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RESUMO 

 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal firmado entre 

governo federal, estados e municípios que visa assegurar que todas as crianças sejam 

alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do terceiro ano do Ensino Fundamental. Este 

programa destina-se, desde 2013, à formação continuada de professores alfabetizadores. Esta 

pesquisa objetivou analisar criticamente o papel do Programa PNAIC com enfoque em 

Língua Portuguesa, que foi implementado em 2013, sua efetividade e contribuições para a 

formação do professor, em escolas da rede municipal de Monte Negro - Rondônia. O referido 

Programa teve como principal referência o Programa Pró Letramento e consistiu em 

encontros de estudos e atividades práticas conduzidas pelos orientadores de estudo, que 

receberam formação geral através das universidades, neste caso, a Universidade Federal de 

Rondônia. O desenvolvimento da pesquisa ocorreu no ano de 2015, em dois momentos: o 

primeiro deu-se através de levantamento bibliográfico para estudar as bases teóricas e 

documentos legais relacionados ao referido programa. No referencial teórico, apresentou-se 

uma contextualização da história da educação no Brasil através das épocas históricas, 

demonstrando que a educação brasileira predominantemente esteve vinculada aos interesses 

da classe dominante. Para tanto, utilizamos os autores: Azevedo (1976), Falcon (1993), 

Ribeiro (1998) entre outros; em seguida, abordou-se o tema formação de professores, baseado 

principalmente nos autores; Nóvoa (1995), Schon (2000), Pimenta (2002) e Alarcão (2003). 

Na sequência, apresentou-se a história dos métodos de alfabetização à luz do que apresentam: 

Soares (1999), Ferreiro (2001), Mortatti (2006). Finalizando o referencial teórico apresentou-

se a parte teórica do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC 

através de seus documentos, cadernos de formações e marcos regulatórios para possíveis 

comparações práticas. Prosseguindo a pesquisa realizou-se a parte empírica em duas escolas 

públicas municipais, sendo uma urbana e outra rural, localizadas em Monte Negro/RO. Para a 

coleta de dados utilizou-se como instrumentos questionários com as treze professoras 

participantes e entrevista com a orientadora de estudos, os mesmos objetivaram levantar 

informações sobre suas concepções e práticas a respeito do referido Programa. Assim, as 

categorias de análise da Pesquisa referem-se principalmente: à Logística e a estrutura de apoio 

ao Programa; a qualidade e utilização dos materiais de apoio ofertado pelo MEC para 

realização de atividades nas salas de aula (livros literários e jogos pedagógicos); a 

contribuição do curso PNAIC nas práticas docentes; o recebimento de bolsas de estudo; 

cantinho da leitura; promoção automática do aluno e critérios de avaliação utilizados pelos 

docentes a partir da prática do PNAIC. A presente pesquisa teve como foco responder a 

seguinte questão norteadora: A formação oferecida através do PNAIC contribuiu efetivamente 

para a prática docente? Após a análise de dados, concluiu-se que, o Programa Pacto Nacional 

de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC contribuiu muito para as reflexões e práticas 

docentes no ato de alfabetizar, pois, além das formações, os cursistas precisavam desenvolver 

em suas turmas a prática aprendida, o que propiciou um processo reflexivo contínuo, no qual 

os professores consideraram a necessidade de estar sempre inovando e utilizando diferentes 

metodologias/estratégias para garantir o acesso dos alunos aos direitos de aprendizagem 

preconizados pelo PNAIC e a construção dos conhecimentos dos mesmos. Um fator 

desfavorável a ser considerado a partir dos resultados da pesquisa é que nem todos os 

docentes continuaram a implementar e utilizar o que aprenderam coletivamente durante o 

Programa e após o término do mesmo. 

 

Palavras-chave: Alfabetização; Formação de professores alfabetizadores; Pacto Nacional de 

Alfabetização pela Idade Certa /PNAIC. 



 

ABSTRACT 

 

This qualitative study aims a critically analyze of the Programme National Pact for Literacy in 

the Right Age - PNAIC focused in Portuguese, its effectiveness, challenges and contributions 

to the training of teachers in the municipal Monte Negro schools - Rondonia. The National 

Covenant is a formal commitment signed among the federal government, states and 

municipalities that aims to ensure that all children be literate until the age of eight year old, at 

the end of the third year of elementary school. This program is intended for the continuous 

training of literacy teachers. That program has as main reference the Pro Literacy Program 

and consists of meetings of studies and practical activities conducted by guiding study. This 

research was developed during the year 2015 and took place in two stages: the first time was 

given through literature to study the theoretical bases and documents related to that 

government program. In the theoretical framework presented to contextualize the history of 

education in Brazil, through the historical epochs, trying to show that the Brazilian education 

has always met the expectations of society. For this purpose the authors used: Azevedo 

(1976), Falcon (1993), Ribeiro (1998) among others; then showed up the history of literacy 

methods, and literacy in light of the present Mortatti (2006), Smith (2001), Smith (1999) and 

others. Following approached the subject teacher training, which it underwrote us authors 

who deal with the subject; Schon (2000), pepper (2002), Alarcão (2003), Nóvoa (1995) and 

others. Finalizing the theoretical framework presents the theoretical part of the Programme 

National Pact for Literacy in the Age certainly PNAIC through their documents, training 

books and regulatory frameworks for possible practical comparisons. The second time was the 

empirical research that involved the observation of classes 1 to 3rd year of elementary school 

in two public schools, one urban and one rural Monte Negro / RO. Data collection was 

conducted through questionnaires with thirteen participants and interviews with teachers 

Guideline studies aimed to gather information on their conceptions and practices regarding 

the Program. Thus, the categories of research that have been investigated mainly refer: the 

logistics and support structure for the program; the quality and use of supporting materials 

offered by the MEC for carrying out activities in the classroom (literary books and 

educational games); the contribution of PNAIC course in teaching practices; receiving 

scholarships; Reading corner; Automatic promotion of student and evaluation criteria used by 

teachers from the practice of PNAIC. After data analysis, show the results through the final 

considerations in which seeks to emphasize that the National Pact Literacy Program in Certain 

Age - PNAIC got positives and negatives points which it is intended, that this research will 

contribute for possible improvements in the program that is still in progress. 

 

Keywords: Literacy; Training of literacy teachers; National Pact Literacy by Right Age/ 

PNAIC. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Minha trajetória na docência teve início muito cedo, recém-completado catorze anos, 

quando ingressei no Ensino Médio, no curso de Magistério, que naquela época era a única 

opção durante o período diurno, incentivada a cursar esta modalidade de ensino por familiares 

que já exerciam esta profissão (avô, mãe e tios). Logo no primeiro semestre de curso, 

necessitou-se de um docente para ocupar a vaga de uma professora que se afastou para 

usufruir de licença maternidade. Como vinha de uma família de professores e única naquela 

pequena localidade chamada Santa Terezinha, situada no sudoeste do Paraná, que já se 

“preparava” para o exercício do magistério, fui escolhida pela comunidade para assumir tal 

cargo, na época, turmas Multisseriadas de 2ª e 3ª séries, composta por 27 alunos, na qual 

cumpria todas as funções naquele ambiente escolar (diretora, professora, merendeira e 

zeladora), tendo sido para mim um grande desafio e uma rica experiência que me oportunizou 

conhecer mais acerca dos processos que envolvem a ação educativa. 

Fui privilegiada em poder contar com minha mãe (também professora), no 

acompanhamento do planejamento diário e confecção de materiais pedagógicos, tendo sido 

minha grande incentivadora, para a qual a comunidade local dava todos os créditos para que 

eu realizasse um bom trabalho. Não foi uma missão fácil, mas apesar da pouca idade, não 

queria decepcionar a todos aqueles que confiavam em mim, pois queria mostrar que ia dar 

conta e continuidade ao nome da família de bons profissionais. 

Ao final do ano letivo consegui concluir o trabalho com aquela minha primeira turma 

com êxito e grande aprovação por parte da comunidade (pais e alunos), os quais não queriam 

minha saída, mas eu estava mudando daquele pacato lugar localizado no interior do Sudoeste 

do Paraná para a tão distante, considerada na época, Rondônia. 

Conclui meu Magistério em Ariquemes/RO e, em seguida já fui contratada para 

trabalhar, pois aqui também havia falta de profissionais habilitados. Assumi logo no primeiro 

ano de docência no Estado uma turma de alfabetização (1ª série), situação que me levou a 

enfrentar muitos desafios como alfabetizadora, visto que ainda não tinha experiência e prática 

suficientes para alfabetizar os alunos. 

No imaginário coletivo, muitas pessoas acreditam que o processo de alfabetização 

seja algo fácil, que pode ser realizado por qualquer professora, pois se trata somente do 

primeiro ano de ingresso na escola e os saberes são muito simples, mas isso não é verídico, 

pois este processo é complexo e exige muitos saberes para que as crianças possam ser 

realmente alfabetizadas. 
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No entanto, apesar dos vários obstáculos para alfabetizar, estava sempre refletindo e 

avaliando minha prática, assim como, buscando conhecimentos e metodologias que 

contribuíssem para ensiná-los, trabalho este que também foi reconhecido pela comunidade 

escolar, pois alfabetizei ininterruptamente por 12 (doze) anos. 

Nesse período, como professora alfabetizadora cursei a faculdade de Pedagogia, 

através do Programa de capacitação Prohacap, que era ministrada durante as férias letivas, 

sendo uma parceria do governo do Estado e da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, 

por meio da qual tive acesso e aprofundamento às teorias e métodos de ensino, pois tínhamos 

professores empenhados e que não mediram esforços para que obtivéssemos tal 

conhecimento. 

Minha monografia da graduação também teve como tema a alfabetização, intitulada 

“Como alfabetizar uma turma com elevada diversidade sócio cultural”, na qual me 

oportunizou entrar em contato com a abordagem construtivista para a alfabetização por meio 

da leitura dos resultados das pesquisas de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, apresentados na 

obra Psicogênese da língua escrita, pois até então utilizava somente o método sintético. 

A partir das experiências apresentadas na obra supracitada foi possível perceber que 

o foco da alfabetização não poderia estar centrado no método de alfabetização, mas no 

processo de aprendizagem do aluno, sendo assim, passei a incorporar os conhecimentos 

teórico-metodológicos que aprendi para a prática docente. Naquele momento ainda não tinha 

condições de pautar-me somente no método analítico, em decorrência disto, procurei 

intercalar um e outro, pois tinha medo de mudar totalmente e dar errado, considerando que já 

utilizava o outro método há mais de uma década e, apesar dos questionamentos que surgiram, 

através dele, a maioria das crianças conseguia se apropriar da técnica de ler e escrever. 

O sucesso das crianças no processo de alfabetização era sempre uma grande 

conquista pessoal, fato que me deixava extremamente emocionada. Naquela época, com os 

saberes que eu tinha, usava de todas as formas, métodos e técnicas, chegando até oferecer 

prêmios e trazer todos os dias para reforço individual (hoje, sabedora da divergência que 

existe sobre essa estratégia), mas não me conformava em ter um aluno reprovado, ou seja, que 

este não tenha conseguido aprender no decorrer de todo um ano letivo. 

Assim que conclui meu curso de graduação, já iniciei minha Pós-graduação em 

Linguagem e Educação, também através da Universidade Federal de Rondônia e continuava 

em minha alfabetização, agora cada vez mais segura com a abordagem construtivista de 

alfabetização, pois via os resultados e que as crianças realmente aprendiam com essa 

metodologia, inclusive que a partir deste, as crianças superavam a mera codificação e 
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passavam a compreender o que estavam lendo e escrevendo, fazendo o uso social daquilo que 

aprendiam. 

Passei a utilizar a metodologia de Projetos, o que tornava as aulas mais atrativas e 

interessantes. Nesse período participei também de alguns cursos, oferecidos pelo governo 

federal, como: PCNs; PROFA; Caminho da Escola e todos contribuíram para aperfeiçoar as 

metodologias de ensino que empreendia em sala de aula, pois acredito que sempre estamos a 

aprender, e como diz Canário: 

 

Na reflexividade – momento em que o professor analisa sua prática – são 

revistos sentidos, sentimentos e até mesmo a intencionalidade das suas 

ações. Trata-se de um período fundamental para questionar se realmente os 

objetivos estão sendo cumpridos e se a sua função de ensinar pode ser 

melhorada (CANÀRIO, 1998, p. 23). 

 

Nesse sentido, o autor acima citado afirma ainda que os espaços de trabalho têm um 

poder formativo, quando utilizado como espaço de reflexões e de múltiplas interações, uma 

vez que contribui para que o docente reflita sobre sua prática, o que concordo, afinal, sempre 

que refletimos sobre nossa prática sinaliza que estamos propostos a aprender novos/outros 

conhecimentos e a mudanças. 

Depois de doze anos alfabetizando, veio o convite para assumir a Representação de 

Ensino - REN/SEDUC-RO do município de Monte Negro – RO. Apesar de não ter nenhuma 

experiência, aceitei o grande desafio, substituir a titular da pasta que estava assumindo a 

coordenação de uma nova faculdade na região e prometia auxílio caso eu precisasse. Foram 

poucos meses, mas me renderam muita experiência profissional. Desde então passei a atuar na 

área da gestão (vice - direção escolar, supervisão, Técnica na Secretaria de educação), mas a 

alfabetização permaneceu sendo minha grande paixão. 

No ano de 2012, atuando como técnica do setor pedagógico na Secretaria Municipal 

de Educação fui designada a ser a coordenadora do Programa Pacto Nacional Pela 

Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, tendo em vista a adesão que a Secretaria havia 

acabado de fazer através do sistema interativo SIMEC. Era algo novo, mas como a temática 

era a alfabetização me interessou e passei a buscar informações sobre o assunto, quando 

constatei se tratar de: “um compromisso assumido pelos governos Federal, do Distrito 

Federal, dos Estados e Municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas 

até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental (BRASIL, 2012, p.11)”.  

Entusiasmei-me ainda mais, quando observei que o Pacto tomou como referência o 

Programa Pró-Letramento, que foi um Programa educacional considerado exitoso pelo MEC, 
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no qual se abordava o sistema de escrita alfabética. Porém, era visível a grande dificuldade 

por parte da maioria dos alfabetizadores na Rede Municipal (Monte Negro – RO), de 

trabalharem com o construtivismo, pois em razão da sua formação e prática estavam 

acostumados com o silábico e tinham insegurança e/ou resistência à mudança. 

Frente a isso, iniciamos o desenvolvimento do Programa Pacto e assim passei a 

observar algumas discrepâncias, entre o proposto nos cadernos e o que continuava 

acontecendo na formação oferecida. 

Motivada por essas inquietações, resolvi inscrever-me para o Mestrado Acadêmico em 

Educação, na Universidade Federal de Rondônia – UNIR em 2014, entendendo ser esta a 

oportunidade de aprofundar meus conhecimentos sobre o programa PNAIC e realizar uma 

pesquisa empírica junto aos docentes. 

Com esse propósito ingressei no Mestrado, que resultou na produção desta dissertação, 

a qual, a partir de agora apresentarei a síntese do objeto, sujeitos, lócus e objetivos, 

justificativa, bem como, os caminhos para o desenvolvimento da pesquisa, procurando assim 

informar, contextualizar e localizar o leitor em relação às questões que tratam o trabalho. 

Em 2012, o Município de Monte Negro - RO aderiu ao Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa. O PNAIC trata-se de um programa integrado com gestão 

compartilhada entre Governo Federal, Estados e Municípios, que tem por objetivo a 

alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática até o 3º ano do Ensino Fundamental, de 

todas as crianças das escolas municipais e estaduais brasileiras. 

O Pacto Nacional pela Educação na Idade Certa (PNAIC) traz como metodologia 

uma abordagem construtivista, como norteadora da sua proposta de alfabetização e 

letramento, além de abordar a importância de se trabalhar, através de jogos, a dinâmica da 

base alfabética e o desenvolvimento da consciência fonológica. 

Sabe-se que por décadas a educação brasileira procurou através de leis, programas e 

outras ações, efetivar o direito ao acesso e à permanência dos alunos na escola. Pode-se 

afirmar que muito se progrediu nessas questões. O desafio que se apresentava era: não basta 

que o aluno chegue à escola, isso denota um grande avanço, mas faz-se necessário que o 

mesmo se aproprie deste tempo e espaço de aprendizagens para seu desenvolvimento pleno, 

social e profissional. Em outras palavras, é necessário que o aluno aprenda o que se espera 

dele dentro de cada etapa de ensino, de maneira a prosseguir seus estudos e possibilitando que 

faça uso destas habilidades de ler e escrever não apenas no conhecimento mecânico das letras, 

mas utilizando-se desses conhecimentos em suas práticas educacionais, sociais e culturais. 
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Neste contexto, a figura do professor ganhou destaque como mediador e, sobretudo 

incentivador dessa aprendizagem. É consenso que, com os avanços tecnológicos, a 

consequente velocidade das informações, bem como o surgimento de novas pesquisas e 

metodologias educacionais, constitui-se de fundamental importância que o docente não 

fixasse suas convicções teórico-práticas apenas em sua formação inicial. É imprescindível que 

o professor esteja em constante atualização, objetivando buscar ferramentas de estratégias e 

métodos de ensino-aprendizagem que contribuam para adquirir novos conhecimentos para sua 

a prática docente.  

O professor que conhece e domina outras/diversas teorias de aprendizagem, métodos 

e técnicas de ensino é favorecido pela capacidade de refletir criticamente sobre seu trabalho, e 

consequentemente buscar outras metodologias e adaptá-las, quando necessária, à realidade de 

cada turma ou aluno. Na busca pelo processo de ensino e aprendizagens efetivas, Libâneo 

acredita que: 

 

Os momentos de formação continuada levam os professores a uma ação 

reflexiva. Uma vez que após o desenvolvimento da sua prática, os docentes 

poderão reformular as atividades para um próximo momento, repensando os 

pontos positivos e negativos ocorridos durante o desenvolver das aulas 

(LIBÂNEO, 1998, p.43). 

 

Diante do exposto pelo autor e dos estudos que mostram a importância da formação 

continuada dos profissionais da educação, com ênfase na prática docente, pretende-se analisar 

o Programa de formação Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa através dos 

seguintes aspectos: A formação oferecida através do PNAIC contribuiu efetivamente para a 

prática docente? Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar 

criticamente o papel do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC 

com enfoque em Língua Portuguesa, sua efetividade e contribuições para a formação do 

professor, em escolas da rede municipal de Monte Negro – Rondônia, a partir das percepções 

dos professores. Com o intuito de atingir tal objetivo, traçamos um percurso metodológico 

que nos leva a uma aproximação dessa realidade. 

Para isto, esta dissertação está organizada da seguinte forma, na seção I, 

apresentamos uma contextualização da história da educação no Brasil, através de fases 

históricas, demonstrando que a educação brasileira predominantemente esteve vinculada aos 

interesses da classe dominante. Tais divisões históricas (Período Colonial, Imperial e a 

República), demonstra a relação sempre existente entre a sociedade, sua cultura e organização 

econômica e o espaço da escola e dos métodos utilizados. Apresentamos, também, a partir de 
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um breve levantamento bibliográfico de algumas pesquisas realizadas sobre o tema, a 

contribuição de pesquisadores brasileiros em relação a esse tópico, no sentido de melhor 

entender como se desenhou a história de nossa educação e dar seguimento abordando o tema 

que é o grande foco desta pesquisa: a alfabetização e a formação de professores no contexto 

da formação de professores no Brasil e suas ações no sentido de buscar “uma educação de 

qualidade”. 

