. 

 
 

3.4 Alfabetizar letrando é ensinar através da realidade do aluno 
 

 

Quando nos referimos a conhecimento de mundo, estamos indagando sobre a realidade 

em que vivemos. Sendo assim, esta subcategoria trata da questão de alfabetizar letrando 

envolvendo o aluno em seu conhecimento de mundo. 
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O educador deve aproveitar tudo que a criança traz do seu meio social e que a 
escola oferece, desde o imaginário, os livros didáticos são meios para trabalhar a 
ideia do letramento, os primeiros olhares a alfabetização (P 5). 

 
Levar o aluno a se apropriar do sistema da escrita alfabética, através do 
conhecimento de mundo (P 8). 

 
É o conhecimento que o professor tem em trabalhar com o aluno que já tem uma 
boa bagagem do seu dia a dia (P 14). 

 
 

Consideramos que alfabetizar letrando, também consiste em levar o aluno a perceber 

que está cercado de coisas escritas, que transmitem comunicação, ou seja, perceber que a 

escrita representa a comunicação. As escritas do seu dia a dia, seja nas placas, nos outdoors, 

na marca das roupas, nos produtos do mercado, entre outros, são instrumentos que podem ser 

explorados pelos professores ao ensinar a ler e escrever. Isso vem de encontro ao que Freire 

cita (2011, p. 29) em que, “a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura 

desta implica a continuidade da leitura daquele”. Aprender neste caso, envolve o contexto 

vivido pelo aluno. 
 

Segundo o caderno do PNAIC, ano 3, un. 02 (2012, p. 20): 
 

 

Os gêneros circulam na sociedade. Introduzindo-os na escola, fazemos com que o 
que se ensina na escola seja mais claramente articulado ao que ocorre fora dela. 

Assim, o gênero funciona como um modelo comum, como uma representação 

integrante que determina um horizonte de expectativas para os membros de uma 
comunidade confrontados às mesmas práticas de linguagem. 

 
 

Consideramos que os textos que circulam na sociedade devem ser ensinados dentro da 

escola, pois, não basta usar os livros didáticos ou literaturas, mas trabalhar aquilo que o aluno 

possui em casa, como bula de remédios, receitas, enfim, diversidade de gêneros. 

 
 

[...] Ir muito além de simples alfabetizar, mas valorizar a bagagem que cada aluno 
trás. Mostrando que tudo pode ser colocado no papel e para isso ele precisa estar 
alfabetizado (P 7). 

 

Fazer atividades que envolva o cotidiano do aluno (P 8). 

 
É de suma importância, pois com isso os alunos assimilam mais, o conhecimento é 
amplo, eles têm mais facilidade devido o campo ser maior no conhecimento (P 10). 

 
Por meio de atividades [...] próximas da realidade dos alunos. Para que possam 
aprender de maneira concreta (P 12) 

 
O envolvimento se deve através de uma grande interação que se deve ter entre 
aluno, escola e professores, e o conhecimento que o aluno já tem (P 14). 
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De acordo com o caderno ano 01, un. 02 PNAIC (2012, p. 09): 
 

 

Em nosso dia a dia utilizamos a leitura com diferentes objetivos (lemos para obter 
informações sobre um assunto específico, para localizarmos uma rua, para 

seguirmos prescrição médicas, para nos distrairmos), os quais direcionam nossas 

atitudes diante do texto. São essas atividades [...] que devem ser tomadas como base 
para o ensino e o trabalho na sala de aula com a leitura. 

 
 

Essa prática de inserir os textos que circulam nos grupos sociais, associada à realidade 

do aluno, proporciona atividades próximas às práticas socias de letramento. 
 

Na escola não basta trabalhar uma diversidade de textos, mas mostrar ao aluno que tais 

textos estão presentes na sociedade e que fazem parte da nossa realidade, nós necessitamos da 

leitura e escrita para nos comunicarmos. 

 
 

Categoria 4. Avaliação referente ao curso de Formação Continuada do PNAIC 
 

 

Nesta subseção, temos a análise das falas dos participantes da pesquisa sobre o 

conhecimento adquirido pela formação do PNAIC e os aspectos considerados negativos, a 

partir de duas subcategorias: 

 
 

4.1 Diferencial do PNAIC na construção de conhecimento 
 

 

Diante dessa subcategoria, notamos que o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa fez com que docentes refletissem sobre sua prática de alfabetização e as metodologias 

empreendidas no processo de construção dos saberes sobre ler e escrever. 