Em seguida, após resgate da história da educação brasileira em relação à formação 

docente e a história dos métodos de alfabetização, descrevemos a inserção do Programa Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, apresentando do que se trata este programa para 

podermos comparar se foi desenvolvido na prática de acordo com sua teoria. Tal análise será 

realizada a partir das impressões de professores que participaram dessa formação.  

Na seção II, procedemos ao delineamento da pesquisa, em que apresentamos os 

aspectos metodológicos, ou seja, o percurso percorrido para a realização desta. Os itens que 

compõem essa seção consistem em esclarecer o tipo e abordagem de pesquisa (abordagem 

qualitativa), os objetivos gerais e específicos, os instrumentos para o levantamento de dados 

(questionários e entrevistas), o tratamento dos dados, os procedimentos metodológicos, bem 

como definir os sujeitos participantes da pesquisa e o lócus da investigação. 

Na seção III, enfrentamos o desafio de analisar os dados apresentados a partir dos 

instrumentos de entrevistas e questionários semiestruturado, com o intuito de verificar a 

contribuição do curso de formação continuada PNAIC com relação à efetivação na prática dos 

docentes. Para concretizar essa etapa, que a nosso ver é a mais complexa, olhamos para o 

recorte desta realidade à luz da teoria, começamos a inferir e interpretar os dados e, aos 

poucos, obtivemos um retrato da realidade investigada. 

Terminamos esta pesquisa com as considerações finais, em que procuramos através 

da pesquisa realizada contribuir para as novas discussões e ações na continuidade do 

Programa PNAIC. Esperamos que, de alguma forma, esta pesquisa venha a colaborar no 

sentido de suscitar reflexões sobre a realidade das formações continuadas ofertadas, 

principalmente pelo poder público e suas práticas, uma vez que trás uma pequena 

apresentação da realidade que buscamos compreender segundo a nossa interpretação enquanto 

pesquisadora. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E MÉTODOS DE ENSINO NO BRASIL: 

BUSCANDO RESQUÍCIOS DO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

No início deste texto julgamos pertinente realizar uma trajetória da história e 

métodos utilizados na educação no Brasil, pois a forma pela qual ainda alfabetizamos possui 

resquícios culturais impregnados no consciente/inconsciente coletivo de como deve ser a 

alfabetização das crianças, a qual transcorre independente das novas /outras teorias do ensino 

da leitura e da escrita. 

Objetiva-se compreender a educação brasileira ao longo do tempo, contemplando 

suas especificidades, avanços, ranços, retrocessos e alterações. É por meio da reflexão sobre a 

educação no passado, sua origem, sua finalidade, seus conteúdos e sua organização que o 

sujeito tem a oportunidade de construir um repertório de saberes que contribuirão para melhor 

compreender a educação atual e vislumbrar outras metodologias que levem a um sistema 

educacional voltado para a formação geral do ser humano, no qual seja possível desenvolver 

uma escola cidadã. 

Dessa forma, busca-se contextualizar de forma geral a educação em cada período 

histórico, desde a chegada dos jesuítas, até o momento atual. 

Quando os jesuítas chegaram por aqui não trouxeram somente a moral, os costumes e 

a religiosidade europeia; trouxeram também os métodos pedagógicos, esse método funcionou 

absoluto durante 210 anos, de 1549 a 1759, quando uma ruptura marca a História da 

Educação no Brasil: a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal. 

Com a expulsão dos jesuítas, aconteceu a Reforma Pombalina que, no contexto 

brasileiro, desmantelou a estrutura jesuítica e a educação que fora implementada na Colônia, 

sob o ideário iluminista que propunha uma educação leiga e este ideário refletiu diretamente 

na educação brasileira. Se existia alguma coisa muito bem estruturada em termos de 

educação, o que se viu a seguir foi uma grande estagnação. Tentaram-se as aulas régias, o 

subsídio literário, mas o caos se instalou até a chegada da Família Real, que veio de Portugal 

fugindo de Napoleão na Europa, e resolvendo transferir a sede do Reino para o Novo Mundo. 

Sabe-se que em 1808 a família real chegou ao Brasil e deflagrou consigo algumas 

contribuições importantes para o cenário educacional, tais como: A fundação do Banco do 

Brasil (1808), a tipografia (1808) a criação da Escola de Medicina (1808), além de serem 

fundadas também as Academias Militares (1810), Escolas de Direito (1810), a Biblioteca Real 

(1810), o Jardim Botânico (1810), bem como se considera como relevante e 

significativamente marcante no que diz respeito a mudança a consolidação da imprensa régia 
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(1808). Esses fatores são percebidos inegavelmente como significantes para deflagrar o 

desenvolvimento educacional do país daquela época, apesar da atenção ter sido voltada toda 

para o Ensino Superior, o ensino primário foi esquecido e a população em geral continuou 

iletrada e sem acesso ao saber. 

Em 1822 foi Proclamada a Independência do Brasil, quando deixou de ser colônia de 

Portugal; as principais causas que resultaram para esta independência foram: a vontade de 

grande parte da elite política brasileira em conquistar a autonomia política e o desgaste do 

sistema de controle econômico, com restrições e altos impostos, exercido pela Coroa 

Portuguesa no Brasil. 

A primeira Constituição, outorgada em 1824 estabeleceu que a Educação deveria ser 

gratuita para todos os cidadãos1. Para cumprir essa determinação, foi aprovada a Lei em 15 de 

outubro de 1827 que marcou o Dia do Professor e indicou que fossem criadas escolas de 

primeiras letras em todas as cidades e vilas. Mas, na prática, o ensino permaneceu sem 

mudanças estruturais até 1834, quando os liceus começaram a funcionar, ainda sem muita 

organização, pois não havia uma renda para financiar essas escolas, resultando assim no 

surgimento do Ensino Privado, principalmente, no Ensino Secundário, enquanto que o Ensino 

Primário continuou relegado ao abandono. 

A partir da segunda metade do século XIX, algumas reformas tentaram dar um rumo 

mais exitoso para a Educação. Começa a ser utilizado o método intitulado como Simultâneo2 

e o Intuitivo3. Além de uma reforma instituída na corte em 1854 que estabeleceu que aos 5 

anos as crianças poderiam ingressar na escola, e assim o docente tinha que lidar com diversas 

faixa etária, o que não era muito comum na época a sociedade agrícola e escravocrata, porque 

pouco incentivava seus filhos aos estudos. 

Com a Constituição da República em 1891, que trouxe influências positivistas, o 

ensino foi descentralizado e os Estados passaram a prover e legislar sobre a Educação 

Primária e o Ensino Profissional e o Governo Federal responsabilizou-se pelo Ensino 

Secundário e o Ensino Superior.  Surge, então, aí, a dualidade no ensino, no qual para a classe 

dominante, Escolas Secundárias Acadêmicas e Escolas Superiores, e para a educação do povo 

Escola Primária e Profissional.  

                                                 
1 Esse todos os cidadãos, não se referia a toda a população, pois nem todos eram considerados cidadãos nesta 

época, como por exemplo, os negros. 
2 [...] em que o professor se dirige a grupos de alunos reunidos pelo tema a ser estudado; 
3 [...] que propunha o uso dos cinco sentidos para o aprendizado. 
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Na Primeira República tentou-se organizar o ensino através de algumas reformas4. 

Tendo como marco inicial as mudanças propostas por Benjamin Constant nos Ensinos 

Primário (de 7 a 13 anos) e Secundário (de 13 a 15 anos) do Distrito Federal, priorizando 

disciplinas científicas, o mesmo não logrou grandes êxitos em suas propostas, devido à falta 

de infraestrutura nas instituições e a falta de apoio das elites “que viam nas ideias do 

reformador uma ameaça perigosa à formação da juventude, cuja educação vinha, até então, 

sendo pautada nos valores e padrões da velha mentalidade aristocrático-rural (ROMANELLI, 

1978, p. 42)”. 

Estas reformas pedagógicas não conseguiram resolver os problemas educacionais na 

primeira república. Houve a ampliação no Ensino Secundário através do Ensino Particular, 

tendo o incentivo da elite governante, o conhecimento do baixo nível das escolas oficiais e 

desejando um estudo elevado para seus filhos os matriculavam na Escola particular, uma vez 

que concentravam o poder aquisitivo em suas mãos e pretendiam que estes atingissem o Nível 

Superior para serem os futuros administradores do país. 

A década de 1920 é marcada pelo declínio das oligarquias cafeeiras e o 

fortalecimento da classe burguesa, com pensamentos ideológicos notados, dado que a política 

vigente não contribuiu para o desenvolvimento industrial. Neste contexto histórico, surge um 

movimento de cunho pedagógico: a Escola Nova, preocupada com a individualidade do aluno 

e defensora do ensino leigo, universal, gratuito e obrigatório e da reorganização do sistema 

escolar, enfatizando a importância do Estado na educação e desta como solução para os 

problemas do país. 

Nesse sentido, a Escola Nova surge no Brasil vinculada à necessidade de expandir o 

ensino elementar, de superar a escola tradicional diante das exigências do mundo moderno, 

tendo como base de ensino o mecanismo do “aprender fazendo”. Neste ínterim, há uma 

contraposição ao pensamento dos pioneiros da Escola Nova, é o pensamento conservador 

católico que procurava impedir as inovações propostas pelos pioneiros e que estão ligados à 

burguesia em ascensão, enquanto que os conservadores representavam a aristocracia rural. Os 

conservadores defendiam uma educação separada, diferenciada para cada sexo. 

Logo no início da década de 1930 o país presenciou o conflito entre as duas classes 

dominantes, a oligarquia cafeeira e a burguesia industrial, que resultou na tomada do poder 

por Getúlio Vargas. A burguesia urbana se firmava enquanto classe e a força do capital 

emergiam novos costumes, hábitos e necessidades. A indústria exigia mão de obra 

                                                 
4  Reforma Benjamin Constant; a criação do Ministério da Instrução, a lei Orgânica Rivadávia Corrêa em 1911, a 

Reforma Carlos Maximiliano, a Reforma Rocha Vaz. 
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especializada e a escola, então, deveria preparar as pessoas para atender ao mercado de 

trabalho. 

Em 1930 é criado o Ministério da Educação e Saúde, mas a situação política neste 

início de década é confusa e a demora na tomada de medidas no setor educacional 

descontentava os educadores escolanovistas, os quais assinam em 1932 o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação. A influência e a ação destes educadores escolanovistas foram 

marcantes, trouxeram para a educação brasileira a proposta de uma educação em que 

desenvolveria um novo tipo de homem. 

A Constituição de 1934 promoveu avanços significativos no que se refere à melhoria 

na qualidade da prestação da atividade educacional pelo Estado, uma vez que destinou 

recursos dos orçamentos para o financiamento e à manutenção do ensino em seus mais 

diferentes níveis, etapas e modalidades oferecidas. 

O ano de 1937 marcou-se pela instauração do Estado Novo (1937-1945), através de 

um golpe dado por Getúlio Vargas, sendo um regime ditatorial de tendências fascistas, 

apoiado pela burguesia que estava em ascensão devido à queda das oligarquias cafeeiras e que 

seria beneficiada. Este período se caracterizou pelos reflexos da crise do café, pelo processo 

de urbanização e intensa repressão às manifestações populares. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 4.024/61 começa a se delinear já na 

década de 1940, quando o sentimento nacionalista que pairava na sociedade e orientava as 

ações do governo precisava se firmar e, nesse contexto, a educação tem um papel relevante, 

mas só em 1961 que a mesma é instituída trazendo como principais mudanças a possibilidade 

de acesso ao Nível Superior para egressos do Ensino Técnico numa tentativa de fazer 

transparecer que o Ensino Superior não estava restrito à camada privilegiada da sociedade. 

O país passou por um período de grande desenvolvimento econômico, entre 1956 e 

1961, no governo de Juscelino Kubistchek, a capital do país passa a ser Brasília, mas na 

educação a ênfase se deu para o Ensino Profissionalizante. A concepção de educação para o 

trabalho deveria estar presente desde o Ensino Primário (ROMANELLI, 2003). 

Na década de 1960 surgiram vários movimentos5 voltados para a educação popular 

que tinham como objetivos levar ao povo elementos culturais (teatro, cinema, artes plásticas) 

e também alfabetizá-los, para que dessa forma a população adulta participasse da vida política 

do país.  

                                                 
5 Movimentos de Educação Popular (Centros Populares de Cultura - CPC - ligados à União Nacional dos 

Estudantes; Movimento de Educação de Base - MEB - ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; e os 

Movimentos de Cultura Popular) 
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Na sequência, João Goulart (1961-1964) assume a presidência e promete para seu 

governo reformas de base, o que preocupa a elite e causa o temor dos Estados Unidos de que 

o Brasil se alinhasse aos ideais comunistas, o que faz com que os militares, apoiados por esses 

grupos, assumam o poder em 1964 (ZOTTI, 2004). 

Desta forma o populismo entra em crise e torna-se difícil conciliar diferentes 

reivindicações das diversas camadas da sociedade. Através do golpe de estado, os militares 

assumem o poder e afastam das decisões políticas os setores da sociedade que não comungam 

das mesmas ideias do governo. Assim inicia-se o período da Ditadura Militar (1964-1985). 

A partir do golpe, a sociedade brasileira é marcada por inúmeras restrições, entre 

elas: anulação dos direitos sociais coletivos e individuais, inúmeras prisões arbitrárias, 

desaparecimento de pessoas, torturas, assassinatos, sendo impostos à sociedade, 

gradativamente, os Atos Institucionais os quais sufocaram o povo com a finalidade de 

impossibilitar manifestações coletivas. 

No período da Ditadura Militar foi criada a Lei nº 5.692/71, das quais vieram 

modificações na organização educacional. Suas principais inovações foram: obrigatoriedade 

do primeiro grau gratuito e voltado para a educação geral, passo importante para a 

democratização, ao eliminar a barreira do exame de admissão ao ginásio, elevando a 

escolaridade obrigatória de quatro para oito anos; criação do segundo grau profissionalizante, 

visando atender à formação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho e ensino 

supletivo para atender jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de frequentar ou 

concluir seus estudos na idade certa. 

Legislada em período de ditadura, esta lei cumpria a ação dos governos em relação à 

educação e é caracterizada como: 

 

Repressão, privatização do ensino, exclusão das classes populares do ensino 

elementar de boa qualidade, institucionalização do ensino profissionalizante, 

tecnicismo pedagógico e desmobilização do magistério através de legislação 

educacional ampla e confusa (GHIRALDELLI, 1990, p. 163). 

 

A educação no período de 1964 (pós-golpe militar) até, aproximadamente, 1985, a 

educação cumpriu efetivamente as ordens do governo federal que insistia em difundir nas 

escolas o sentimento de nacionalismo e amor à pátria, evidenciando esta preocupação com 

disciplinas como: Moral e Cívica e agindo com repressão, proibindo qualquer ato de 

expressão livre por parte dos brasileiros, pois o objetivo da educação militar não era a 



26 

formação integral do sujeito e muito menos a formação do cidadão, o que se pretendia era 

formar mão de obra e que os mesmos obedecessem às ordens. 

Neste contexto, instalou-se o ensino tecnicista baseado nos preceitos do 

racionalismo, que teve por objetivo a neutralidade científica, inspirada nos princípios de 

racionalidade, eficiência e produtividade, com fito a atender às necessidades advindas com a 

crescente industrialização, fruto da influência do capital estrangeiro. O referido modelo 

educacional desenvolveu como característica um sistema educacional autoritário e 

domesticador (RIBEIRO, 2000). 

Novos ares de democracia passam a reviver no Brasil, uma vez que o povo nunca se 

conformou com a ditadura militar. A luta popular contra a ditadura pode ser constatada 

através das músicas de protesto, passeatas, movimentos sindicais que começaram a ganhar 

força no final da década de 70. O movimento operário renascia com fortes adesões grevistas; 

o AI-5 é revogado pelo presidente Ernesto Geisel (1974-1979) e, quando João Batista 

Figueiredo (1979-1985) assume o governo em agosto de 1979, sanciona a Lei da Anistia que 

perdoou mais de quatro mil presos e perseguidos políticos. 

Nos anos finais da repressão militar surgiram sinais da insatisfação da população 

além da organização e aumento significativo das oposições ao regime militar, dando início ao 

processo de democratização. Diante disso, a sociedade civil, como os estudantes, mostrava-se 

contra a repressão, soma-se, ainda, o fato dos exilados políticos voltarem ao Brasil, o que 

favoreceu o clima de liberdade com movimentações teóricas, contribuindo para várias 

mudanças no campo educacional brasileiro (GHIRALDELLI, 2000). 

A constituição de 1988, capítulo III, que trata da Educação, seção I, em seu artigo 

205, preconiza que 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. 

Nos demais artigos que se sucedem, são levados em consideração: valorização 

profissional, planos de carreira para o magistério, autonomia das universidades, 

obrigatoriedade e gratuidade do ensino, fixação de conteúdo, aplicação dos recursos 

financeiros e estabelecimento do plano nacional de educação. 

Nesse clima democrático, a nova Lei De Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96 

seria elaborada, pautada na constituição brasileira. Desde sua formação, recebe fortes 

influências neoliberais, sendo seu texto definitivo bem diferente do original. Os níveis de 

ensino são definidos em Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação 

Superior, de Jovens e Adultos e Profissionalizantes. 
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Diante do exposto, é notório que a educação brasileira caminhou paulatinamente e ao 

longo dos anos teve sua essência modificada. São modificações baseadas em novas ênfases, 

novas perspectivas, novos conceitos e novos objetivos. 

É possível salientar que os métodos de ensino, bem como suas modificações 

aconteceram em detrimento das necessidades produtivas, tecnológicas e sociais, sempre 

atendendo ao modelo de sociedade vigente a cada período. 

A seguir, apresentaremos cada período histórico dos quais foram mencionados neste 

breve contexto, os quais procuramos detalhar cada fase, para um melhor entendimento da 

educação. 

 

2.1 A EDUCAÇÃO NO PERÍODO COLONIAL: 

 

A história da Educação e alfabetização no Brasil é tema revelador de sucessivas e 

grandes mudanças conceituais e metodológicas desde seu surgimento. As primeiras escolas 

iniciaram com a chegada dos Jesuítas ao Brasil, em 1549, sendo comandadas pelo Padre 

Manoel de Nóbrega, e sua metodologia de alfabetização era voltada para o ensino religioso e 

a educação, que presumia ser impossível converter os índios na fé católica sem primeiro 

ensiná-los a escrever e a ler. Nesse sentido, pode-se afirmar que: 

 

A vinda dos padres jesuítas, em 1549, não só marca o início da história da 

educação no Brasil, mas inaugura a primeira fase, a mais longa dessa 

história, e, certamente a mais importante pelo vulto da obra realizada e   

sobretudo pelas consequências que dela resultaram para nossa cultura e 

civilização (RIBEIRO, 1998, p. 28). 

 

Importa conceber que o processo de ensino brasileiro é vinculado às experiências e 

conceitos do mundo europeu e nos princípios escolásticos, assim de acordo com Ribeiro 

(1998), até os dias atuais há fortes implicações desse período no contexto educacional e 

cultural brasileiro. 

Destaca-se que o foco do ensino nesse período era o Latim, embora a camada 

privilegiada que tinha acesso à escola aprendia a ler e a escrever em português. Observa-se 

também, que a língua portuguesa estava ausente não só do currículo escolar (enquanto 

disciplina), mas também da vida social da colônia (língua geral e latim).  