 
 

Pela renovação do ensino e como ensinar o lúdico na atualidade (P 1). 

 
Contribuiu para relembrar muita coisa, veio a calhar para trazer experiência, abre a 
visão para alfabetização (P 3). 

 
Como já disse veio para somar e contribuir o trabalho como alfabetizadora (P 5). 

 
Muitos relatos de experiências veio a meu encontro. Ajudando em muitas dúvidas 
em relação como alfabetizar e não marcar o aluno como quem não sabe de nada (P 
6). 

 
Porque ele fez o professor rever sua prática e aplicar em sala os conhecimentos 
oferecidos pelo PNAIC. As caixas de livros para o cantinho da leitura juntamente 

com os dicionários deram suporte para meu trabalho (P 7). 

 
Em meu caso, veio a acrescentar muito em minha prática, pois pude pautar meu 
trabalho para chegar aos objetivos necessários (P 12). 
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Conforme as respostas acima, é possível considerar que as mesmas encontram 

respaldo no que diz o caderno de formação do PNAIC (2012, p. 30-31) evidenciando que o 

professor pode: 

 
 

Refletir sempre a respeito do que é possível fazer em sala de aula, a partir do que foi 

trabalhado na formação [...] além desses momentos, em cada encontro, sugere-se 
que sejam realizadas variadas estratégias voltadas para a reflexão sobre a prática, de 

modo articulado ao estudo teórico. [...] por meio da escrita e da leitura de memórias, 
os docentes relembram muitas experiências [...]. 

 
 

 

Assim, vemos que as formações corroboraram com o trabalho do alfabetizador que 

teve a oportunidade de relatar experiências e aprender com relatos de experiências, conforme 

relato da professora 3 ao se referir ao programa: 

 
Contribuiu para relembrar muita coisa, veio a calhar para trazer experiência, abre a 
visão para alfabetização (P 3). 

 
 

Constatamos que a formação continuada é um momento de aprendizagem e um dos 

meios propícios de reflexão da prática. Não necessariamente trouxe somente algo novo, 

desconhecido pelo professor, mas incorporou o conhecimento já existente ao que foi 

construído. 
 

Para Imbérnom (2011, p. 50), “a troca de experiência torna possível a atualização em 

todos os campos de intervenção educativa e aumenta a comunicação entre os professores”. 
 

Consideramos importante tal colocação do autor em citar o aumento da comunicação 

dos professores, pois, muitas vezes nos deparamos com profissionais que não dialogam ou 

que tem dificuldade em se comunicar com os outros colegas, acabam trabalhando 

individualmente, sendo que a troca de informações é momento importante que propicia 

aprender com o outro. 
 

A professora 6 também menciona a importância das experiências relatadas durante as 

formações como um ponto construtivo, porém, ela nos alerta em sua colocação ao afirmar 

que: 
 

[...] não marcar o aluno como quem não sabe de nada (P 6). 
 
 

Isso faz repensar que os professores não devem marcar o aluno como quem não sabe 

de nada. Analisamos que quando a criança é taxada como aquela que não aprende, fica ainda 

mais difícil o avanço da mesma, pois, o professor acaba não buscando alternativas e 
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metodologias diferenciadas que possam auxiliar esse aluno, afinal, cada aluno tem um nível 

para assimilar o conteúdos, uns mais lentos e outros com mais facilidade. 
 

De acordo com Faria (2012, p. 107): 
 

 

[...] quando o(a) professor(a) assume o papel de mediador(a) da aprendizagem, 

ele(a) rompe com uma concepção de educação em que o conhecimento é transmitido 

por alguém que “sabe” para aquele(a) que “não sabe”, e se aproxima de uma práxis 
pedagógica em que o saber se constrói, através da interação entre educadores e 

educandos, pautado naquilo que eles/elas desejam aprender/conhecer. 
 
 

Cabe ao professor assumir seu papel de mediador da aprendizagem, lembrando que o 

conhecimento não é transmitido e simplesmente assimilado pelos alunos, mas construído 

através do diálogo e da valorização do conhecimento prévio do aluno. 

 
 

4.2 Aspectos considerados negativos 
 

 

A presente subcategoria visa demonstrar os elementos que não satisfizeram os 

docentes, desde o início da formação continuada em 2012. 

 

 

A não retenção de alunos no 1º e 2º ano; seguir o ciclo; o porte do material neste 
ano e o atraso da bolsa (P 1). 

 

Questão da reprovação ou aprovação (P 2). 

 

Muito encontro em uma semana só (P 3). 

 

O atraso das bolsas; ser no nosso horário de planejamento (P 4). 

 
A falta de consideração do MEC sobre o pagamento; faltaram alguns materiais 
didáticos; pouca formação sobre a inclusão (P 5). 

 
Gostaria que o portal o Pacto pedisse mais, algo do professor, referente sua turma 
(P 6). 

 
Atraso para iniciar os estudos; falta em 2015 do material impresso e acumulo de 
encontros (P 7). 

 
O atraso para retornar esse ano; o atraso no pagamento das bolsas; o ciclo que o 
professor precisa acompanhar; a turma até o 3º ano (P 8). 

 
Atraso de formação devido a data prevista; atraso das bolsas; os cursos quando 
acontecem, acontecem em vários dias da semana e acaba tumultuando; falta de 
material para a formação, ante recebíamos o material (apostila) (P 9). 

 
Não vejo como algo positivo trabalhar de forma sequencial permanecer com a 
turma por 3 anos (P 10). 

 

Foi lançado como sendo o salvador da educação, como se o único problema da 
educação fosse a capacitação dos professores, e todos nós temos consciência que 
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não é o fato do aluno não reprovar, os pensadores dizem que reprovar é exclusão e 
passar o aluno para série seguinte sem aprender (P 11). 

 
A responsabilidade de após 3 anos o aluno ler, escrever e realizar as 4 operações; 
seguir os 3 anos com os alunos; não retenção (P 12). 

 

A falta de material para algumas escolas e atraso das bolsas (P 13). 

 
Que alunos não reprovem 1º e 2º ano; a continuação de professores com 1º ao 3º 
ano; encontro muito próximos; muitas tarefas no final do curso; seminário final de 
ano (P 14). 

 

 

Ao observarmos cada resposta, constatamos que as principais reclamações se voltam 

para a não retenção dos alunos no 1º e 2º ano, somente no 3º ano do ensino fundamental é 

possível reter o aluno. O PNAIC (2012) estabelece que haja a continuidade da 

aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos 

que a repetência pode causar no ensino fundamental como um todo e, particularmente, na 

passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro. 
 

Conforme a Resolução Nº 7, de 14 de dezembro de 2010 (p. 08), que fixa as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos: 

 

 

Art. 30 Os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar: I – a 

alfabetização e o letramento; II – o desenvolvimento das diversas formas de 

expressão, incluindo o aprendizado da Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e 

demais artes, a Educação Física, assim como o aprendizado da Matemática, da 

Ciência, da História e da Geografia; III – a continuidade da aprendizagem, tendo 

em conta a complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos que a 

repetência pode causar no Ensino Fundamental como um todo e, particularmente, 

na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o 

terceiro. 
 
 

O ciclo de alfabetização, nessa perspectiva, estabeleceu-se como um bloco de três 

anos, em que a criança pode dar continuidade a tais aprendizagens no ano seguinte, sem 

passar pela retenção. 
 

Outra situação é o professor seguir o ciclo de alfabetização, iniciando no 1º e 

acompanhando a turma até o 3º ano. Tal situação no município de Cerejeiras como já citamos, 

com alguns professores não deu certo, sendo poucos que deram sequência a suas turmas, 

muitos desistiram ou não aceitaram. Nas duas turmas de 3º ano em que realizamos a 

observação as professoras estão com a turma desde o 1º ano e as duas professoras do 1º ano 

também estão com intenção de seguir sua turma até o 3º ano. 
 