Os jesuítas, com seu projeto educacional, e os portugueses que vieram para a Colônia 

brasileira em busca de riquezas, tiveram papel fundamental na formação da estrutura social, 

administrativa e produtiva da sociedade que estava sendo formada (Azevedo, 1976). 
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Nesse sentido, a educação proposta pelos jesuítas tinha por finalidade formar um 

modelo de homem, baseado nos princípios escolásticos6, de acordo com as necessidades e 

aspirações da sociedade que se formava: 

 

A Ordem dos Jesuítas é produto de um interesse mútuo entre a Coroa de 

Portugal e o Papado. Ela é útil à Igreja e ao Estado emergente. Os dois 

pretendem expandir o mundo, defender as novas fronteiras, somar forças, 

integrar interesses leigos e cristãos, organizar o trabalho no Novo Mundo 

pela força da unidade lei-rei-fé (RAYMUNDO, 1998, p.75). 

 

A Companhia de Jesus foi fundada no auge do movimento de reação da Igreja 

Católica contra a Reforma Protestante (1517), tendo sido considerada um dos principais 

instrumentos da Contra Reforma nessa luta. Seu objetivo era conter o grande avanço 

protestante da época, utilizando-se de duas estratégias: por meio da educação dos homens e 

dos índios; e por intermédio da ação missionária, procurando converter à fé católica aos povos 

das colônias. 

Nas palavras de Azevedo (1976), a Companhia de Jesus objetivava formar um 

exército de soldados da Igreja Católica capazes de combaterem a heresia e converter os 

pagãos. Nesse contexto, os jesuítas (soldados de Cristo) deveriam passar por uma reciclagem 

intelectual e científica para combater os vícios e os pecados e purificá-los contra o mal. 

Os Jesuítas tiveram um papel fundamental na sociedade brasileira, bem como 

também podem ser considerados importantes e imprescindíveis para a disseminação e 

validação dos ideais da Coroa Portuguesa, por um período de duzentos e dez anos (1549-

1759). E eles conduziam o processo de ensino e aprendizagem nos grupos sociais menos 

favorecidos possibilitando que o Governo português conquistasse seus objetivos no que diz 

respeito ao processo de colonização da colônia brasileira (Ribeiro, 1998). 

É importante salientar que o ensino jesuítico a priori não era um ensino diferenciado 

e tendia sua oferta à população atendida. Aos homens brancos destinava-se exclusivamente a 

ensinar a língua portuguesa e sua gramática, entretanto a língua falada era disseminada 

informalmente. 

Aos gentios o ensino vinculava-se a catequização e conversão ao cristianismo, além 

de prepara-los ao trabalho agrícola. Concebe-se que o intuito do ensino aos índios baseava-se 

no interesse em transformá-los em homens civilizados. 

                                                 
6 Escolástica refere-se às disciplinas ministradas nas escolas medievais e que denominam-se o trívio composto 

por  gramática , retórica e dialética ;e de quadrívio ,composto por aritmética, geometria, astronomia e música. 



29 

Destaca-se que desde a educação jesuítica observa-se a origem cultural da exclusão 

social, desde esta época a educação era dualista7 e excludente, e esta diferenciação era quanto 

a classe social, e também quanto a gênero, como se pode ver: 

 

Portanto o “Ensinar” estava destinado aos indígenas, aos nativos africanos e 

aos filhos dos colonizadores brancos. Aos indígenas e nativos africanos além 

da alfabetização, da pregação e do trabalho tinham o ensino de artes e 

ofícios. Aos filhos dos colonizadores brancos era destinada a educação do 

ensino da gramática latina. Já as meninas índias eram educadas no interior 

das aldeias onde lhe eram ensinadas também o ofício entre eles o de 

fiandeira, as meninas índias órfãs iam para um recolhimento criado pelo 

padre Manuel de Nóbrega. Entretanto sobre as escravas não tem estudos 

sobre a educação que recebiam (GREIVE, 2007, p. 42). 
 

Observa-se que a Companhia de Jesus apesar de dualista atendeu basicamente todas 

as camadas sociais da época (índios, negros e brancos), no entanto essa ação ficava 

subordinada aos interesses daqueles que comandavam o processo de colonização, sendo 

assim: 

 

A educação ofertada a partir do currículo do Ratio Studiorum  oferecia 

educação elementar a todos e a educação secundária era reservada aos 

segmentos privilegiados, no caso os filhos dos senhores e alguns índios que 

tinham na avaliação dos jesuítas possibilidades de seguir adiante com os 

estudos. Para os segmentos dominantes, a garantia do acesso educação 

superior estava reservada, seja para se tornar um padre ou para algum tipo de 

profissão liberal, nesse caso tinha que se deslocar até a Europa para concluir 

os estudos, pois na colônia não havia educação superior a não ser para a 

formação religiosa (ARANHA, 2006, p. 143). 

 

O método educacional jesuítico – mais conhecido pela denominação de Ratio 

Studiorum, foi o método de ensino que estabelecia o currículo, a orientação e a administração 

do sistema educacional a ser seguido, instituído por Inácio de Loyola para direcionar todas as 

ações educacionais dos padres jesuítas em suas atividades educacionais, tanto na colônia, 

quanto na metrópole, ou seja, em qualquer localidade onde os jesuítas desempenhassem suas 

atividades. 

O Ratio Studiorum era um manual prático e sistematizado a ser seguido pelos padres 

jesuítas em suas aulas. Este método educacional foi fortemente influenciado pela orientação 

filosófica das teorias de Aristóteles e de São Tomás de Aquino, pelo Movimento da 

                                                 
7 O dualismo escolar caracteriza-se por um tipo de ensino para as camadas populares e outro para as camadas 

dominantes da sociedade. Essa divisão se desenvolveu em contraponto a educação difusa e informal das 

sociedades tribais. Segundo (Aranha, 2006). 
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Renascença e por extensão, pela cultura europeia. Apresentava como peculiaridades a 

centralização e o autoritarismo da metodologia, a orientação universalista, a formação 

humanista e literária e a utilização da música. 

Compreende-se que o método Ratio Studiorum elaborado pelos jesuítas vislumbrava 

um plano de estudos diferenciado com objetivo de difusão da fé e dos princípios religiosos. 

 

[...] diversificada, com o objetivo de atender à diversidade de interesses e de 

capacidades. Começando pelo aprendizado do português, incluía o ensino da 

doutrina cristã, a escola de ler e escrever. Daí em diante, continua, em 

caráter opcional, o ensino de canto orfeônico e de música instrumental, e 

uma bifurcação tendo em um dos lados, o aprendizado profissional e 

agrícola e, de outro, aula de gramática e viagem de estudos à Europa 

(RIBEIRO, 1998, p. 21-22). 

 

Percebe-se que esses ensinamentos proporcionados aos homens brancos e ricos 

possibilita uma gigantesca separação étnica e social, posto que é evidente o tratamento 

educacional oferecido em detrimento da realidade e da hierarquia. 

As atividades da Companhia de Jesus no Brasil compreenderam o período de 1549 a 

1759, tendo sido suspensas através do Decreto-lei de 03 de setembro de 1759 promulgado 

pelo Rei D. José I. As causas desta expulsão dos jesuítas podem ser definidas como: políticas, 

ideológicas e educacionais8. A Companhia de Jesus tornara-se um empecilho aos interesses do 

Estado Moderno, pois era detentora de grande poder econômico, cobiçado pela Coroa 

portuguesa. No que se refere à educação, com as transformações sociais pertencentes ao 

movimento Iluminista e ao liberalismo requeria a formação de um novo homem, o homem 

burguês, o comerciante, e não mais o homem cristão. 

Nesse sentido, os jesuítas representavam um obstáculo e fonte de resistência às 

tentativas de implantação da nova filosofia iluminista que se difundia rapidamente por toda a 

Europa. Para Teixeira Soares (1961), as reformas elaboradas pelo Marquês de Pombal, em seu 

mandato como Ministro, visavam a transformar e adaptar a sociedade portuguesa aos 

movimentos sociais, econômicos e políticos que estavam ocorrendo na Europa do século 

XVIII, onde os mesmos vivenciavam a efervescências do desenvolvimento industrial. Além 

de que Marquês de Pombal tinha a função de desenvolver a economia fomentando o comércio 

ultramarino e favorecendo a acumulação de capitais. 

                                                 
8 Políticos porque tinham grande poder econômico cobiçado pelo estado, além de ser empecilho para 

concretização dos seus interesses, ideológicos porque o homem cristão formado pelos jesuítas não condiziam 

com o homem dotado de razão que pretendiam formar. (SHIGUNOV NETO E MACIEL, 2008, p. 38). 
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Contudo, é preciso atentar-se para uma peculiaridade a ser destacada nesse processo 

de expulsão dos jesuítas e de formulação das reformas de Pombal, que tem início nesse 

momento histórico e que acompanhará a educação brasileira ao longo dos anos: as reformas 

educacionais brasileiras se apresentam com característica marcante a total destruição e 

substituição das antigas propostas pelas novas. 

Com a expulsão dos jesuítas, a educação deixa de ser responsabilidade da Igreja e 

pela primeira vez, o Estado assume esta responsabilidade. O Primeiro Ministro Marquês de 

Pombal passa a redirecionar o ensino no Brasil. 

As primeiras medidas adotadas pelo marquês, através do Alvará de 28 de junho de 

1759, foram: destituição da educação jesuítica e sua metodologia de ensino; instituição de 

aulas de gramática latina, de grego e de retórica; criação do cargo de ‘diretor de estudos’ 

(órgão administrativo de orientação e fiscalização do ensino); introdução das aulas régias; 

realização de concurso para escolha de professores para ministrarem as aulas régias; 

aprovação e instituição das aulas de comércio (a educação atendendo aos propósitos sociais e 

econômicos). 

É importante destacar que nesse período ocorreu a inclusão de uma quantidade maior 

de conteúdo de língua portuguesa: alfabetização e gramática, ao lado de retórica e latim (até o 

século XIX). No qual se observava a defesa de um ensino responsável pela transmissão de 

uma língua e literaturas nacionais. 

A educação pombalina, inspirada nos ideais iluministas, substitui a metodologia 

eclesiástica dos jesuítas pelo pensamento pedagógico da escola pública e laica. É o início do 

modernismo que: 

 

[...] marcando o divisor das águas entre a pedagogia jesuítica e a orientação 

nova dos modeladores dos estatutos pombalinos de 1772, já aparecem 

indícios claros da época que se deve abrir no século XIX e em que se 

defrontam essas duas tendências principais. Em lugar de um sistema único 

de ensino, a dualidade de escolas, umas leigas, outras confessionais, regidas 

todas, porém, pelos mesmos princípios; em lugar de um ensino puramente 

literário, clássico, o desenvolvimento do ensino científico que começa a 

fazer lentamente seus progressos ao lado da educação literária, 

preponderante em todas as escolas; em lugar da exclusividade de ensino de 

latim e do português, a penetração progressiva das línguas vivas e literaturas 

modernas (francesa e inglesa); e, afinal, a ramificação de tendências que, se 

não chegam a determinar a ruptura de unidade de pensamento, abrem o 

campo aos primeiros choques entre as idéias antigas, corporificadas no 

ensino jesuítico, e a nova corrente de pensamento pedagógico, influenciada 

pelas idéias dos enciclopedistas franceses, vitoriosos, depois de 1789 

(AZEVEDO, 1976, p. 56-57) . 
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Concebe-se que nesse período o modelo educacional dos jesuítas já necessariamente 

não atende aos interesses e demandas do novo estado e da sociedade que estava se formando 

naquele momento. Marcadas pelas mudanças no modo de produção surge então à necessidade 

de novas possibilidades educacionais e o estado moderno passa a controlar a educação, uma 

vez que há o choque de ideias e pensamentos pedagógicos entre governantes e representantes 

da igreja. 

Pombal tinha como objetivo a substituição dos tradicionais métodos pedagógicos 

instituídos pela Companhia de Jesus por uma nova metodologia educacional, condizente com 

a realidade da Colônia e o momento histórico vivenciado. Pretendia, portanto, que as escolas 

tivessem condições de acompanhar as transformações que estavam ocorrendo naquele 

momento. 

Diante dessa demanda portuguesa, em especial no território brasileiro surge uma 

nova mudança na forma de ensinar as primeiras letras através das aulas régias9. Porém a 

proposta de reforma educacional na era pombalina não obteve êxito no Brasil devido falta de 

estruturas e de professores preparados para as mudanças pretendidas, na qual ocorreu a perda 

significativa da qualidade e da dedicação na organização do ensino em relação aos métodos 

empregados pela educação jesuítica no Brasil: 

 

O resultado da decisão de Pombal foi que, no princípio do século XIX, a 

educação brasileira estava reduzida a praticamente nada. O sistema jesuítico 

foi desmantelado e nada que pudesse chegar próximo deles foi organizado 

para dar continuidade a um trabalho de educação (BELLO, 2001. P. 26). 

 

Pode-se afirmar que a reforma de ensino implantada por Pombal foi considerada 

bastante desastrosa para a educação brasileira, porque encerrou uma organização educacional 

já consolidada e com resultados, ainda que não fosse unânime a aprovação deste ensino não 

implementou uma reforma que garantisse um novo sistema educacional  para a Colônia.  

É fato que sua ideologia não teve muito êxito em detrimento da falta de professores 

capacitados. Assim, Pombal não conseguiu de forma eficiente fazer com que seus objetivos 

fossem atingidos e tal oferta de ensino foi desastrosa. 

Nesse sentido, verifica-se que historicamente não há uma continuidade nas propostas 

educacionais implantadas, condição que ainda se visualiza até os dias atuais, onde há ruptura 

de uma proposta educacional em favor de outra, sem que esta tenha condições de realizar a 

sua consolidação. 

                                                 
9 Aulas que pertenciam ao Estado e não à Igreja. 



33 

É notório que o sistema de ensino é modificado em virtude das propostas políticas, 

das necessidades econômicas, bem como do intuito de acompanhar às transformações da 

sociedade. Com base nestas informações, observa-se que a educação elementar não era 

prioridade para os jesuítas, tampouco nas reformas pombalinas, porque com esta etapa da 

educação não havia grande preocupação, já que a elite não demandava desta educação, 

atribuída a preceptores10. 

Enfim, as reformas de Pombal não alteraram o caráter elitista e conservador da 

educação brasileira, mantendo como principal objetivo a formação da elite para assumirem 

cargos como dirigentes na Colônia e inseriu o Brasil num processo de estagnação do processo 

educacional, o qual só é realmente retomado com a vinda da família real para o Brasil. 

Ainda no Período Colonial, o rei de Portugal D. João VI mudou-se para o Brasil, que 

era sua Colônia, fugindo das tropas napoleônicas. Com toda sua corte, vieram 

aproximadamente 15.000 pessoas, período em que a Europa vivenciava as grandes 

transformações e Portugal havia sido invadido pelas tropas napoleônicas francesas, escoltados 

pelos ingleses que tinham interesses financeiros, por isso exigiam a abertura dos Portos 

brasileiros. Com a chegada de D. João VI ao Brasil, em 08 de abril de 1808, a cidade do Rio 

de Janeiro torna-se o centro administrativo e intelectual da corte, o que contribuiu para que 

houvesse um crescimento urbano e o desenvolvimento educacional, principalmente com a 

criação de algumas universidades. 

 

2.2 A EDUCAÇÃO NO PERÍODO IMPERIAL (1822- 1889) 

 

A chegada da família real no Brasil em 1808 apontou para a urgência em criar cursos 

superiores para a formação da elite dirigente do país. D. João começou a implantar na colônia 

diversos cursos como: Academia Real Militar (1810), cursos de Anatomia e Cirurgia (1808), 

Academia de Marinha (1808), Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios (1816), cursos de 

Agricultura (1810), todas no Rio de Janeiro (PILETTI, 2006). 

Nessa conjuntura, a educação brasileira passou a ser direcionada exclusivamente à 

elite dirigente (homens brancos) do país. Nesse sentido, privilegiou-se o Ensino Superior em 

detrimento de outros níveis e modalidades de ensino. 

                                                 
10 O ensino elementar, embora muitas vezes fosse oferecido ou reforçado nos Colégios, era de costume adquirido 

dentro da própria família, através de parentes ou, via de regra, de preceptores que também ensinava o domínio de 

línguas e instrumentos musicais. 
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É pertinente salientar que no período colonial, criaram-se diversos cursos e algumas 

províncias foram atendidas com os mesmos. A exemplo, na Bahia implantaram-se os cursos 

de Agricultura, Cirurgia, Química, Desenho Técnico, e Economia (1810) além desses cursos 

ainda pode-se ressaltar que D. João implantou o sistema de jornalismo através da fundação da 

Imprensa Régia (1808), criou também a primeira biblioteca pública (1810) com um acervo de 

60.000 volumes doados pelo Príncipe Regente. 

De acordo com Piletti (2006), essas implantações aconteceram entre 1808 e 1817. 

Diante do exposto percebe-se uma significativa preocupação no que diz respeito ao ensino e a 

formação superior do país no final do Período Colonial. Ainda é notório que esses 

atendimentos educacionais estenderam-se no período Imperial. 

Com a Proclamação da Independência do Brasil em 1822, o Brasil começa a traçar 

seu próprio caminho. Entretanto, pode-se conceber que os ideais continuam alienados ao 

período colonial, posto que a prioridade continuou sendo o Ensino Superior e a criação de 

escola de Ensino Primário e Secundário não acontece de forma relevante. Após a 

independência, a situação do ensino das primeiras letras11 era caótica, poucas foram as 

iniciativas do governo nessa direção, o que deixava a população e os representantes das 

províncias um tanto incomodados. 

No ano de 1824, como dito anteriormente, a primeira Constituição Brasileira é 

outorgada. O Art. 179 desta Lei Magna dizia que a "instrução primária é gratuita para todos os 

cidadãos12", sendo o único artigo em toda a lei em que se tratava de Educação, no entanto na 

prática esse direito não se efetivava, uma vez que havia falta de professores. Nesse período 

houve a necessidade de consolidar o Método Lancaster que se baseava no ensino mútuo, onde 

um aluno passava por um determinado treinamento e assim repassava o que aprendia a um 

grupo de dez alunos, sua atuação era inspecionada de forma rígida.  

Ressalta-se, ainda, que, nesse período, poucos eram os que tinham acesso à educação 

e as escolas apresentavam programas de ensino diferenciados para meninos e para meninas: 

aos meninos aulas diferenciadas de geometria e para as meninas ensino de prendas 

domésticas. Ao governo cabia o compromisso de subsidiar a instrução primária somente no 

Município da Corte (Rio de Janeiro) e o ensino superior para todo o Império (MACHADO, 

2002).  

                                                 
11 Também como era designada a Educação Elementar, ou seja, o Ensino Primário, o que hoje conhecemos como 

séries iniciais do Ensino Fundamental. 
12 No entanto esta educação era destinada aos cidadãos brasileiros que eram livres. Aos escravos não cabiam esta 

educação a menos que os seus senhores pagassem para receber a instrução. segundo (Greive, 2007). 
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Foi no período imperial a criação da primeira Lei destinada à educação denominada 

Lei de 15 de outubro de 182713, vigorando por mais de um século. A referida Lei 

regulamentava diversos pontos importantes para o funcionamento da educação, buscando a 

padronização do ensino no país. Composta de dezessete artigos e abrangia temáticas como: 

expansão de escolas públicas, salários para os professores, método de ensino, currículo, 

repetência, admissão e escolas para meninas. 

Apesar da legislação deste período indicar a criação de um sistema nacional de 

ensino, isso na época não se efetivou. 