Nesta situação observamos que o índice de reclamações da não retenção no 1º e 2º 

ano, são por grande maioria dos profissionais que não acompanharam a turma do 1º ao 3º ano, 
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situação que deveria ter acontecido em todas as escolas, visto que o professor teria a 

oportunidade de trabalhar com esse aluno desde o 1º ano, conhecendo suas habilidades, 

dificuldades, podendo intervir mais facilmente para sanar os problemas. Diferente do 

professor novato que entra na turma e precisa de um tempo maior para conhecer cada aluno e 

só então realizar as intervenções que já poderiam estar sendo desempenhadas pelo professor 

do ciclo. 
 

Também foi considerado ruim o atraso das bolsas, dos materiais, e a desorganização 

das datas dos encontros, referente a esses atrasos. O Ministério da educação MEC atrasou o 

pagamento das bolsas, recurso este pago pela união. O corte de gastos no ano de 2015 

prejudicou o andamento da formação, em que foram feitos cortes em meio à crise econômica 

vivenciada pelo Brasil. 
 

Isso expõe a falta de organização do governo com relação as formações, pois se 

investe em propostas que podem sim fazer a diferença, com bons materiais, mas não dá 

continuidade para um bom andamento e finalização. Então, não adianta investir na qualidade 

da educação sem repensar a qualidade do que se pretende oferecer. 
 

Um fator interessante citado pelo P 11, sendo um programa lançado como sendo "o 

salvador da educação", nos remete pensar sobre a meta ousada estabelecida em alfabetizar as 

crianças até os oito anos de idade. Isso pode ser analisado mediante aos índices de reprovação 

nas turmas de terceiro ano, o qual explica que não são todas as crianças plenamente 

alfabetizadas ao final do ciclo. 
 

Consideramos a partir das análises com base nos dados da pesquisa que o PNAIC da 

Rede Municipal de Cerejeiras, mesmo diante de algumas situações evidenciadas como 

negativas para o seu bom andamento, teve uma formação bem aceita pelas professoras 

alfabetizadoras, considerando que os estudos estão sendo somados à prática já realizada. Os 

resultados assinalaram que, mediante a participação nas formações continuadas, os 

professores alfabetizadores avaliaram o PNAIC como uma formação que tem contribuído para 

a prática pedagógica, ampliando os conhecimentos sobre alfabetização. 
 

A formação também colaborou com a qualidade do trabalho, oferecendo uma reflexão 

sobre a necessidade do contato com a leitura e escrita, como fonte enriquecedora do processo 

de alfabetização. Os professores passaram a valorizar constantemente a produção de seus 

alunos, proporcionando momentos de leitura diários em sala de aula, oferecendo o contato 

com diversidade de gêneros. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Com base no objetivo geral deste trabalho em analisar a partir das impressões, 

concepções dos professores as contribuições da formação continuada do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, na prática pedagógica dos professores de 1º ao 3º ano 

da rede municipal de Cerejeiras – RO, podemos apresentar as seguintes considerações. 
 

Refletimos que a prática pedagógica do professor perpassa pelas experiências 

vivenciadas em sala de aula, articuladas com a participação em formações continuadas. A 

prática do professor não é inata, pois ser professor é ser um pesquisador diário de sua ação, é 

estar aberto a conhecer novas ideias, é aprender no dia a dia da sala de aula e compartilhar 

momentos, tendo a consciência da necessidade da formação continuada dentro e fora da 

escola. 
 

Abordamos neste trabalho uma breve história da educação e dos métodos de 

alfabetização no Brasil, analisando os avanços e retrocessos da educação com intuito de 

aprofundar nosso conhecimento diante do que foi e está sendo a alfabetização, na qual vimos 

o quanto o país ainda vive a mercê de questões políticas na educação. 
 

Conferimos que a alfabetização do século XXI está sendo comparada e alicerçada ao 

termo letramento, embora na minha concepção como pesquisadora tenha observado que a 

alfabetização já era e é tudo o que vem sendo caracterizado como letramento. Não havia 

necessidade de um novo conceito, logo, que, alfabetização é a ação de alfabetizar e está 

inserida a prática social de leitura e escrita, não é só focar na grafia, no ato de escrever, mas ir 

além e fazer uso de tais práticas no dia a dia. Alfabetização é dialogo, é interação professor e 

aluno, é leitura do mundo como dizia Freire. 
 

Verificamos que a formação continuada do PNAIC, forneceu subsídios a prática do 

professor alfabetizador, oferecendo recursos pedagógicos e diferentes atividades a serem 

trabalhadas, havendo o compartilhamento de experiências entre os colegas professores, além 

da inserção dos direitos de aprendizagem em Língua Portuguesa, a serem adquiridos pelos 

alunos durante o ciclo de alfabetização, que devem ser levados em consideração pelos 

professores. 
 

O PNAIC tem contribuído com os materiais e cadernos de estudos que são propícios 

para auxiliar os professores em ideias e atividades diferenciadas a serem desenvolvidas em 

sala. Os jogos e livros literários disponibilizados favoreceram o processo de alfabetização. 

Todos os alfabetizadores elencaram o incentivo do programa em organizar um cantinho da 
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leitura como um ponto que favoreceu a aprendizagem da leitura e escrita, pois os alunos 

passaram a ter mais contato com livros, incentivando o gosto pela leitura. 
 

Concluímos diante das impressões dos docentes, que a Formação continuada do Pacto 

Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC na área de Língua Portuguesa, foco deste 

trabalho, proporcionou uma reflexão da prática, possibilitando identificar o perfil adequado de 

um alfabetizador. Para os participantes, o professor é considerado um pesquisador, mediador 

do ensino, capaz de perceber a necessidade de um bom planejamento, sendo flexível, 

dinâmico, trabalhar com a inserção do lúdico, além de participar continuamente de estudos de 

formações. Indicaram a troca de experiência entre os profissionais durante as formações como 

elemento significativo caracterizando o ambiente de formação como um momento de 

constantes aprendizagens e reflexão que colaborou com sugestões para a prática. Dentre as 

sugestões de atividades destacaram a importância do uso de diferentes gêneros textuais e o 

trabalho com a sequência didática. 
 

Apesar de todos os pontos relevantes observados, notamos algumas questões negativas 

evidenciadas pelos docentes que não contribuíram que foram o atraso das bolsas de estudos, 

dos materiais, e as datas das formações, porque não aconteceram como previsto. Observamos 

que, poucos professores, seguiram as turmas no ciclo do 1º ao 3º ano, e a retenção somente no 

final do ciclo foi considerada um dos sérios problemas. Assim, deparamo-nos com alunos no 

3º ano sem estarem plenamente alfabetizados, provocando um índice preocupante de 

reprovação. 
 

Com essas informações, acreditamos que este trabalho proporcionou ao leitor uma 

reflexão diante da relevância em participar de uma formação continuada, evidenciando que o 

PNAIC no município de Cerejeiras tem contribuído para a prática pedagógica do professor 

alfabetizador. Essa pesquisa trouxe uma reflexão da prática do professor alfabetizador, na qual 

foi possível analisarmos as impressões dos participantes das formações, permitindo que os 

sujeitos construíssem e reconstruíssem conhecimentos/concepções a partir da experiência do 

PNAIC. Essa formação continuada demonstrou não ser somente mais uma, constituindo-se 

em momentos de aprendizagem que proporcionaram o contato com relevantes materiais a 

serem trabalhados e discussões positivas entre os cursistas, embora sua organização precise de 

ajustes por parte do governo. 
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APÊNDICE “A” 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

MESTRADO ACADÊMICO EM  

EDUCAÇÃO LINHA DE PESQUISA:  

FORMAÇÃO DOCENTE 
 
 
 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Eu, __________________ 
 

concordo  em  participar  da  pesquisa  Intitulada:  “A  FORMAÇÃO  CONTINUADA  DO 
 

PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA E O 

PROFESSOR ALFABETIZADOR: uma análise a partir do processo de alfabetização 

nas turmas dos três anos iniciais do ensino fundamental da Rede Municipal de 

Cerejeiras – RO” objeto de estudo da mestranda Jéssica Gomes dos Santos Assencio, da 

Universidade Federal de Rondônia, sob orientação do Prof. Dr. Wendell Fiori de Faria, do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, para analisar a influência da 

formação continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa na prática dos 

professores alfabetizadores. 
 