 

A combinação entre a determinação da gratuidade da instrução primária 

(posta na Constituição do Império) e a criação de escolas de primeiras letras 

nos locais mais populosos do Brasil (regulada pela Lei de 1827), 

subsidiaram a pressão dos liberais que reclamavam maior responsabilização 

do erário imperial para com a educação no País. Neste sentido, o Ato 

Adicional de 1834, lei que reformou a Constituição de 1824, constituiu-se 

numa das primeiras tentativas legais de descentralizar a instrução pública no 

Brasil. O Ato transferiu grande parte da pressão pela expansão do número de 

escolas, anteriormente exercida à administração imperial, para as províncias, 

delegando a essas a prerrogativa de legislar e, por conseguinte, “a obrigação 

de manter o ensino primário e secundário, ficando o governo central com a 

competência normativa apenas nas escolas da capital do Império e sobre o 

ensino superior” (REZENDE PINTO, 2000, p. 50).  

 

A partir do Ato Adicional de 1834, a política imperial de educação, mostrou-se 

descomprometida com um centro de unidade e ação que tivesse por objetivo criar uma 

educação mais homogênea e uniforme no País. 

No interesse de transferir para as províncias, principalmente o ônus financeiro por tal 

gestão, o Ato contribuiu para “a descentralização da educação elementar impedisse o governo 

central de assumir uma posição estratégica de formulação e coordenação da política de 

universalização do Ensino Fundamental” (BRASIL, 2002, p. 26). 

No período Imperial se instituiu o método “Lancaster”, método pedagógico 

formulado e estabelecido nos últimos anos do século XVIII na Inglaterra. Esse método teve 

como idealizador o inglês Joseph Lancaster (1778-1838). 

É importante discutir que foi uma ideia difundida em vários países como: Portugal, 

Itália, França, Grécia, Bulgária, Dinamarca, Suécia e Alemanha. No Brasil, constituiu-se 

como primeiro método pedagógico delegado às instituições públicas brasileiras.  

                                                 
13 Manda criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império.  
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Segundo observações de Neves (2003) a apropriação do método lancasteriano pelas 

elites monárquicas estava associada ao projeto de consolidação do Estado Nacional, 

objetivava-se promover a vigilância e a disciplinarização no corpo infantil dentro das 

instituições escolares. Nesse sentido, concebe-se que o intuito a priori era a formação 

disciplinar das classes subalternas.  

De acordo com a proposta, a lição era ensinada pelo professor a um “grupo de 

meninos que julgava mais amadurecidos e inteligentes”. A divisão dos alunos era feita através 

de pequenos grupos, os quais recebiam a “lição através daqueles a quem o mestre havia 

ensinado”.  Assim um professor poderia “instruir muitas centenas de crianças” (EBY, 1978, p. 

325). O método Lancasteriano amparou-se no ensino oral, no uso refinado e constante da 

repetição e, notoriamente, na memorização, porque acreditava que esta inibia a preguiça, a 

ociosidade e aumentava o desejo pela quietude. 

Em face desta opção metodológica Lancaster não esperava que os alunos tivessem 

originalidade ou elucubração intelectual na atividade pedagógica, mas disciplinarização 

mental e física (NEVES, 2003). Para o inglês Joseph Lancaster (1805), saber ler era o que 

distinguia as crianças entre si, numa escola e com base nesse domínio é que outros objetivos 

(educacionais e sociais) eram definidos. Afirmava ele que: 

 

Existem dois tipos de crianças que podemos encontrar em qualquer escola; 

aquelas que estão aprendendo a ler e aquelas que já aprenderam. Para o 

segundo grupo, a leitura não é uma lição, mas o veículo de instrução moral e 

religiosa. Já para os primeiros, uma série de lições progressivas, evoluindo 

passo a passo até o ponto em que as crianças possam começar a armazenar 

conhecimento em suas mentes, para uma vida futura. Este é o segundo 

objetivo da instrução e aquele à qual as sequências de leituras conectadas 

com mecânica, ou outros objetivos que possam ser aplicados na vida e com 

conhecimento religioso, um valor auxiliar (LANCASTER, 1805, p. 40).  

 

Segundo se pode observar, para este autor, certamente, existem nas escolas crianças 

já com um aprendizado de leitura e outras que ainda não atingiram tal ciência. Assim sendo, 

essas crianças precisam ser atendidas de formas diferenciadas e com objetivos distintos 

conforme nota-se na citação acima, posto que as que possuem leitura são destinadas a 

aprenderem sobre religião e moralidade. Àquelas que ainda estão noutro nível precisam ter 

acesso gradativo às informações, e assim, construírem e melhorarem seu cognitivo. 

É fato que no período imperial a sociedade tinha um perfil escravagista e autoritário. 

O Estado quase não se fazia presente no que diz respeito às questões educacionais; situação 

que possibilita perceber que a lei que propagava a educação primária para todos, na prática 
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não se concretizava. Concebe-se ainda que na intenção de não se comprometer, 

principalmente com o financiamento da educação, o estado atribuía tal função às províncias. 

“[...] a responsabilidade direta pelo ensino primário e secundário, através das leis e decretos 

que vão sendo criados e aprovados, sem que seja aplicado, pois não existiam escolas e poucos 

eram os professores” (NASCIMENTO, 2004, p. 95). 

Verifica-se que o governo imperial afirmava que eram muitos os esforços e gastos do 

Estado com o Ensino Elementar, uma vez que havia investimento tanto na ampliação do 

ensino quanto no que diz respeito aos estabelecimentos já constituídos. Para o governo não 

havia avanço na qualidade da educação em virtude da ineficiente administração e fiscalização, 

além de responsabilizar os professores por desleixo e os alunos por vadiagem (RIBEIRO, 

1981). 

Apesar de admitir o abandono do poder público quanto à estruturação física e 

didático-pedagógica prevista pela lei, o governo admitia ainda o baixo salário dos professores 

e a excessiva complexidade dos conhecimentos exigidos pela administração.  Concebendo 

que a lei era que dificultava o provimento de professores e ainda validava que a metodologia 

adotada não condizia com a realidade do país (NASCIMENTO, 2004). 

No final do Império (1889), a realidade da educação estava longe de ser satisfatória, 

a mesma dispunha de poucas Instituições Escolares, com apenas alguns liceus províncias nas 

capitais, colégios privados bem instalados nas principais cidades, cursos normais em 

quantidade e qualidade insuficientes para as necessidades do país.  

Contando com apenas alguns cursos superiores que garantiam o projeto de formação 

(médicos, advogados, de políticos e jornalistas), cursos destinados a atender a aristocracia da 

época e que em nada condizia com o preceito legal de educação para todos. Sendo notório o 

grande abismo educacional entre a maioria da população brasileira que, quando muito, tinham 

uma casa e uma escola, com uma professora leiga para ensinar “lições de coisas” aos pobres 

brasileiros excluídos do interesse do governo imperial (CUNHA, 1986). 

De acordo com D´Almeida (1940) a situação do ensino, ao fim do Império, era a 

seguinte: 

 

As escolas primárias, em número de 15561, reuniam, em 1878, 175 mil 

alunos. No município da Corte havia 211 escolas (das quais 95 públicas e 

116 particulares) com 12 mil alunos. Se a população do Município Neutro 

era calculada em cerca de 400 mil habitantes (dos quais 70 mil escravos), os 

alunos constituíam apenas 5% da população livre. Em todo o país contava-se 

cerca de nove milhões de habitantes da população livre – logo, os alunos 

representavam apenas 2% desta população. Aliás, o recenseamento de 1870 
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registrara um índice de analfabetos de 78%, nos grupos de população nas 

idades de 15 anos e mais (D´ALMEIDA, 1940, p. 32). 

 

Em suma apesar de algumas reformas14 que alteraram a educação prescrita no 

Período Imperial, o Ensino Primário continuava restrito às aulas de leitura, escrita e cálculo. 

Ficando claro que, a escola permanecia aristocrática, formando para as necessidades de um 

modelo escravista e atendendo apenas a aristocracia rural e a camada intermediária da 

sociedade brasileira. 

A educação primária permanecia sem interesse para as elites brasileiras, Diante 

disso, economicamente não se via necessidade em educar a população. 

Desta forma, podemos afirmar que a República herdou do Período Colonial e 

Imperial uma rede escolar Primária precária, uma escola Secundária frequentada somente 

pelos filhos das classes abastadas e um Ensino Superior desvirtuado nos seus objetivos. 

Para dar fim ao Período Monárquico, grupos conservadores representados pelos 

cafeicultores voltaram-se contra o regime Imperial, insatisfeitos pelo fim da abolição da 

escravatura ocorrida em 1888, Assim os donos de escravos queriam ser indenizados pelo 

governo, de outro lado os grupos Progressistas estavam insatisfeitos em razão do 

prolongamento da escravidão no país, o alto índice de analfabetismo, e as condições precárias 

de educação. Aliados a isto, os militares também não concordavam com a política de defesa.  

Assim, através de um golpe militar dado juntamente com esses grupos insatisfeitos 

sem contar com a participação popular, proclamou-se a República em 15 de novembro de 

1889. 

No Período Republicano, no qual trataremos na próxima subseção, o contexto social 

e econômico irá exigir mudanças nas políticas para a educação. 

 

2.3 A EDUCAÇÃO A PARTIR DA REPÚBLICA ATÉ OS DIAS ATUAIS (1889 - 2016) 

 

Com a Proclamação da República em 1889, influenciada pela filosofia positivista de 

Augusto Comte (1798-1857), a educação também ganha novos marcos orientadores. 

Começam a fazer parte do cenário educacional e das discussões sociais a liberdade, a 

laicidade, além da gratuidade da escola primária. 

                                                 
14 1870 - A Reforma Paulino de Souza pretendia imprimir, aos estudos realizados no Colégio Pedro II, um 

caráter formativo, habilitando os alunos não só para os estudos superiores, mas para a vida. 1878 - O Conselheiro 

Leôncio de Carvalho realiza uma reforma do ensino que permitia ‘a cada um expor livremente suas ideias e 

ensinar as doutrinas que acredite verdadeiras, pelos métodos que julgue melhor. 1889 - Ferreira Viana, Ministro 

do Império dizia ser fundamental formar ‘professores com a necessária instrução científica e profissional’.  
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As principais mudanças acontecem através da Reforma de Benjamin Constant 

(Decreto 981/1890) que define como princípios norteadores da educação: ser livre, gratuita e 

leiga, mas não obrigatória e deu aos estados e municípios a responsabilidade pelo Ensino 

Primário, buscando assim uma renovação educacional para o país. Um dos objetivos dessa 

reforma era transformar o ensino em formador de alunos para os cursos superiores; idealizava 

substituir o predomínio literário dominante, pela implantação de matérias científicas. 

Este Decreto foi um marco na educação e a partir desse momento a idade série 

começa a ser considerada na legislação. Desta forma a escola organizou-se em Instituição 

primária de primeiro grau (7 a 13 anos) e segundo grau (13 a 15 anos). Dividindo o primeiro 

grau em elementar (7 a 9 anos), médio (9 aos 11 anos) e superior (11 aos 13 anos). Esses 

novos conceitos tinham o intuito de aumentar o número de alunos egressos nos cursos 

superiores e diminuir a porcentagem de analfabetos no Brasil, uma vez que se percebeu a 

importante ligação entre a educação e desenvolvimento econômico e social do país. 

 

Mesmo no terreno da expansão quantitativa das oportunidades educacionais, 

o esforço feito na Primeira República não foi suficiente para compensar o 

crescimento da população em idade escolar. Embora entre 1900 e 1920 tenha 

havido um crescimento significativo da população que sabe ler e escrever, 

que saltou de 3.380.451 para 6.155.567, o percentual dos que não sabiam ler 

e escrever permaneceu o mesmo, ou seja, 65%, passando de 6.348.869 em 

1900 para 11.401.715 (FERNANDES, 1966, p. 47). 

 

É importante pontuar que o período que compreende a primeira república (1889- 

1930), não houve grandes alterações no cenário educacional, uma vez que continuou sendo 

objetivo da educação contribuir com a formação de novos comportamentos, que atendessem a 

demanda das mudanças da nova sociedade (baseada no lema positivista: ordem e progresso), 

ou seja, objetivando a construção de uma sociedade republicana que tinha ideais 

conservadores, autoritários e ao mesmo tempo inovadores. 

Não diferente dos períodos anteriores (jesuítico e imperial) o período da Primeira 

República, também pretendia romper com o pensamento que ora reinava, através da fixação 

positivista. Este novo regime político propagava a justificação racional do poder, 

estabelecendo uma nação baseada em valores harmônicos visando às transformações 

econômicas no que se refere a industrialização, trazidas pelo mundo moderno. 

No tocante à educação, surgem dois seguimentos paralelos: o público que continuava 

sob o controle do Estado, que permanecia sem estrutura adequada para atender a demanda de 

forma satisfatória; e o ensino particular, de caráter religioso e filosófico. 
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No decorrer do período republicano, diversas reformas foram organizadas com o 

propósito de melhorar a estrutura e o funcionamento do ensino primário e secundário. Este 

período marcado pelo crescimento dos congressos, e as conferências objetivou debater os 

problemas educacionais, como exemplo, é possível citar as Conferências Nacionais de 

Educação que a Associação Brasileira de Educação promovia e difundia para garantir novos 

pensamentos e posicionamentos no entorno educacional no país. 

É importante ressaltar que o positivismo defendido por Comte influenciou de forma 

significante esse momento no Brasil. A educação passou a ser assumida como uma atividade 

social, certamente marcada por essa influência, e participou gigantescamente o ideário 

educacional, entretanto, era bastante conservadora e reacionária, uma vez que cultivou o 

controle ideológico sobre a sociedade, cabendo à escola a preparação de indivíduos para 

atuarem à política e à administração do país. Entre a metodologia de ensino propostos à época 

destacou-se o método intuitivo, considerado por Barbosa (1947) como sendo o mais 

apropriado para o contexto educacional. Nesse sentido, evidência o estudo do método 

intuitivo em detrimento de outros: 

 

Esses métodos empectivos e funestíssimos incorrem hoje na mais geral 

condenação: e a experiência dos países modelos indigita as lições de coisas, 

o ensino pelo aspecto, pela realidade, pela intuição, pelo exercício reflexivo 

dos sentidos, pelo cultivo complexo das faculdades de observação, como o 

destinado a suceder triunfantemente aos processos verbalistas ao absurdo 

formalismo da escola antiga (BARBOSA, 1947, p. 9).  

 

O ensino pelo método intuitivo se constituía como fundamental para a renovação dos 

métodos da escola elementar. Valorizar a experiência do aluno e a atividade das crianças, 

ainda que para descartá-la em um momento posterior, constituindo-se assim a maneira 

implementada pelos poderes públicos na agregação de um número cada vez maior de alunos, 

visando a sua permanência nos intramuros da escola, diminuindo as distâncias entre os fazeres 

escolares e os fazeres sociais das camadas populares (VIDAL, 2005). 

Nesta conjuntura, o propósito seria que esse ensino fosse para todos, mas tal fato só 

tornou-se possível após a revolução de 1930, com o apoio do Manifesto dos Pioneiros de 

193215 e pela Constituição de 1934, surgia o Plano Nacional de Educação. 

Em suma, pode-se afirmar que, a educação brasileira, no período denominado 

Primeira República, não era prioridade dos governantes, uma vez que, o sistema educacional 

                                                 
15  O Manifesto dos Pioneiros da  educação Nova , era um documento datado de 1932  que vislumbrava  a 

possibilidade de intervir   na organização  da sociedade brasileira,  através da educação.  
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desde o período jesuítico até a Primeira República se solidificou de maneira dualista: sempre 

houve uma escola para os pobres e uma escola voltada para a formação da elite. Nesse 

sentido, Dória (1920) ao discutir o contexto do sistema educacional da época, faz a seguinte 

crítica: 

 

Dar instrução a alguns e não a todos é profundamente injusto; é tratar com 

diferença aos filhos, para os quais foi assentado o lema de igualdade; é criar 

o privilégio da instrução; é alimentar uma classe de instruídos ao lado de 

uma casta de ignorantes; é inconscientemente estabelecer a inferioridade de 

uns sobre outros desde a meninice, e com isso fazer dominadores e servis, 

cidadãos ao lado de escravos, é tudo isso que não é democrático nem 

republicano (DÓRIA, 1920, p. 93). 

 

Em síntese, a Primeira República construiu-se no bojo dos movimentos sociais que 

enfraqueceu o Segundo Império, contando com o envolvimento de militares, religiosos e 

integrantes da corrente Positivista, influenciados pelas transformações econômicas e sociais 

ocorridas na Europa, voltados para o desenvolvimento industrial à produção cafeeira e 

fortalecendo o processo de urbanização, contexto esse que favoreceu a vinda de imigrantes de 

diversas nacionalidades, resultando no crescimento da população e sistematização do trabalho 

assalariado. 

Com a elaboração da Primeira Constituição Republicana, promulgada em 1891, de 

caráter liberal inspirada no modelo norte americano, foram adotados os princípios federalista 

e presidencialista. 

No contexto educacional deste período Republicano a União passou a controlar o 

ensino em todo o país, ficando responsável pelo Ensino Secundário e Superior e delegando o 

Ensino Primário e Profissionalizante aos estados e municípios. Essa dualidade de controle 

revela o fato da União ficar com o ensino acadêmico no Secundário e Superior, níveis de 

ensino que só a elite tinha acesso, mas ficava notório que os estados nem sempre tinham 

recursos para manter o Ensino Primário e Profissionalizante de forma satisfatória. 

Na Primeira República (1889-1930) foram efetivadas várias reformas, sendo as 

principais: Benjamim Constant (1901), Rivadávia Correa (1911), Carlos Maxiliano (1915). 

De acordo com Romanelli (1978). Essas reformas não obtiveram êxito na sua totalidade, nem 

trouxeram mudanças significativas para o sistema; o ensino primário se mantinha restrito a 

poucos e com um currículo que se resumia a leitura, escrita e cálculo. Estas limitaram à 

Cidade do Rio de Janeiro, à época Capital Federal, por reunir diferentes interesses de grupos 

que ocupavam o poder ou pretendia alcançá-lo. 
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No final da década de 1910, no Brasil começa o declínio da economia cafeeira e a 

indústria começa a alcançar maior espaço na economia, o que fez com que ganhasse força a 

classe média, a burguesia industrial e o proletariado. Nesse novo contexto, pelo primeiro 

momento na história da educação brasileira, o foco das políticas se desloca do Ensino 

Superior para a Educação Elementar, afinal havia uma demanda por preparação de mão de 

obra mais qualificada para a indústria bem como a busca da educação como meio de ascensão 

social. 

A década de 1920 é marcada pelas discussões entre educadores entusiasmados pela 

educação os quais abordavam a necessidade de um Sistema Nacional de Educação inspirados 

pelo movimento dos Pioneiros da Educação. 

O descontentamento de segmentos sociais como a oligarquia cafeeira e a burguesia 

industrial com a alternância de poder entre a elite agrária e a crise econômica de 1929, são 

fatores decisivos para levar Getúlio Vargas ao poder através da Revolução de 1930, 

consolidando o modelo capitalista industrial, no qual a educação popular teve papel 

fundamental (ROMANELLI, 2003). 

O Brasil vivenciava assim uma nova realidade social e econômica. Com a aceleração 

da revolução industrial, passou-se a exigir um novo modelo de mão de obra, voltado à 

industrialização. Frente a isso, tornou-se necessário o investimento em educação visando 

atender a uma nova forma de produção. 

Neste contexto, na segunda república estabelecida nos anos de 1930, levou um grupo 

de educadores a lançar à nação o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova com o lema ‘Ao 

povo e ao governo’. O referido movimento foi apontado como um marco na história da 

educação brasileira, que buscava a construção de uma escola nova. 