Assim, tenho conhecimento que: 
 

1. A participação na pesquisa será respondendo questionários com perguntas 

semiestruturas; 
 

2. As respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em 

nenhum momento será divulgado o nome em qualquer fase do estudo; 
 

3. O benefício relacionado à sua participação será de contribuir com a pesquisa 

referente à formação continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa - PNAIC. 
 

4. Os resultados da pesquisa serão destinados exclusivamente à elaboração do 

trabalho de pesquisa e publicações acadêmicas; 
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5. Fica assegurada a possibilidade de desistir de participar da pesquisa a qualquer 

momento, ou mesmo se recusar a responder perguntas que lhe cause 

constrangimento, sem nenhum prejuízo à sua pessoa; 
 

6. Fica assegurado uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

ao participante da pesquisa; 
 

7. Será assegurado esclarecimento de dúvidas quando necessário; 
 

8. Fica esclarecido que não receberá atribuída nenhuma remuneração por 

participar da pesquisa; 
 

9. Caso haja dúvidas ou necessidade de maiores esclarecimentos é possível entrar 

em contato pelo telefone: (69) 84431394 e- mail: Jessica_mpro@hotmail.com 

 
 

 

A assinatura a seguir representa o meu aceite em participar do estudo, bem 

como fica assegurado minha privacidade. 

 
 
 
 
 
 

 

Cerejeiras, _______de _____________2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________ ____________________________ 
 

Jéssica G. dos Santos Assencio Assinatura do Participante 

Pesquisadora 
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APÊNDICE “B” 
 

 

QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES ALFABETIZADORES 
 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 
 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 
 

 

Professor alfabetizador, 
 

Essa pesquisa integra a Dissertação de Mestrado em Educação realizada na Universidade 

Federal de Rondônia. Suas respostas serão de grande valia e visam unicamente compreender 

questões referentes ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC. O nome e 

local de trabalho não precisam ser revelados e seu sigilo será mantido. 

 
 

  QUESTIONÁRIO – 1  

  PERFIL DOS PROFESSORES 

1 - Sexo:   

( )Feminino (  ) Masculino  

2 – Idade:   

( ) 20 – 30 anos ( ) 30 – 40 anos ( ) 40 - 50 anos 

( ) 50 – 60 anos ( ) mais de 60 anos  
 

 

Nas questões abaixo, se achar pertinente, você poderá assinalar mais de uma alternativa. 
 

3 - Formação: 
 

( ) Ensino médio completo 
 

Curso: ________________________________ 
 

Ano de conclusão: _______________________ 
 

 

( ) Ensino Superior 
 

Curso: ________________________________ 
 

Ano de conclusão: _______________________ 
 

( ) Ensino Superior Incompleto 
 

Curso: ________________________________ 
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Ano de conclusão: _______________________ 
 

 

( ) Pós-graduação 
 

Curso: ________________________________ 
 

Ano de conclusão: _______________________ 
 

 

4 - Qual é o seu vínculo empregatício? ( 

) Efetivo (concursado) 

( ) Em contrato temporário (Emergencial) 
 

 

5 - Qual é a sua carga horária semanal de trabalho?    

( ) menos de 20horas  ( ) 20 horas  ( ) 30 horas  

( ) 40 horas  ( ) 60 horas ( ) mais de 60 horas  

6 - Atua na educação há quanto tempo?    

( ) Menos de três anos ( ) de 3 a 7 anos  ( ) de 7 a 10 anos 

( ) de 10 a 13 anos ( ) mais de 13 anos.   

7 - Atua na alfabetização (1º ao 3º ano) há quanto tempo?  

( ) Menos de três anos ( ) de 3 a 7 anos  ( ) de 7 a 10 anos 

( ) de 10 a 13 anos ( ) mais de 13 anos.   

8 – Turma em que leciona atualmente:    

( ) 1º ano (   ) 2º ano ( ) 3º ano    
 

 

QUESTIONÁRIO – 2 
 

 

1 – Em seu curso de magistério e/ou na graduação houve alguma disciplina específica de 

alfabetização? 
 
( ) Sim ( ) Não 
 

 

Caso a resposta seja SIM, comente como ela contribuiu para a sua atuação como 

alfabetizador: 
 
___________________________________________________________________________ 
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2 - Com a criação do Pacto Nacional pela alfabetização na Idade Certa - PNAIC, os 

professores alfabetizadores passaram a participar das formações continuadas com estudos 

frequentes. Assinale as alternativas abaixo de como foi a sua inserção no PNAIC: 
 
( ) devido ao desejo de ampliar os conhecimentos a respeito do processo de alfabetização; 
 

( ) a bolsa; 
 

( ) Indicação da Secretaria Municipal de Educação; 
 

( ) critérios para atuar em turmas de 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental. 
 

( ) outros, Quais? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 

3 - Quanto a sua participação na formação continuada do PNAIC, assinale as alternativas 
 

abaixo: 
 

( ) Contribuiu para transformar a prática de alfabetização; 
 

( ) muito cansativo; 
 

( ) ampliou os conhecimentos sobre alfabetização; 
 

( ) não contribuiu em nenhum aspecto; 
 

( ) foram ideias interessantes, porém não influenciaram minha prática docente; 
 

( ) Os materiais e as ideias estabelecidas nos cadernos de estudos contribuíram na formação 
 

enquanto alfabetizador; 
 

( ) Os jogos disponibilizados através do Pnaic são utilizados na prática diária de 
 

alfabetização; 
 

( ) Os  livros  disponibilizados  através  do Pnaic  são  utilizados  na  prática  diária  de 
 

alfabetização; 
 

( ) Criou-se o cantinho da leitura em sala de aula; 
 

( ) Utilizo como recurso metodológico a maioria das atividades vistas na formação do Pnaic; 
 

( ) Utilizo poucas atividades vistas na formação do Pnaic como recurso metodológico. 
 

* Considerações complementares: 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 

4 - Assinale as habilidades abaixo que você julga fundamentais para um 

alfabetizador: ( ) Sempre refletir sobre sua prática; 
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( ) Utilizar atividades lúdicas, conhecendo a importância do uso de jogos e brincadeiras no 
 

processo de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, analisando e planejando aulas em 

que os jogos e/ou atividades lúdicas sejam incluídos como recursos didáticos; 
 
( ) Ser mediador do processo de alfabetização; 
 

( ) Criar um ambiente alfabetizador que favoreça a aprendizagem das crianças; 
 

( ) Analisar e planejar projetos didáticos e sequências didáticas para turmas de alfabetização; 
 

( )  Prever  atividades  permanentes,  integrando  diferentes  componentes  curriculares  e 
 

atividades voltadas para o desenvolvimento da oralidade, leitura e escrita. 
 

* Considerações complementares: 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

5 – Você considera importante classificar as crianças conforme as hipóteses de escrita 

propostas por Emília Ferreiro: 
 
( ) Sim ( ) Não. 
 

Caso a resposta seja SIM, comente essa importância de classificar as crianças em suas 

hipóteses de escrita. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 

6 – Como o professor deve utilizar os resultados do levantamento de hipóteses de escrita 

propostas por Emília Ferreiro; 
 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 

7 – Apresente alguns elementos importantes que você considera que caracteriza o perfil do 

professor alfabetizador: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 

8 - Você considera que o PNAIC trouxe um diferencial para a construção dos conhecimentos 

e da prática da alfabetização? 
 

( ) Integralmente ( ) parcialmente ( ) insuficiente 
 

Por quê? 
 

___________________________________________________________________________ 
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9 - Em sua opinião o que é alfabetizar letrando? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 

10 – Como é envolver o letramento no processo de alfabetização? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 

11 – Apresente alguns elementos importantes que você considera que os professores devem 

utilizar no processo de ensino da leitura e da escrita? 
 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 

12 – Apresente alguns elementos negativos que você considera sobre o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa - PNAIC: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 

13 – Apresente alguns elementos positivos que você considera sobre o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa - PNAIC: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 

14 – (Somente para os professores do 3º ano). O PNAIC tem a intenção de contribuir no 

processo de alfabetização, garantindo assim, que as crianças estejam alfabetizadas ao 

concluírem o 3º ano do ensino fundamental, que corresponde ao final do ciclo. Com relação a 

sua turma: 
 

( ) Todos estão alfabetizados; 

( ) 75%; 

( ) 50%; 

( ) 25%; 

( ) Menos de 25%. 
 

* Considerações complementares:______________________________________________ 