 

O Manifesto apresenta-se, pois, como um instrumento político [...]. Expressa 

a posição do grupo de educadores que se aglutinou na década de 20 e que 

vislumbrou na revolução de 1930 a oportunidade de vir a exercer o controle 

da educação no país. O ensejo para isso se manifestou na ocasião da IV 

Conferência Nacional de Educação realizada em dezembro de 1931, quando 

na Getúlio Vargas, chefe do governo provisório, presente na abertura dos 

trabalhos ao lado de Francisco Campos, que se encontrava à testa do recém-

criado Ministério da Educação e Saúde pública, solicitou aos presentes que 

colaborassem na definição da política educacional do novo governo 

(SAVIANI, 2004, p. 34). 

 

O Manifesto, sob a ótica de uma educação moderna, primava pela valorização da 

individualidade e da personalidade, objetivando a formação de um homem moderno, 

atendendo a um modelo norte americano (Estados Unidos da América), com uma 
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personalidade individual e livre, atribuindo para a escola uma posição de neutralidade frente 

às diferenças sociais e econômicas. 

Para os Pioneiros defensores dessa ideia, a finalidade da educação deveria ser 

definida em razão das mudanças econômicas e sociais. Assim, criticavam a “educação 

tradicional” como verbalista e voltada a uma classe social economicamente privilegiada, 

portanto, presa aos interesses de classe, o Manifesto em contrapartida defendia que: 

 

Desprendendo-se dos interesses de classes, a que ela tem servido, a educação 

[...] deixa de constituir um privilégio determinado pela condição econômica 

e social do indivíduo, para assumir um ‘caráter biológico’, com que ela se 

organiza para a coletividade em geral, reconhecendo a todo o indivíduo o 

direito a ser educado até onde o permitam as suas aptidões naturais, 

independente de razões de ordem econômica e social (MANIFESTO, 1932, 

p. 42). 

 

Somente depois de 1934, com a nova Constituição, a educação passou a ser direito 

de todos os cidadãos, mas na condição de ter a responsabilidade compartilhada pela família e 

pelos Poderes Públicos. Esta Constituição disciplinou o direito à educação no artigo 5º, XVI, 

e 148 a 158. O artigo 149 o caracterizou como direito subjetivo público: 

 

[...] direito de todos e deve ser ministrada pela família e os poderes públicos, 

cumprindo a estes proporcionar o acesso a brasileiros e estrangeiros 

domiciliados no país, de modo que possibilite o desenvolvimento eficiente 

de valores da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num espírito 

brasileiro a consciência da solidariedade humana.  

 

A competência de fixar diretrizes para a educação nacional passou a ser exercida 

pelo Governo Federal, princípio que se manteve presente em todos os textos constitucionais 

desde então. 

No que se refere à gratuidade do Ensino Primário, de acordo com o Texto 

Constitucional, fora dos centros escolares sua prestação tornou-se dever das empresas 

industriais ou agrícolas que contassem com mais de cinquenta trabalhadores, sendo requisito 

que existissem, entre eles e seus filhos, mais de dez analfabetos. 

Percebe-se pela primeira vez na história a fixação de recursos e a aplicação de 

receitas. Nessa direção passou-se à divisão de competências e responsabilidades entre a 

União, os estados e municípios, situação denotadora de fatores importantíssimos para a 

educação pública, o financiamento.  Estados e Distrito Federal aplicariam, pelo menos, 20% 

da renda resultante dos impostos na manutenção e desenvolvimento dos sistemas educativos. 
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Os municípios e a União direcionariam, pelo menos, 10% da renda resultante dos impostos na 

manutenção e desenvolvimento de educação. 

Esta Constituição previu, também, a formação de fundos de educação com a 

participação da União, estados, Distrito Federal e municípios, cujos valores deveriam ser 

utilizados em obras educativas previstas em lei, bem como para o auxílio de alunos 

necessitados, nos termos do artigo 157. Finalmente, garantiu a liberdade de cátedra e a 

realização de concurso público de provas e títulos para provimento de cargos no magistério 

oficial. 

Verifica-se que a Constituição de 1934 promoveu avanços significativos no que se 

refere à melhoria na qualidade da prestação da atividade educacional pelo Estado, uma vez 

que destinou recursos dos orçamentos para o financiamento e à manutenção do ensino em 

seus mais diferentes níveis, etapas e modalidades oferecidas. 

No ano de 1937 ocorre a instauração do Estado Novo (1937-1945), através de um 

golpe dado por Getúlio Vargas. Sendo um regime ditatorial de tendências fascistas, apoiado 

pela Burguesia que estava em ascensão devido à queda das oligarquias cafeeiras e que seria 

beneficiada, este período se caracterizou pelos reflexos da crise do café, pelo processo de 

urbanização e intensa repressão às manifestações populares. 

Após o golpe de 1937, uma das principais ações de Getúlio Vargas foi a de outorgar 

uma nova constituição na qual: 

 

[...] dispensava o sistema representativo, enquadrava os demais poderes no 

executivo e liquidava com o federalismo, com os governos estaduais, com a 

pluralidade sindical, etc. (...). Quanto à Educação (...) declara ser a arte, a 

ciência e o ensino livres à iniciativa individual e à de associação ou pessoas 

coletivas públicas e particulares; mantém a gratuidade do ensino primário 

(...) dá providencias ao programa de política escolar em termos do ensino 

pré-vocacional e profissional (...) estabelece, no mesmo artigo, o regime de 

cooperação entre a indústria e o Estado (RIBEIRO, 1981, p. 120). 

 

Com a instituição do Estado Novo, em 1937, a ação do Ministério da Educação e 

Saúde Pública tornou-se um organismo central da educação, caracterizado pelo forte controle 

e fiscalização do ensino. 

 

[...] o caráter do governo – centralizador monolítico, possibilitou a confecção 

das leis Orgânicas do Ensino que, em última instância, consagram o período 

da Carta de 1937 ao oficializarem o dualismo educacional. E o que era 

dualismo educacional? Era, nas letras da reforma Capanema a organização 

de um sistema de ensino bifurcado, com um ensino secundário pública 
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destinado às “elites condutoras” e um ensino profissionalizante para as 

classes populares (GHIRALDELLI, 2001, p. 84). 

 

Conforme o autor preconiza, esta nova Constituição marca um retrocesso na 

educação brasileira, por reforçar a dualidade entre a escola de ricos e pobres, ao qual se 

justificava as mudanças estruturais que ocorriam na sociedade com a instauração de um 

modelo nacional-desenvolvimentista com base na industrialização, sendo necessária a 

especialização de mão de obra para as funções que se abriam no mercado de trabalho. Assim, 

a educação atendia as camadas médias preparando-os para a administração e os alunos das 

classes populares para a mão de obra especializada voltada ao mercado de trabalho. 

Com a gratuidade educacional instituída na Constituição de 1934 o texto de 1937 

contrapõe uma concepção estreita e empobrecida. Embora estabeleça que "o ensino primário é 

obrigatório e gratuito" (art. 130), acrescenta no mesmo artigo o caráter parcial dessa 

gratuidade, que "não exclui o dever de solidariedade dos menos para com os mais 

necessitados; assim, por ocasião da matrícula, será exigida aos que não alegarem, ou 

notoriamente não puderem alegar escassez de recursos, uma contribuição módica e mensal 

para a caixa escolar". A educação gratuita é aquela direcionada aos mais pobres. 

Nesse sentido, a política educacional do Estado Novo: 

 

[...] não se limita à simples legislação e sua implantação. Essa política visa, 

acima de tudo, transformar o sistema educacional em um instrumento mais 

eficaz de manipulação das classes subalternas. Outrora totalmente excluídas 

do acesso ao sistema educacional, agora se lhes abre generosamente uma 

chance. São criadas as escolas técnicas profissionalizantes (‘para as classes 

menos favorecidas’). [...] o trabalho nos vários ramos da indústria exige 

maior qualificação e diversificação da força de trabalho, e, portanto, um 

maior treinamento do que o trabalho na produção açucareira ou do café 

(FREITAG, 1980, p. 52). 

 

O período denominado Estado Novo preconizou grandes discussões a respeito dos 

novos métodos de ensino utilizados neste período, de um lado os defensores da Escola 

Tradicional se fazia presente de modo hegemônico, enfatizando a exposição de conteúdos 

pelo professor que era figura central e utilizava como estratégias de ensino a memorização e a 

repetição; do outro os escolanovistas, que primavam pela centralidade no aluno e na sua 

iniciativa no processo aprendizagem. 

Na escola tradicional o conteúdo era apresentado sem considerar a vivência do 

educando, o mesmo devia se empenhar para alcançar sua aprendizagem e prevalecia a 
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transmissão do conhecimento. O conteúdo era exposto de forma hierarquizada através de 

normas rígidas de disciplina. 

De acordo com Saviani (1988), o método tradicional caracteriza-se como 

intelectualista e enciclopédico, porque trabalha o conteúdo de forma isolada, ou seja, 

desvinculado da experiência do aluno e das realidades sociais. 

Paralelamente, surge uma nova corrente a Escola Nova com uma proposta de 

inovação contrapondo o método tradicional de ensino, trazendo como diferencial o aluno 

como centro do processo ensino aprendizagem, ou seja, o mesmo tinha uma participação ativa 

na construção do conhecimento. 

Na Escola Nova o professor passa de transmissor para facilitador da aprendizagem, 

os conteúdos passam a ter relação com a experiência do educando, sendo trabalhados através 

de atividades diversas (trabalho em grupo, pesquisas, jogos e experiências) com foco no 

“aprender a aprender”. 

 

[...] os alunos são levados a aprender observando, pesquisando, perguntando, 

trabalhando, construindo, pensando e resolvendo situações problemáticas 

apresentadas, quer em relação a um ambiente de coisas, de objetos e ações 

práticas, quer em situações de sentido social e moral, reais ou simbólicos 

(LOURENÇO FILHO, 1978, p. 151). 

 

A educação Escolanovista associou-se ao desenvolvimento da industrialização, à 

urbanização e à compreensão de que existiam novas demandas sociais. A Escola Nova no 

Brasil surgiu vinculada à necessidade de expandir o ensino elementar, de superar a escola 

tradicional diante das exigências do mundo moderno. 

 

É entendida como escola ativa, pois a aprendizagem do aluno ocorreria num 

movimento, resultando de impulsos emotivos naturais em que aspectos 

biológicos são respeitados. E as atividades devem ser organizadas de acordo 

com as etapas do desenvolvimento de cada criança. “A escola passa a 

preocupar-se em entender como o aluno aprende” (LOURENÇO FILHO, 

1978, p. 19). 

 

A contribuição dos escolanovistas constituiu-se em um marco importante, e a ação de 

educadores como Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, trouxe para a realidade 

educacional brasileira, ideias e técnicas pedagógicas dos Estados Unidos da América, 

baseadas pela filosofia educacional de John Dewey (1859-1952). Essa referência de educação 

apresentou um aspecto negativo, uma vez que não era condizente com o contexto brasileiro, 

totalmente adverso da realidade americana. Nas palavras de Ribeiro (1981): 
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Ao proporem um novo tipo de homem para a sociedade capitalista e 

defenderem princípios ditos democráticos e, portanto, o direto de todos se 

desenvolverem segundo o modelo proposto de ser humano, esquecem o fato 

fundamental desta sociedade, que é o de estar ainda dividida em termos de 

condição humana entre os que detêm os meios de produção, isto é, entre 

dominantes e dominados (RIBEIRO, 1981, p. 116).  

 

É notório que a Educação também na Era Vargas perpassou por algumas reformas. 

Entretanto, os avanços não atenderam em sua totalidade o Plano educacional previsto pelos 

escolanovistas. Diante disto, os ministros que integraram a Era Vargas, Francisco Campos e 

Gustavo Capanema, abordaram parcialmente as questões educacionais com interesses 

voltados para uma parcela da população, privilegiada economicamente. 

Verificou-se a expansão quantitativa de oportunidades educativas, no período da Era 

Vargas, com essa oferta de escolarização ampliada, a escola passa a receber alunos de classes 

sociais diversas, “constata-se que entre os anos de 1935 e 1950, enquanto o Ensino Médio 

Secundário brasileiro evoluiu sua matrícula em 333%, o Ensino Profissional evoluiu apenas 

em 142% (Romanelli, 1985)”; contudo, os objetivos eram distintos, continuando uma 

educação dualista, (uma voltada para a formação da classe trabalhadora, para atender as 

demandas de mão de obra, e outra que visava a formação da elite administrativa) 

caracterizando-se pelas desigualdades econômicas e sociais. 

No entanto, em 1945, Vargas se afastou do poder, e o país passou por um período de 

relativa democracia, comparado ao Estado Novo, houve crescimento de movimentos 

populares e discussões políticas que envolviam a promulgação de uma nova constituição. 

Diante disso, no ano de 1946, o Governo do General Eurico Gaspar Dutra, 

promulgou a nova Constituição que recuperou princípios de 1934, retomando o 

estabelecimento da educação primária obrigatória e gratuita para todos os cidadãos e a 

competência da União elaborar diretrizes e bases da educação. 

Assim, no ano de 1961, conclui-se a Lei nº 4.024/61 de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, criando legalmente o Sistema Nacional de Ensino no Brasil,  resultado do 

trabalho de dois grupos com orientações filosóficas diferentes: Os estadistas (esquerdistas) 

que defendiam que é dever do estado educar, posto que a finalidade da educação certamente é 

preparar o indivíduo para o bem social. Do outro lado encontravam-se os liberalistas 

(centro/direita) que defendiam os direitos naturais, não cabendo ao Estado garanti-los ou 

negá-los, mas sim, respeitá-los. 
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A LDB/61 trouxe como principais mudanças a possibilidade de acesso ao Nível 

Superior para egressos do Ensino Técnico numa tentativa de fazer transparecer que o Ensino 

Superior não estava restrito à camada privilegiada da sociedade e a criação do Conselho 

Federal de Educação e dos Conselhos Estaduais, num esquema de rígido controle do sistema 

educacional brasileiro. 

O Brasil passou por um período de grande desenvolvimento econômico, entre 1956 e 

1961, no governo de Juscelino Kubistchek.  Nesse período a educação tem como foco o 

Ensino Profissionalizante. A concepção de educação para o trabalho deveria estar presente 

desde o Ensino Primário (ROMANELLI, 2003). 

Na década de 1960 surgiram vários movimentos16 voltados para a educação popular 

que tinham como objetivos levar ao povo elementos culturais (teatro, cinema, artes plásticas) 

e também alfabetizá-los para que dessa forma a população adulta participasse da vida política 

do país. Nesse contexto, a escola começa a se reinventar para dar conta da diversidade. 

Na sequência, João Goulart (1961-1964) assume a presidência e promete para seu 

governo reformas de base, o que preocupa a elite e causa o temor dos Estados Unidos de que 

o Brasil se alinhasse aos ideais comunistas, o que faz com que os militares, apoiados por esses 

grupos, assumam o poder em 1964 (ZOTTI, 2004). 

Desta forma o populismo entra em crise e torna-se difícil conciliar diferentes 

reivindicações das diversas camadas da sociedade. Então através do golpe de estado, os 

militares assumem o poder e afastam das decisões políticas os setores da sociedade que não 

comungam das mesmas ideias do governo. Assim inicia-se um período de repressões 

políticas, torturas a presos, censuras à imprensa, exílio voluntário, o qual veremos mais 

detalhado na seção a seguir. 

 

 

2.3.1 A educação no período da Ditadura Militar (1964-1985)  

 

A partir do golpe de 1964, a sociedade brasileira é marcada por inúmeras restrições, 

entre elas: anulação dos direitos sociais coletivos e individuais, inúmeras prisões arbitrárias, 

desaparecimento de pessoas, torturas, assassinatos, sendo assim impostos à sociedade, 

                                                 
16 Movimentos de Educação Popular (Centros Populares de Cultura - CPC - ligados à União Nacional dos 

Estudantes; Movimento de Educação de Base - MEB - ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; e os 

Movimentos de Cultura Popular) 
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gradativamente, os Atos Institucionais os quais sufocaram o povo com a finalidade de 

impossibilitar manifestações coletivas. 

Dentre as primeiras medidas do governo militar, no dia 09 de abril de 1964, foi 

decretado o Ato Institucional I (AI-I). O referido Ato Institucional dava ao executivo, por um 

período de seis meses, poderes para cassar mandatos parlamentares, suspender direitos 

políticos de qualquer cidadão, modificar a Constituição e decretar estado de sítio sem a 

aprovação do Congresso Nacional. Na área da educação, eram punidos os funcionários 

públicos responsáveis por “subversões”, assim, inúmeros foram presos, torturados e mortos. 

Tendo por base as institucionalizações outorgadas, constrói-se um Estado autoritário, que deu 

suporte ao modelo econômico mantido e estruturado por investimentos estrangeiros 

(VICENTINO 2002). 

A Ditadura Militar caracterizou-se pela implantação de um estado autoritário, tendo 

como consequência uma mudança radical do que vinha sendo proposto para a educação 

nacional e a que foi deflagrada pelo regime militar na área educacional. 

Neste contexto, instalou-se a educação tecnicista baseada nos preceitos do 

racionalismo, tendo por objetivo a neutralidade científica, inspirada nos princípios de 

racionalidade, eficiência e produtividade, com fito a atender às necessidades advindas com a 

crescente industrialização, fruto da influência do capital estrangeiro. O referido modelo 

educacional desenvolveu como característica um sistema educacional autoritário e 

domesticador (RIBEIRO, 2000). 

 

Herdeira do cientificismo, a tendência tecnicista busca no behaviorismo, 

teoria psicológica também de base positivista, os procedimentos 

experimentais necessários para a aplicação do condicionamento e o controle 

do comportamento. Daí a preocupação com a avaliação a partir dos aspectos 

observáveis e mensuráveis da conduta e o cuidado com o uso da tecnologia 

educacional, não somente quanto à utilização dos recursos avançados da 

técnica, mas também quanto ao planejamento racional, que tem em vista 

alcançar os objetivos propostos com economia de tempo, esforço e custo 

(ARANHA, 1996, p.176). 

 

Nesse sentido, podemos ressaltar que a autora afirma que o modelo tecnicista era 

baseado nos ideais do racionalismo, com o propósito de organização e eficiência. O professor 

era considerado um técnico que deveria seguir orientações técnicas e objetivas, tendo por 

finalidade atender as demandas de uma sociedade industrializada e tecnológica. 

As transformações ocorridas no sistema educacional brasileiro neste período 

(ditadura militar) não aconteceram por iniciativa do país e sim através de determinações da 
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U.S.A.I.D. (United States Agency for International Development) em união com militares e 

tecnocratas brasileiros. Os acordos MEC-USAID tiveram como discurso a crise do sistema 

educacional na década de 1960, tendo sido mais um fator na formação direta e eficaz de mão-

de-obra para uma indústria em expansão. 

A ditadura, com necessidade de suporte técnico e financeiro, apoia-se na U.S.A.I.D. 

(United States Agency for International Development). De forma discreta, os acordos foram 

voltados exclusivamente para determinadas áreas do ensino, sendo imposto à sociedade um 

pacote completo de um instrumento doutrinário ideologicamente. 

 

[...] em análise ao pensamento da elite econômica da época, que o regime de 

governo deveria ser técnico e autoritário para servir ao capital transnacional, 

em função das exigências de suas hegemonias sobre as classes trabalhadoras, 

o que de modo era combatível com as manifestações de autonomia e 

organização das classes populares; para frear o processo revolucionário do 

povo, mais do que recursos financeiros, seria necessário tomar o poder 

central do país (DREIFUSS, 2006). 

 

Nesse período a educação no Brasil deveria servir à formação de mão de obra 

especializada em curto prazo, visando a inserção do cidadão ao mercado de trabalho que se 

encontrava em expansão. Frente a esse contexto, o aluno tornava-se o principal alvo do 

governo para suprir às necessidades relativas às perspectivas da economia brasileira 

(GHIRALDELLI, 2000). 

Nessa conjuntura, tornava-se necessária a formação rápida de professores, a fim de 

capacitar mais trabalhadores, atendendo a crescente demanda industrial. Para sanar essas 

carências, foram criados os “Cursos de Licenciaturas Curtas17” e a atualização de egressos do 

Ensino Médio (2º grau) com mais um ano de especialização para desempenhar a função de 

formadores de mão-de-obra nas chamadas escolas polivalentes (VEIGA, 1989). 

 

Essa compreensão revela uma tendência muito forte no ensino durante a 

Ditadura Militar no Brasil, que foi, fundamentalmente, a ênfase em uma 

educação de caráter técnico-funcional, ou seja, preocupada estritamente com 

aspectos específicos e práticos, no jogo do capitalismo internacional, 

associando a toda uma política econômica em curso (ROSA, 2006, p.50). 

 

                                                 
17Refere-se aos cursos que habilitavam professores para o ensino infantil e fundamental (1º grau) de duração 

menor que as chamadas licenciaturas plenas. As licenciaturas curtas surgiram no país a partir da Lei n. 5.692/71, 

em 1971, num contexto em que se passou a exigir uma formação rápida e generalista para atender a uma nova 

demanda de professores. A implantação inicial desses cursos, deveria se dar prioritariamente nas regiões onde 

houvesse uma maior carência de professores.  
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Apesar das reformas, o Estado se descomprometeu gradativamente de financiar a 

educação pública; os recursos foram comprometidos com o capital privado, repassando as 

verbas para as escolas particulares. A iniciativa privada dominou a Pré-Escola, avançou no 2º 

grau e predominou no Nível Superior (GERMANO, 2005). 

 

Registra-se o flagrante retrocesso representado pela desvinculação dos 

recursos para a educação. Enquanto pela Constituição de 1946, a União 

estaria obrigada a aplicar "nunca menos de dez por cento, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios nunca menos de vinte por cento da renda 

resultante dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino" (art. 

169), na Carta de 1967 tal obrigação desaparece. A vinculação seria 

reeditada muitos anos depois, por força de Emenda Constitucional (EC) 

aprovada já na década de oitenta. A partir de então, a União é responsável 

pela aplicação de "nunca menos de treze por cento, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino" (EC nº 

24/83, art. 176, § 4º). 

 

Uma das principais medidas adotadas no período da ditadura militar, a instituição da 

Lei 5692/71, fixou diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2°graus, a qual não contou com a 

participação popular, não obtendo desta forma grandes discussões ou embates. 

Suas principais inovações consistiam na: obrigatoriedade do Primeiro Grau, com oito 

anos de duração, gratuito e voltado para a educação geral passo importante para a 

democratização, ao eliminar a barreira do exame de admissão ao ginásio, elevando a 

escolaridade obrigatória de quatro para oito anos; criação do Segundo Grau profissionalizante 

visando atender à formação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho e Ensino 

Supletivo para atender jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de frequentar ou 

concluir na idade certa. A disciplina denominada Português passa a se chamar comunicação e 

expressão, nas séries do primeiro grau. 

De acordo com Saviani (2008), este regime implantado pelos militares produziu uma 

democratização do acesso à educação no Brasil, mas não deixou de atender aos interesses do 

mercado e de estimular o favorecimento à privatização do ensino, agravando o processo de 

desqualificação da escola pública, visto que os professores, majoritariamente, foram formados 

em instituições superiores de baixa qualidade, através de cursos introduzidos de curta duração 

voltados para o atendimento da demanda de profissionais qualificados. 

O autor (2008) destaca que antes do período da ditadura militar, a oferta de Ensino 

Superior era maciçamente pública. Hoje, 75% das vagas são preenchidas pelas instituições 

privadas, na sua maioria de caráter não universitário e de duvidosa qualidade, em 
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contraposição às instituições públicas, na sua maioria constituída por universidades, que 

cobrem apenas 25% das vagas. 

 

Esse processo gera um “cruzamento perverso entre as redes públicas e 

privadas”. “Os membros das camadas populares têm acesso a um ensino 

público básico de qualidade insatisfatória, o que faz com que, se quiserem 

ter acesso ao Ensino Superior, tenham de pagar por um ensino privado 

também de baixo nível. Em contrapartida, os membros das elites podem 

pagar por um bom ensino básico privado, o que lhes permite ocupar as 

reduzidas vagas das universidades públicas de boa qualidade” (SAVIANI, 

2008, p.44).  

 

De acordo com o autor acima, o ensino público básico é de qualidade insatisfatória, 

no qual as camadas populares tem acesso, o que faz com que estes não consigam ter acesso ao 

Ensino Superior nas Universidades públicas, as quais são consideradas de boa qualidade. Ou 

seja, a classe popular frequenta uma educação básica de baixa qualidade na escola pública e 

se quiser cursar um Nível Superior precisa pagar por ele. Enquanto a elite estuda uma 

educação básica considerada de boa qualidade na rede privada e, consequentemente, ocupa as 

vagas na universidade pública que por vez também são consideradas as melhores. 

Em resumo, Saviani (2008) afirma que inegavelmente o regime militar teve sua 

parcela e responsabilidade nesse processo de desqualificação do Ensino Público, ao orientar a 

política educacional pelo princípio da “obtenção do máximo de resultados com o mínimo de 

dispêndio”. 

 

Com a expansão da educação promovida pela ditadura, houve uma 

percepção de queda de qualidade do sistema. “Enquanto a educação se 

restringe às elites, ela mantém certo padrão de qualidade. Na medida em que 

a oferta se estende, abrangendo as massas populares, tende a ocorrer uma 

compressão da qualidade”, por motivos que vão da dificuldade de operar um 

sistema de massa à falta de recursos para atender ao novo patamar de 

demanda. “No entanto, do ponto de vista das camadas populares não houve 

queda, mas aumento da qualidade. Isso porque, para quem não tinha acesso a 

escola alguma, o acesso à escola elementar permitindo-lhe aprender, ainda 

que minimamente, a ler, escrever e contar significa um importante aumento 

qualitativo de sua formação (SAVIANI, 2008, p. 71). 

 

Nos anos finais da repressão militar surgiram sinais da insatisfação da população 

além da organização e aumento significativo das oposições ao regime militar, dando início ao 

processo de democratização. Diante disso, a sociedade civil, como os estudantes, mostrava-se 

contra a repressão, soma-se, ainda, o fato dos exilados políticos voltarem ao Brasil, o que 
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favoreceu o clima de liberdade com movimentações teóricas, contribuindo para várias 

mudanças no campo educacional brasileiro (GHIRALDELLI, 2000). 

O final da década de 1970 é marcado por crises econômicas, aumentam as pressões 

populares para que seja garantido a todos o acesso à escolarização pública e movimentos 

buscam a redemocratização no país. 

Destaca-se neste período de 1970 o surgimento do Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL) um modelo assistencialista de alfabetização de jovens e adultos 

que tinha por objetivo num período de dez anos extinguir o analfabetismo do Brasil. O 

Mobral oferecia a alfabetização de jovens e adultos, a qual visava “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” (Menezes 2001). Os alunos aprendiam palavras 

acompanhadas de imagens, a leitura era descontextualizada, trabalhavam com frases e textos. 

Também estudavam a matemática através de cálculos. No entanto, o autor ressalta que devido 

a esta metodologia utilizada muitos alunos mal conseguiam desenhar o nome.  

Nesse período começa uma discussão sobre uma pedagogia da prática. O saber 

gerado na prática social relegado pela escola é a base, a matéria prima do processo de ensino, 

de acordo com a concepção libertadora de educação (concepção freireana). 

Do ponto de vista da organização do campo educacional, a década de 80 foi uma das 

mais fecundas da nossa história, na qual ocorreu a promulgação da Constituição brasileira em 

1988, um importante acontecimento na história do país, encerrando um período de regime 

autoritário e ditatorial iniciado em 1964, possibilitando o surgimento de novas organizações 

que contribuiriam para significativas mudanças no cenário político e social de nosso país. A 

partir daí as pesquisas em educação tiveram um notável crescimento e há uma preocupação de 

se garantir o ensino voltado para uma sociedade democrática, buscando qualidade e novas 

metodologias. O Conselho Federal de educação eliminou na dedada de 1980 a nomenclatura 

comunicação e expressão recuperou a denominação Português. 

 

2.3.2 A Redemocratização (1988) 

 

Com a promulgação da nova Constituição em 1988, democrática, intitulada de 

“Constituição Cidadã” a educação é definida como direito social fundamental, o qual é dever 

do Estado e da família assegurar. Além disso, estabelece como competência da União legislar 

sobre as diretrizes e bases da educação nacional.  
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Após a promulgação, os anos de 1990 foram decisivos para definição dos rumos da 

educação brasileira. O Brasil assume compromissos internacionais visando proporcionar uma 

educação pública de qualidade e atendendo o previsto na constituição de 1988. 

Em 1993, apresentou-se o Plano Decenal da Educação (1993-2003). Este documento  

elaborado pelo Ministério da Educação (MEC)  estabeleceu que o Estado deveria cumprir, no 

período de uma década (1993 a 2003), as resoluções da Conferência Mundial de Educação 

Para Todos, a qual o Brasil é signatário, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, pela 

Unesco, Unicef, PNUD e Banco Mundial. Esse documento apresenta um conjunto de 

diretrizes políticas adequadas aos ideais democráticos e à busca da melhoria da qualidade do 

ensino nas escolas brasileiras. 

A necessidade de atender as exigências e compromissos internacionais resultou na 

publicação, nos anos seguintes, de vários documentos educacionais visando à melhoria da 

educação através de maior regulação, o que possibilitaria maior controle dos seus resultados. 

O primeiro e mais importante desses documentos consistiu-se na criação da Lei 9394/1996 

seguido por outros.  

A referida Lei elaborada por Darcy Ribeiro substituiu a lei original, o qual 

desconsiderou o documento que vinha sendo construído através de discussões, análises, lutas 

de interesses e de engajamento de setores da sociedade. Conforme observa-se na citação 

abaixo: 

 

Assistimos, então, perplexos, a um confronto inusitado, entre um Projeto que 

é fruto de seis anos de amplos debates, que, se não é o ideal de todos, pelo 

menos, traduz a reivindicações de muitos, com um outro de autor único, que 

só recentemente se submeteu a pouquíssimos debates, apenas sob grande 

pressão de outros parlamentares e dos segmentos organizados da sociedade 

civil (OTRANTO, 1996, p. 14). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 foi sancionada pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso e pelo ministro Paulo Renato em 20 de dezembro de 1996. Diante disso, 

com a promulgação da Constituição de 1988 a LDB anterior (4024/61) era considerada 

obsoleta, mas em apenas 1996 o debate sobre a nova lei foi concluído. Baseada no princípio 

do direito universal à educação para todos, trouxe diversas mudanças em relação às leis 

anteriores, como a inclusão da Educação Infantil (creches e pré-escolas) como primeira etapa 

da Educação Básica. 

Entre os principais elementos defendidos desta Lei estavam: Gestão democrática do 

ensino público e progressiva autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares; 
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Ensino Fundamental obrigatório e gratuito; carga horária mínima de oitocentas horas 

distribuídas em duzentos dias na Educação Básica; previsão de um núcleo comum para o 

currículo do Ensino Fundamental e Médio e uma parte diversificada em função das 

peculiaridades locais; formação de docentes para atuar na Educação Básica em curso de Nível 

Superior, sendo aceito para a Educação Infantil e as quatro primeiras séries do Fundamental 

formação em curso Normal do Ensino Médio; formação dos especialistas da educação em 

Curso Superior de Pedagogia ou Pós-Graduação; a União deve gastar no mínimo 18% e os 

estados e municípios no mínimo 25% de seus respectivos orçamentos na manutenção e 

desenvolvimento do ensino público; dinheiro público pode financiar escolas comunitárias, 

confessionais e filantrópicas; prevê a criação do Plano Nacional de Educação. 

Em 1997, são publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs elaborados 

para difundir os princípios da reforma curricular e orientar os professores na busca de novas 

abordagens e metodologias (BRASIL, 1998). Na sequência, a Resolução 2/1998, instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (BRASIL, 1998), visando 

ampliar os anos de escolarização obrigatória, em 06 de fevereiro de 2006, é instituída a Lei 

11.274, que alterou os artigos 29, 30, 32 e 87 da LDB/1996, aumentando o Ensino 

Fundamental de oito para nove anos. 

Destaca-se que, as leis, a LDB/1996 e DCNGEB/2010 e DCNEF/2010, e dos PCN 

(1997), norteiam a educação escolar brasileira. De acordo com estes documentos, a educação 

escolar deve estar empenhada em diminuir desigualdades sociais produzidas historicamente, 

assegurar o acesso, a permanência e o sucesso escolar, empenhando-se para a redução da 

evasão, retenção e distorção idade-série. 

Nesse sentido políticas públicas são implementadas com o objetivo de melhorar a 

qualidade da educação brasileira, entre elas, vários Programas são criados como estratégias 

para melhoria dos resultados educacionais. 

Diante disso, nossa intenção nesta pesquisa, esteve voltada para um dos programas 

mais recente do MEC, que teve início em 2012, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa PNAIC, MEC que visa combater o pífio desempenho dos alunos nas avaliações de 

leitura, escrita e matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O referido programa é 

voltado para os três anos iniciais do Ensino Fundamental, chamado nesse documento, de ciclo 

da alfabetização. 

O resgate histórico da educação brasileira evidencia como a educação está 

relacionada ao contexto econômico e cultural da sociedade na qual é gestada. 
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Hoje, é fato que nossos alunos e o meio sociocultural em que vivem estão sempre em 

transformação, em processo de inovação, assim como as ferramentas do letramento (gêneros 

de textos, tecnologias/meios de comunicação) e, nesse sentido, é indispensável que esse 

processo vivo e dinâmico seja levado para o contexto de ensino‐aprendizado e, 

consequentemente, faça parte da formação do professor. Perseguindo este enfoque tratamos 

na seção a seguir sobre a formação continuada do professor. 

 

2.4 POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL 

 

A formação continuada de professores no Brasil é uma preocupação antiga, datando-

se do início dos anos 1960 , quando o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

– INEP promoveu, em colaboração com a direção dos Cursos de Aperfeiçoamento do 

Instituto de Educação do Rio de Janeiro, um estudo sobre o tema do aperfeiçoamento docente, 

no qual verificou-se através de questionamentos aos docentes que estes consideravam os 

cursos de aperfeiçoamento insatisfatórios, porque não atendiam às necessidades da escola.  

A maioria dos docentes pesquisados propôs que as aulas deveriam partir de 

problemas reais do cotidiano escolar; opinaram que tais aperfeiçoamentos deveriam ser 

planejados levando em consideração as sugestões dos docentes; recomendaram mais ênfase 

nas questões práticas. 

É importante destacar neste contexto histórico que de acordo com Silva e Frade 

(1997), o processo de formação continuada de professores no Brasil nas últimas décadas 

influenciou-se por diferentes momentos políticos: a ditadura militar, o movimento de 

redemocratização da sociedade e os movimentos de globalização da cultura e da economia. 

No período da Ditadura Militar, na década de 1970, em consequência do fechamento 

das instituições democráticas houve mudanças nas propostas de formação docente, 

valorizando-se os princípios de racionalidade técnica, de hierarquização de funções, de 

burocratização da escola repercutindo diretamente nas alterações das funções de planejamento 

e execução. 

 

Assim, na década de 70, a formação continuada no Brasil teve uma 

significativa expansão devido ao advento da modernização social, o que 

exigiu recursos humanos mais qualificados para atender às demandas do 

governo militar, que enfatizou a necessidade de formar trabalhadores, 

tornando-se este o principal objetivo da educação na época (PEDROSO, 

1998, p. 33). 
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De acordo com Ferreira (2007) com a abertura política no início dos anos de1980, se 

intensificaram os movimentos em prol da educação, da pesquisa, do avanço científico e 

tecnológico. Da mesma forma, Pedroso (1998) afirma que nessa década, com a conquista dos 

direitos políticos, iniciou-se uma nova fase na história da educação brasileira, marcada por 

uma participação mais efetiva dos professores nas questões educacionais. 

Nesse contexto, os programas de formação continuada de professores passaram a ser 

vistos como forma de responder às demandas mais específicas do professorado em que 

garantisse um aprendizado permanente, mais voltado para a dimensão política da prática 

docente (PEDROSO, 1998). 

De acordo com Ribas (2000), apesar de algumas mudanças positivas, as formações 

continuadas oferecidas pelos órgãos do Estado aos professores da rede pública na década de 

1980, quase não surtiram efeito, uma vez que faltava uma política séria de capacitação, visto 

que as propostas implementadas pelos governos eram descontínuas e não atendiam às 

necessidades da escola e dos professores. 

 

No final da década de 80 e início da década de 90, enfatizou-se bastante a 

formação do professor em serviço, argumentando-se que os “pacotes de 

treinamento” ou “encontros” dos quais os professores participavam não eram 

suficientes para a melhoria da qualidade do ensino, sendo necessário que os 

professores participassem de forma ativa da construção coletiva do saber, ou 

seja, que a formação continuada fosse realizada no seu local de trabalho, 

através da reflexão contínua sobre sua prática (PEDROSO, 1998, p. 34). 

 

Na década de 1990 surgiram novos paradigmas para a formação de professores. Nas 

palavras de Silva e Frade (1997), esse período teve influências de questões como a 

globalização da cultura e da economia, bem como o desenvolvimento tecnológico. Esse 

contexto exigiu dos professores uma nova forma de ensinar e aprender. 

Nessa conjuntura passou-se a demandar das universidades brasileiras uma formação 

ampla que atendesse a esse novo momento social. Os referidos autores fazem uma crítica, 

afirmando que apesar da relevância dessa formação dentro das universidades, muitas vezes, 

desconsideram a reflexão sobre a prática não vinculando a formação docente à real 

necessidade da comunidade, escola e aluno. 

De acordo com Soares (2008), neste período o professor passa a ser o centro das 

políticas educacionais, no entanto, apesar dos avanços houve fatores negativos como: 

aligeiramento nos processos de formação, fragmentação e esvaziamento de conteúdo. 

Exemplo deste tipo de formação pode-se citar os cursos de formação ofertados pelo governo 
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tais como: PROHACAP, Projeto Fênix, Proformação e outros. Isso ocorre, segundo a autora, 

devido à associação da reflexão sobre a prática às competências, visando a formação de um 

profissional tecnicamente competente, mas politicamente inoperante, disciplinado e adaptado. 

Destaca Freitas (2007) que os formatos dos cursos de formação dos professores 

atenderam às políticas dos Organismos Internacionais, fatores que trouxeram contribuições 

como: Criação dos Institutos Superiores de Educação; diversificação e flexibilização da oferta 

de cursos; oferta de cursos a distância. Os fatores negativos foram que a proliferação desses 

cursos desencadeou uma baixa qualidade nessas formações. 

A síntese do breve contexto histórico acima abordado evidencia que a formação 

inicial e continuada no Brasil sempre atendeu ao contexto econômico, político e social do 

país. Nesse sentido, cada período exigia-se uma nova formação, um novo perfil de 

profissional. 

A seguir apresentamos através de alguns teóricos o tema formação docente na 

atualidade. 

 

2.4.1 A formação docente na atualidade 

 

O advento da globalização, os avanços tecnológicos, bem como o desenvolvimento 

de pesquisa transformam as sociedades. Nessa conjuntura, a formação docente tem sido cada 

vez mais discutida como um aspecto fundamental e decisivo para a qualificação da educação, 

aquecendo o debate entre teóricos, pesquisadores, docentes e demais membros da comunidade 

acadêmica em relação aos tipos de formação, as competências e os saberes necessários à 

prática docente, bem como os caminhos para a sua profissionalização. 

A formação do profissional da educação passou a ser vista numa perspectiva 

problematizadora, percebendo a necessidade da construção dos saberes docentes, numa ação 

conjunta da teoria com a prática. E de uma formação inicial e continuada que estabeleça 

pontes de relação teórico/prática, não enfatizando a prática em detrimento da teoria, ou 

atribuindo um peso excessivo à teoria. 

 

[...] conhecimento na ação é o conhecimento tácito, implícito, interiorizado, 

que está na ação [...]. É mobilizado pelos profissionais no seu dia-a-dia, 

configurando um hábito. No entanto, esse conhecimento não é suficiente. 

[...], exigindo uma busca, uma análise, uma contextualização, possíveis 

explicações, uma compreensão de suas origens, uma problematização, um 

diálogo com outras perspectivas, uma apropriação de teorias sobre o 

problema, uma investigação, enfim (PIMENTA, 2002, p. 20). 



59 

 

Nesse contexto de formação docente é preciso resgatar a autonomia do professor que  

esvaziou-se pela racionalização e tecnização do ensino. E nessa perspectiva, como defende 

Contreras (2002), essa autonomia não deve ser entendida como isolamento e não é possível 

sem o apoio, a relação, o intercâmbio, “que não signifique nem individualismo, nem 

corporativismo, tampouco submissão burocrática ou intelectual” (CONTRERAS, 2002, p. 

25). 

A construção dessa autonomia, a qualidade das relações, a troca de conhecimentos e 

experiências elevam o patamar da formação continuada dos docentes e favorecem a superação 

dos problemas que decorrem de sua prática e consequentemente otimizam a aprendizagem 

dos seus educandos. 

 

[...] é dessa forma, a partir destas relações com os seus pares, com o coletivo, 

por meio “do confronto entre os saberes produzidos pela experiência coletiva 

dos professores, que os saberes experienciais adquirem certa objetividade 

[...]”. Dessa forma as certezas que são produzidas no dia-a-dia, 

subjetivamente, devem ser objetivadas sistematizadas, organizadas, para [...] 

se transformarem em um discurso da experiência capaz de informar ou 

formar outros docentes e fornecer uma resposta aos seus problemas [...] 

(TARDIF, 2007, p. 52). 

 

Além da troca de experiências que favorece novas aprendizagens aos docentes, outro 

fator que ajuda na reconstrução dos saberes é reviver as experiências do passado, e dessa 

forma pode-se verificar a evolução ou não de nossa aprendizagem. Nesse sentido  

 

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, 

repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A 

memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da 

sobrevivência do passado, “tal como foi”, e que se daria no inconsciente de 

cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que 

estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de representações que povoam 

nossa consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um 

fato antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na infância, 

porque nós não somos os mesmos de então e porque nossa percepção 

alterou-se e, com ela, nossas ideias, nossos juízos de realidade e de valor. O 

simples fato de lembrar o passado, no presente, exclui a identidade entre as 

imagens de um e de outro, e propõe a sua diferença em termos de ponto de 

vista (BOSI, 1994, p. 55). 

 

Corroborando com esta ideia afirma Halbawachs (1994) que a utilização de 

memórias em processo de formação favorece no enriquecimento de experiências diferentes 

que com certeza contribuíram em suas práticas. 
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Além de trazer à tona as experiências profissionais individuais, o exercício 

da memória em processos formativos favorece também a rememoração dos 

aspectos coletivos do vivido enriquecidos com experiências diferentes, 

relacionadas a um mesmo objeto, tema, situação ou prática 

(HALBAWACHS, 1994, p. 47). 

 

Uma formação integral é capaz de desenvolver as potencialidades do sujeito, 

equalizar as oportunidades e torná-lo ativo frente ao seu papel social, através do 

desenvolvimento da criticidade, capacitando-o ao exercício pleno de sua cidadania. Diante 

desses objetivos educacionais é impossível falar em qualidade, sem abordar a questão da 

formação docente. A literatura atual que trata o tema (em autores como Nóvoa, Freire, 

Pimenta, Soares, entre outros) aponta para a necessidade de mudança de paradigma na 

formação docente, definindo o perfil do profissional na contemporaneidade, que seja capaz de 

colocar para a escola novos desafios. 

Ao alcançar a habilitação profissional necessária ao exercício da docência (formação 

inicial) o professor deve estar consciente de que sua formação não termina aí, ao contrário, 

deve estar em constante processo de atualização, dadas as transformações e evoluções de 

ordem social, cultural, econômica e cientifica. Nas palavras de Nóvoa (1995, p.27), “O 

aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e 

a escola como lugar de crescimento profissional permanente”. Ainda de acordo com o autor 

português, a formação continuada se dá de maneira coletiva e depende da experiência e da 

reflexão. 

Nesse contexto, um aspecto a ser considerado na formação de professores é a 

indissociabilidade da teoria e prática.  Freire (1997) ao abordar o tema coloca a exigência 

dessa relação, sem a qual, segundo ele, a teoria vira apenas palavras e a prática se transforma 

em ativismo. 

No caminho da construção do conhecimento teórico-prático da docência, a função de 

pesquisador é também atribuída ao professor por Freire (1996, p.32) ao afirmar que: “Não há 

ensino sem pesquisa, nem pesquisa sem ensino. Esses se encontram um no corpo do outro. 

Faz parte da natureza docente a indagação” [...]. 

Diante da formação e competência profissional é importante a análise do desafio em 

pensar no fazer, com o propósito que a construção do conhecimento se torne inovador na 

ação. Nessa dimensão, Nóvoa (1995) ensina que a formação docente permanente deve estar 

articulada com o desempenho profissional dos professores, tomando as escolas como lugares 

de referências. O autor chama a atenção para o fato de que esses objetivos só adquirem 
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credibilidade se os programas de formação se estruturarem em torno de projetos de ação, e 

não apenas em torno de conteúdos acadêmicos. 

Schon idealizou o conceito de professor prático reflexivo, a partir do princípio que a 

experiência por si só não forma, pois, quando se tem à ação de refletir, é o momento de busca, 

de compreensão da situação, com o objetivo de resolver o problema em questão. Sem dúvida, 

é importante ressaltar que a reflexão é um possível caminho para a construção de um 

profissional intelectual crítico. A reflexão na prática docente favorece a evolução contínua do 

educador.  

O professor percebe que não pode enfrentar todas as situações em sala de aula 

recorrendo aos conhecimentos técnicos e/ou pedagógicos, sentindo a necessidade da reflexão 

na ação e sobre a sua ação. Entretanto, não se faz necessário transformar o professor em um 

pesquisador, um cientista, mas sim que ele sinta a necessidade de refletir sobre seus atos, 

dentro de seu próprio contexto. 

Diversos autores, como Nóvoa, Freire, Perrenoud entre outros defendem essa tese 

para formar docentes competentes e transformadores da realidade. Nessa dimensão, 

Perrenoud (2001, p.102) propõe a formação de “um profissional que deve reunir as 

competências de alguém que elabora conceitos e executa-os, alguém capaz de solucionar 

problemas que surgirão em sua prática”. 

Em relação à formação docente, Freire (1996, p.46) analisa a necessidade do 

professor refletir sobre sua prática, segundo ele “[...] na formação permanente dos 

professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. 

O docente que reflete criticamente sobre sua atuação em sala de aula e nos diferentes 

contextos sociais é capaz de qualificar a sua prática, otimizando assim, seu papel como 

facilitador do processo de ensino e aprendizagem. Desta forma, compreende-se a necessidade 

do professor estar em constante atualização para acompanhar as transformações que ocorrem 

na sociedade, da qual não deve ser mero expectador, mas agente imprescindível deste 

processo. 

Mas, para que e sobre o que refletir? 

 

Reconhecer a professora como capaz de teorizar sobre a sua prática é (...) um 

princípio teórico-epistemológico (...) que nos faz considerar a escola como 

um espaço de teoria em movimento permanente de construção, 

desconstrução e reconstrução (GARCIA, 1998, p. 21). 
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Ao analisar a importância de refletir no processo educativo, Alarcão afirma que, faz-

se necessário que a reflexão contemple as seguintes dimensões: 

 

[...] 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 seus alunos estão a desenvolver, sobre 

os fatores que possivelmente inibem 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 (ALARCÃO, 1996, p. 180). 

 

Este perfil de profissional, com o desenvolvimento de tais capacidades, somente será 

obtido se os cursos de formação de professores ensinarem seus alunos a refletirem sobre suas 

práticas, a serem críticos de si mesmos, proporcionando-lhes saberes e competências que vão 

além do domínio dos conteúdos e metodologias das disciplinas que ministram. 

O professor que reflete criticamente sobre sua atuação, certamente concluirá que 

numa sociedade que está sempre em transformações ele e a escola não podem permanecer 

parados. Neste contexto, faz-se necessário que o professor atue como um autêntico 

pesquisador e crítico-reflexivo de sua própria prática, assumindo-se como produtor de sua 

própria formação e atualização, pois sua profissão não está desligada da sociedade e suas 

transformações. Para qualificar o processo de ensino e aprendizagem, vê-se a necessidade do 

professor questionar-se sobre o que ensinar, com que, para quem e com qual objetivo. 

Na próxima seção apresentaremos brevemente, a história dos métodos de 

alfabetização, já que nossa pesquisa é especificamente sobre um programa voltado à 

alfabetização nos três primeiros anos do Ensino Fundamental. 

 

2.5 A HISTÓRIA DOS MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL 

 

Nesta seção, buscamos apresentar uma síntese da história dos métodos de 

alfabetização no Brasil, na perspectiva de compreender os caminhos percorridos (motivação, 

desafios e contribuições) para posteriormente analisar a construção de uma proposta nacional 

contida no Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, que se 

constitui objeto desta pesquisa. 

A história dos métodos de alfabetização no Brasil centrou-se na disputa entre os 

métodos de ensino que buscavam e buscam garantir aos educandos a inserção no mundo da 
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leitura e da escrita, em torno dos quais foram produzidas vastas teorias e temáticas através de 

estudos e pesquisas para se investigar essa problemática. 

Os debates e reflexões sobre as dificuldades dos educandos para aprender a ler e 

escrever, principalmente na escola pública, iniciaram-se desde o final do Século XIX, em 

busca de resolver e explicar o que ainda hoje são entraves em nossa educação. 

A partir da Proclamação da República as práticas de leitura e de escrita ganharam 

mais forças, porque até então eram restritas a poucos indivíduos nos ambientes privados do lar 

ou nas escolas do império em suas aulas régias. Essas aulas eram oferecidas em condições 

precárias de funcionamento e este ensino dependia muito do empenho dos professores e dos 

alunos. Havia poucas escolas e as que existiam eram salas adaptadas, que acolhiam todas as 

séries juntas, o que conhecemos hoje como salas multisseriadas. Para iniciação do ensino da 

leitura eram utilizadas as chamadas “Cartas de ABC” e depois que aprendiam, copiavam e 

liam alguns tipos de documentos manuscritos. 

 
Para o ensino da leitura, utilizavam-se nesta época, métodos de marcha 

sintética (da “parte” para o “todo”): da soletração (alfabética), partindo do 

nome das letras: fônico (partindo dos sons correspondentes às letras) e da 

silabação (emissão de sons),partindo das silabas (MORTATTI, 2000, p.05). 

 

Esse método apresentado acima está vinculado  ao método sintético de alfabetização, 

no qual as primeiras etapas para ensinar a leitura, começavam com a apresentação das letras, 

sempre na ordem adequada18 para facilitar o aprendizado do alfabetizando que aprendia 

através da sequência das letras, depois formavam as sílabas e escreviam ditados e frases. 

Segundo Mortatti (2000, p.05) “As primeiras cartilhas brasileiras, produzidas no final 

do século XIX, sobretudo por professores fluminenses e paulistas a partir de suas experiências 

didáticas, baseavam-se nos métodos de marcha sintética” E estas cartilhas percorreram várias 

províncias e estados do país por muitas décadas. 

Em 1876, em Portugal, publicou-se a Cartilha Maternal ou Arte da Leitura, escrita 

por João de Deus. O conteúdo desta cartilha ficou conhecido como “Método João de Deus” 

também chamado de método da palavração, este método foi bastante difundido aqui no Brasil 

e consistia em iniciar o ensino da leitura pela palavra, para depois analisá-la a partir dos 

valores fonéticos. 

 
Este sistema funda-se na língua viva: não apresenta os seis ou oito 

abecedários do costume, senão um, do tipo mais frequente, e não todo, mas 

                                                 
18 Seguir a ordem das letras de acordo com o alfabeto. Apresentava primeiro as vogais, as suas junções, em 

seguida letras do alfabeto, os quais através da junção formavam palavras e frases. 
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por partes, indo logo combinando esses elementos conhecidos em palavras 

que se digam, que se ouçam, que se entendam, que se expliquem; de modo 

que, em vez de o principiante apurar a paciência numa repetição néscia, se 

familiarize com as letras e os seus valores na leitura animada das palavras 

inteligíveis. (...) Esses longos exercícios de pura intuição visual constituem 

uma violência, uma amputação moral, contrária à natureza: seis meses, um 

ano, e mais, de vozes sem sentido, basta para imprimir num espírito nascente 

o selo do idiotismo (DEUS, 2005, p. 5). 

 

 

No início do período republicano instituiu-se o método analítico que ao contrário do 

método sintético, orientava o ensino da leitura devendo ser iniciado pelo “todo” para depois se 

analisar as partes que constituem as palavras. Neste período o método analítico era o 

revolucionário que estava em primeiro lugar no ensino da leitura, utilizado na escola modelo 

(normal). 

As normalistas faziam atividades práticas e os professores tinham que seguir seu 

modelo de ensino. Ainda nesse momento, no final da década de 1920, o termo alfabetização 

passou a ser utilizado para se referir ao ensino inicial da leitura e da escrita. 

A partir da segunda metade da década de 1920, passa-se a utilizar os métodos mistos 

ou ecléticos, chamados de analítico-sintético ou vice e versa os quais se estendem até 

aproximadamente o final da década de 1970. 

No início da década de 1980, introduziu-se no Brasil, o pensamento construtivista de 

alfabetização, fruto das pesquisas de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky sobre a Psicogênese da 

Língua escrita. O construtivismo não se constitui como um método, mas sim em uma 

desmetodização que propõe numa nova forma de ver a alfabetização, como um mecanismo 

processual e construtivo, com etapas sucessivas e hipotéticas. 

Durante décadas, a escola alfabetizou por meio da cartilha e, com a evolução dos 

conhecimentos sobre a alfabetização, observa-se que tal metodologia se tornou insuficiente 

para atender às exigências da sociedade atual. Hoje, não basta o aluno saber apenas codificar e 

decodificar sinais. Não é suficiente conseguir produzir um pequeno texto, há a necessidade de 

que saiba se comunicar plenamente, por meio da escrita, utilizando os diversos tipos de 

discurso. 

De acordo com Mortatti, a história dos métodos de alfabetização passa por quatro 

momentos: metodização, métodos intuitivos e analíticos, método misto e analítico e a 

desmetodização, os quais serão apresentados a seguir: 
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2.5.1 Metodização: início e desenvolvimento da alfabetização escolar (1876-1889) 

 

A origem do processo de alfabetização, por volta de 1875, a estrutura didático-

pedagógica (recursos materiais) quando existia era de péssima qualidade. O ensino da leitura 

iniciava-se com as cartas de ABC, confeccionadas por professores do eixo Rio-São Paulo, a 

partir de suas experiências didáticas, fundamentando-se no método da Marcha sintética, 

(silabação e soletração). 

Assim, o ensino das primeiras letras começava da “parte” para o “todo”, partindo do 

nome das letras, com a introdução dos sons correspondentes. A partir desse período surgem as 

cartilhas e a história dos métodos de alfabetização. 

De acordo com Mortatti, o ano de 1876 é um marco histórico para a alfabetização, 

com a publicação em Portugal do método intitulado “Método João de Deus”, uma cartilha 

maternal conhecida também como Cartilha Arte da Leitura, escrita pelo poeta português que 

empresta seu nome ao método.  

A elaboração da referida cartilha por João de Deus tinha como objetivo alfabetizar 

suas filhas e acabou por influenciar e introduzir um novo método de ensino voltado para a 

leitura e escrita. Para o autor, a alfabetização deve partir de um ponto filosófico e artístico. 

Segundo ele não é produtivo ensinar a criança a soletrar; mas sim, fazer com que as letras 

cheguem com prazer às crianças. 

Em 1880, a Cartilha contendo o método João de Deus passa a ser divulgada e 

utilizada de forma sistemática no Brasil, em primeiro momento nas províncias de São Paulo e 

Espírito Santo. O método era inovador, sendo diferente de tudo que se havia visto e aplicado, 

centrava-se na nos princípios da linguística moderna da época. Consistia em iniciar o ensino 

da leitura pela palavra, para depois analisá-la a partir dos valores fonéticos das letras, por isso 

chamado método da palavração. 

Com a proclamação da República no Brasil, a educação é influenciada pelo 

pensamento positivista19, que inspirou políticas para a infância até então desassistida. 

Silva Jardim (1860-1891) professor e positivista defendeu durante toda a década de 

1880 o uso da Cartilha Maternal ou arte da leitura, do poeta português João de Deus e com 

sua concepção colaborou muito para o desenvolvimento da alfabetização, como destaca: 

 

                                                 
19 O positivismo é a corrente de pensamento que entende que o conhecimento verdadeiro só é possível por meio 

da observação e da aferição empírica do mundo. (RODRIGUES, 2016). 
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O que permite conferir à atuação de Silva Jardim o sentido de fundador de 

uma tradição é justamente o fato de serem suas tematizações as primeiras de 

caráter programático e cientificamente fundamentadas, produzidas por um 

brasileiro, a respeito do ensino da leitura e da língua materna (MORTATTI, 

2000, p. 73).  

 

De acordo com Mortatti, vários autores contribuíram neste primeiro momento 

intitulado por metodização, dentre eles temos Silva Jardim que argumentava que a questão do 

ensino era uma questão de método e que os professores não tinham método, ou porque não 

aprenderam, ou porque não poderiam empregar devendo a cartilha inspirar sentimentos 

nacionais. Também afirmava que para ler não eram necessários os nomes das letras, mas sim 

os valores. A referida autora considera Silva Jardim o primeiro a realizar uma explanação 

científica do ato de alfabetizar no Brasil. 

Após Jardim, o autor Zeferino Cândido (1864-1924) estabeleceu os três estados dos 

métodos de alfabetização. Sendo o primeiro o estado teológico que significa a soletração. O 

segundo o estado metafísico era a silabação. E por último o estado positivo ou científico é a 

palavração. Na palavração a análise parte da palavra, as letras se juntam pelos seus valores 

fônicos, fazendo com que a ideia suba das coisas (letras) para o espírito (palavra). 

Por outro viés de pensamento, outro autor que nos contribuiu com a história da 

alfabetização foi Hilário Ribeiro (1847-1886), um educador e escritor brasileiro 

proporcionando-nos a “Cartilha Nacional”, que tinha por objetivo ensinar, simultaneamente, a 

ler e escrever. Levava em consideração que a arte da leitura é a análise da fala, daí a 

importância de que os alunos levarem a conhecer os valores fônicos das letras e pronunciar 

corretamente, pois era considerada para ele de suma importância para a alfabetização. 

O método mais tradicional e antigo de alfabetização foram As "cartas de ABC". 

Onde apresentavam as letras do alfabeto (maiúsculas e minúsculas; de imprensa e 

manuscritas), segmentos de um, dois e três caracteres, em ordem alfabética (a-é-i-ó-u, ba-bé-

bi-bó-bu, ai-ei-oi-ui, bai-bei-boi-bui, e outros) (MORTATTI, 2006). 

Outro autor contribuinte para a história da alfabetização foi Thomaz Paulo do Bom 

Sucesso Galhardo (1855-1904), com a elaboração da “Cartilha da Infância”. Este autor 

defendia o método da silabação e considerava como sendo o meio termo entre soletração e 

palavração. Trata-se do método sintético, de acordo com o qual se inicia o ensino da leitura 

com a apresentação das famílias silábicas. 

De acordo com Mortatti, esse primeiro movimento foi classificado como sendo um 

período em que a alfabetização era trabalhada através do método da silabação, ou seja, o 

método sintético de alfabetizar. A seguir inicia-se uma nova forma de como alfabetizar, a qual 
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denomina de segundo movimento, a qual inicia os métodos de alfabetização intuitivos e 

analíticos. 

 

2.5.2 O segundo movimento: oficialização dos métodos intuitivos e analíticos 

 

Nesse segundo momento as disputas ocorrem envolvendo as questões didáticas de 

“como ensinar” a “quem ensinar”. O ensino da leitura e escrita é definido como ensinar a 

partir das habilidades visuais, auditivas e motoras, ou seja, subordinado às questões de ordem 

psicológica da criança. 

Em 1890, Antônio Caetano (1844-1891), educador brasileiro, teve a incumbência de 

reorganizar o ensino público paulista. Segundo o qual toda reforma se resumia na questão dos 

professores e métodos. Essa reforma era baseada nos princípios positivistas na hegemonia dos 

métodos intuitivos e analíticos para o ensino de todas as matérias e da leitura. 

Essa nova fórmula de educação sintonizava com os progressos da “Pedagogia 

Moderna”. Para que isso se concretizasse instaurou-se uma escola modelo em São Paulo, 

chamada Escola Normal de São Paulo na qual era aplicado o método analítico, que se 

direcionava do todo para as partes, podendo ser processado de diversas formas. Esse modelo 

se baseou em princípios norte-americanos. 

Esse método analítico adotado oficialmente entre 1909 e 1910 perdurou até 1920, 

quando os professores ganharam autonomia didática através da Reforma Sampaio Dória 

(1920). Destaca-se que muitas práticas com métodos analíticos assemelhavam-se aos métodos 

sintéticos. 

O método analítico foi aplicado de diferentes modos, através de palavras, frases ou 

historietas20. Havia uma disputa dentro do método analítico entre os defensores da palavração 

e da historieta. Apesar de ambos se oporem ao método sintético em que questionavam dois 

argumentos dessa teoria, um que diz respeito como o sentido é deixado de lado e o outro que 

supunha que a criança não conheceria uma palavra sem antes reconhecer sua unidade mínima. 

O método analítico prioriza a análise e compreensão, rompendo com o processo de 

decifração. Seu ensino tinha como unidade a análise da palavra, frase ou texto, tendo como 

estratégia inicial a compreensão global para posterior análise das unidades menores. Eles 

acreditavam que da forma como a criança aprende a falar, dessa mesma forma deveria 

                                                 
20 s.f. Narrativa ficcional breve (curta). Tipo de texto narrativo cujo assunto não é importante; narrativa 

insignificante. Relato curto sobre algo engraçado; anedota ou piada. (Etm. do francês: historiette)  
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aprender a ler e a escrever, partindo do todo e encontrando um significado afetivo e efetivo 

nas palavras (no entanto, eram tão mecânicos quanto os sintéticos). 

 

2.5.3 O terceiro movimento: disputa Misto x Analíticos 

 

A partir da década de 1920 em virtude da “autonomia didática” proposta pela 

"Reforma Sampaio Dória" e de novas urgências políticas e sociais, aumentaram as 

resistências dos professores quanto à utilização do método analítico e começaram a se buscar 

novas propostas de solução para os problemas do ensino e aprendizagem iniciais da leitura e 

da escrita. 

Embora prosseguisse a disputa entre os defensores do método misto (analítico-

sintético) e partidários do método analítico, neste terceiro momento que vai de 1930 a 1970, 

acontece uma gradativa relativização dos métodos. Essa disputa torna-se menos acirrada do 

que em momentos anteriores, diluindo-se gradativamente, à medida que se acentuava a 

tendência de relativização da importância do método e, mais restritamente, a preferência. 

No “método analítico-sintético” se alfabetizava através da decomposição das 

palavras em sílabas e letras e com base vivencial e, ele caracteriza-se por explorar o todo 

significativo e as partes simultaneamente. Dentro deste método o professor poderia partir da 

palavra, passando para a frase, formando um texto, retirando novamente a palavra para 

decompô-la em sílabas; da frase, retirando a palavra para chegar à sílaba; da estória, retirando 

a palavra-chave para depois destacar a sílaba. 

Em meados de 1930, Lourenço Filho (1897- 1970) fixou a ideia de alfabetização sob 

medida através da institucionalização das então novas e revolucionárias bases psicológicas da 

alfabetização, contidas no livro “Teste ABC” havendo assim a tendência de relativização da 

importância do método misto. 

Lourenço Filho (1897-1970) organizou a “Bibliotheca de Educação”, que tinha como 

objetivo divulgar as ideias que fundamentaram o movimento escolanovista e também 

harmonizar os estudos dos fins das obras educativas com os meios de educar, em prol de 

promover renovação pedagógica em uma civilização em mudança, ou seja, o objetivo 

proclamado era a “educação renovada”. 

 

Concretiza-se, por um lado, a ideia de pesquisa social articulada à de 

pedagogia experimental, produzida na intersecção dos conhecimentos 

oriundos da sociologia funcionalista e da psicologia fundamentada na 
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biológica; e, por outro lado, a propaganda das metodologias de ensino 

apresentadas como não-convencionais (MONARCHA, 1997, p. 38). 

 

Lourenço Filho tinha como objetivos no seu livro, medir o nível de maturidade 

biofisiológica para a aprendizagem de leitura e escrita, ensinar a ler e escrever, 

simultaneamente, com economia de tempo e levando em conta a heterogeneidade; e fazer os 

diagnósticos e prognósticos das dificuldades na alfabetização, através de critérios seguros. 

Constitui-se então nesse período (1930) um ecletismo processual e conceitual em 

alfabetização, de acordo com o qual a alfabetização (aprendizagem da leitura e escrita) 

envolvia obrigatoriamente uma questão de “medida”, e o método de ensino se subordinava ao 

nível de maturidade das crianças em classes homogêneas. 

A escrita continuou sendo entendida como uma questão de habilidade caligráfica e 

ortográfica, que deveria ser ensinada simultaneamente à habilidade de leitura; a aprendizagem 

de ambas demandava um “período preparatório”, que consistia em exercícios de 

discriminação e coordenação viso-motora e auditivo-motora, posição de corpo e membros, 

dentre outros. 

Desta forma, funda-se então, uma nova tradição no ensino da leitura e da escrita: a 

alfabetização sob medida, de que resulta o como ensinar subordinado à maturidade da criança 

a quem se ensina; as questões de ordem didática, portanto, encontram-se subordinadas às de 

ordem psicológica.  

 

2.5.4 O quarto movimento: a desmetodização a partir de 1980 

 

A partir do início da década de 1980, introduziu-se no Brasil o pensamento 

construtivista sobre alfabetização, resultante das pesquisas sobre a psicogênese da língua 

escrita desenvolvidas pelas pesquisadoras Emilia Ferreiro e Ana Teberosky. O país decorria 

de mudanças políticas e sociais e na educação ainda se enfrentava o fracasso da escola na 

alfabetização de crianças. A pesquisa feita pelas duas tirou a alfabetização do âmbito 

exclusivo da pedagogia e também a levou para a psicologia. 

Elas nos mostravam que a aquisição das habilidades de leitura e escrita dependia 

muito menos dos métodos utilizados do que da relação que a criança tinha desde pequena com 

a cultura escrita, com a vivência dos usos da cultura escrita, ou seja, televisão, rádio, 

marketing, embalagens, cartas, bilhetes, jogos, recursos tecnológicos da informática, todos 

eles estavam proporcionando novos aprendizados para quem iniciava a escolarização. 
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A grande contribuição das pesquisadoras constituiu-se no fato de mudar o foco da 

alfabetização da busca de um método capaz de alfabetizar a todos para a observação do 

processo de alfabetização e em qual momento deste processo cada sujeito se encontra, 

respeitando seu universo vocabular e aplicando atividades que atendam cada um em suas 

dificuldades e potencialidades. 

As referidas autoras foram contra as teses que compreendiam a alfabetização como 

apreensão de uma técnica mecânica e discordavam dos argumentos, segundo os quais antes de 

aprender a ler a criança precisava adquirir habilidades como: lateralização espacial, 

discriminação visual, discriminação auditiva, coordenação viso-motora e boa articulação, e 

buscavam a gênese do conhecimento humano, constituindo a epistemologia genética. 

Através do construtivismo passou-se a valorizar a forma como a criança desenvolvia 

a aprendizagem em relação à escrita, essa entendida como um sistema de representação. 

 

Deslocando o eixo das discussões dos métodos de ensino para o processo de 

aprendizagem da criança (sujeito cognoscente), o construtivismo se apresenta 

não como um método novo, mas como uma “revolução conceitual”, 

demandando, dentre outros aspectos, abandonarem-se as teorias e práticas 

tradicionais, desmetodizar-se o processo de alfabetização e se questionar a 

necessidade das cartilhas (MORTATTI, 2006, p.10). 

 

Os resultados dessas pesquisas colaboraram para contar que a criança não começava 

a sua aprendizagem apenas quando ingressa na escola, que o contato com a linguagem escrita 

iniciava no âmbito social.  As autoras acreditavam que a aprendizagem superaria a interação 

mecânica, a criança elaborava hipóteses para compreender a escrita, e isso acontecia através 

da experimentação do ler e escrever. 

Nessas experimentações as crianças desenvolviam as escritas espontâneas, não 

podendo ser considerado como “erros” e era através do levantamento dessas hipóteses que a 

criança fazia construções progressivas, ampliando seu conhecimento sobre a escrita. 

Essa teoria lançou aos professores o desafio de planejar e desenvolver a partir de 

uma nova compreensão sobre o processo de leitura e escrita. Defendia uma alfabetização 

contextualizada e significativa através da adaptação didática das práticas de leitura e escrita 

para sala de aula, já que acreditava ser possível realizar a descoberta do princípio alfabético, 

quando as crianças são expostas a situações-problema em que são desafiados a criar hipóteses 

no sentido de refletir sobre a escrita sem ensino explícito sobre o sistema. 
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Inicia-se, assim, uma disputa entre os partidários do construtivismo e os 

defensores — quase nunca “confessos”, mas atuantes especialmente no nível 

das concretizações — dos tradicionais métodos (sobretudo o misto ou 

eclético), das tradicionais cartilhas e do tradicional diagnóstico do nível de 

maturidade com fins de classificação dos alfabetizandos, engendrando-se um 

novo tipo de ecletismo processual e conceitual em alfabetização 

(MORTATTI, 2006, p. 10). 

 

A partir do momento em que o conceito de construtivismo começou a ser estudado e 

discutido, ser apropriado e ser revisto em pesquisas científicas, documentos que orientam o 

ensino, assim como na formação inicial e continuada de professores e na escola, passaram a 

provocar efeitos nas instituições de ensino brasileiras. Outra disputa a partir de meados dos 

anos 1990 começa a surgir a partir do momento em que os estudos construtivistas são 

contrapostos pelos estudos do letramento e do interacionismo na perspectiva histórico-

cultural. 

Ferreiro (2008) propõe mudar o processo de alfabetização, rompendo com o modelo 

tradicional/mecanicista de ensino da leitura e da escrita, o ensino tradicional, que era passar 

do ato da metodologia do reproduzir para construir. Nesta perspectiva o professor assumia a 

concepção de que o aluno só aprendia na escola, reproduzindo tudo que era aplicado em sala 

de aula e desvinculado com aquilo que já aprendeu antes de chegar à escola e fora dela. 

Depois da proposta construtivista, passa-se a considerar que a criança já chega à 

escola com uma bagagem grande de aprendizado construído em seu dia a dia, porque o 

domínio da escrita não se dá apenas com atividades de cópia e memorização, mas sim, através 

de práticas discursivas, em que tem sua opinião respeitada e interage com o outro e para o 

outro através da produção de textos.  

 

2.6 A DISCUSSÃO SOBRE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO  

 

Para entender o processo de alfabetização e letramento é preciso conhecer o 

surgimento e a evolução da escrita. Os termos alfabetização e letramento estão nos projetos 

educacionais, políticos e sociais do momento, porém ainda trazem muitas dúvidas sobre seus 

conceitos e definições. Segundo Soares (2003, p. 01), “A alfabetização e o letramento são 

processo distintos de naturezas essencialmente diferentes, mas são interdependentes e 

indissociáveis”. 
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Segundo Carvalho (2009), “A escola pode contribuir de muitas maneiras para formar 

indivíduos não apenas alfabetizados, mas também letrados”21. A abertura política e 

democrática brasileira trouxe à tona a formação de um sujeito crítico e reflexivo, histórico e 

isto demanda que o aluno aprenda construindo, dialogando, questionando, criticando, 

interpretando e escrevendo. Refletindo sobre sua própria ideia, saindo da reprodução para sua 

própria construção de aprendizagem, um ser histórico da sua vida pessoal e social. 

No contexto atual, na perspectiva do letramento o aluno deslocou-se para o centro do 

processo de aprendizagem e, nesse sentido, espera-se uma participação mais ativa deste na 

construção dos conhecimentos. 

Porém, o educador enfrenta muitos desafios neste processo, principalmente na 

adaptação dos conteúdos com a realidade do aluno, forma diferenciada de ministrar suas 

aulas, como: salas lotadas e outros problemas que dificultam o trabalho de qualidade. Frente a 

isso, o docente precisará de mais tempo para planejar e organizar atividades que possam 

auxiliar seu trabalho em sala de aula e atender os alunos de forma mais individual, 

respeitando suas limitações, construções e habilidades. 

 

O desafio do educador é organizar as atividades de sala de aula a partir dos 

estudos e pesquisas atuais na área da linguagem, possibilitando uma 

aprendizagem da língua oral e escrita de acordo com as características da 

época que está vivendo (FERNANDES, 2008, p.15). 

 

Para que o educador possa superar os desafios colocados pelo autor acima citado, é 

importante conhecer a realidade de seus alunos. Para facilitar seu planejamento, precisa ser 

bastante criterioso, porque precisa mostrar aos alunos a importância do ler e escrever para se 

tornar cidadão crítico e consciente de seu papel como agente de transformação em sua vida 

pessoal e social. 

A escrita surgiu pela necessidade que o ser humano tinha em se comunicar uns com 

os outros, significa historicamente que este surgimento foi possível a partir do momento em 

que o ser humano precisou expressar seus pensamentos e sentimentos, por isso, a necessidade 

de a criança saber a importância de aprender ler e escrever para o seu desenvolvimento 

pessoal pleno, apto a enfrentar as demandas da sociedade. 

                                                 
21 [...] a diferença está na extensão e na qualidade do domínio da leitura e da escrita. 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 [...] 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. (CARVALHO, 2009, p. 66) 
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No momento exato em que começam a surgir às primeiras letras que hoje formam o 

alfabeto, Segundo Rizzo: 

 

A pintura nas cavernas do período paleolítico; transformou-se na pictografia 

(registro de ideias por desenhos copiados da natureza com relativo realismo); 

aperfeiçoou-se com a simplificação desses desenhos, transformando-os em 

ideogramas (sinais simplificados de desenhos, já sem a preocupação de fazê-

los cópias fiéis da natureza) e resultou na criação dos fonogramas (sinais que 

representam os sons da língua falada), invenção essa atribuída ao povo 

semita, que habitava a Ásia Menor (RIZZO, 2005, p. 13). 

 

A evolução só aconteceu devido às necessidades que surgiram por causa dos fatores 

geográficos, sociais, culturais e econômicos, como a necessidade de registrar acontecimentos. 

Os registros históricos são necessários como fontes de entendimento para as futuras gerações. 

O professor deve usar a história da evolução da escrita para fazer com que o aluno 

entenda a importância do ler e escrever hoje no meio social, considerando que as evoluções 

do passado são uma fonte de conhecimento para se entender o motivo do fracasso ou 

progresso dos dias atuais. 

 

[...] enfatizado de tal forma o domínio do alfabeto (ensino do nome e das 

formas das letras), a ponto de o processo iniciar-se pela caligrafia e pelo 

reconhecimento oral do nome de cada sinal (letra). Esse procedimento era 

bastante repetitivo e demorado e transformavam-se, numa fase posterior, na 

conjugação de dois, depois três sinais para serem “lidos” juntos, formando 

assim novos sons, sem qualquer preocupação de ligação destes os 

significados (RIZZO, 2005, p.14). 

 

Porém, o ensino se dava de forma diferente a proposta no pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa, ele iniciava-se através da caligrafia, sem se preocupar com os 

erros, o objetivo era iniciar a escrita, esse processo era bastante demorado e repetitivo, seus 

exercícios se iniciavam com atividades de dominação de combinações de letras e sons, mas 

isso era possível quando os alunos conseguiam manusear bem as caligrafias. 

O alfabetizador precisa envolver habilidades e competências para entender a 

importância da participação e experiências variadas de cada criança. No início já se tinha essa 

perspectiva que era importante que a criança participasse para compreender como era escrita 

cada letra e depois sílabas e palavras. 

Afirma Rizzo (2005, p.14), que só quando “os alunos já estavam manobrando bem 

penas e tintas na caligrafia das letras, estes eram, então, levados a formarem palavras, que, 

depois, reunidas, formavam frases e, finalmente, textos e assim sucessivamente”. Percebe-se 
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que ler e escrever sempre foram uma tarefa que exigia tempo, paciência determinação tanto 

do alfabetizador, quanto do alfabetizando. 

Devido à dificuldade encontrada pelos alfabetizadores, em conseguir ensinar aos 

alunos a leitura e a escrita, começa uma busca constante sobre a forma ideal para alfabetizar. 

A exigência do meio social em ter pessoas alfabetizadas faz com que haja várias 

discussões sobre a forma de aprendizagem. 

 

O desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem dúvida, em um ambiente 

social. Mas as práticas sociais, assim como as informações sociais, não são 

recebidas passivamente pelas crianças. Quando tentam compreender, elas 

necessariamente transformam o conteúdo recebido. Além do mais, a fim de 

registrarem a informação, elas a transformam. Este é o significado profundo 

da noção de assimilação que Piaget coloca no âmago de sua teoria 

(FERREIRO, 1986, p. 24). 

 

Nota-se que, para alfabetizar o professor precisa ser criativo e inovador, buscando 

sempre mostrar a realidade ao aluno, por exemplo, quando for ensinar a leitura mostrar que 

ela faz parte de sua vida e que na sociedade precisa de pessoas alfabetizadas e letradas. 

No contexto da globalização e sociedade da informação as crianças chegam à escola 

com uma bagagem muito grande de mundo, mas, não conseguem entender que precisam ir 

além do ato mecânico de ler e escrever. Muito mais que dominar o ato da leitura e escrita, é 

fundamental o desenvolvimento da compreensão do que se lê e escreve. Para que esse 

processo ocorra, o educador deve utilizar o conhecimento do educando para motivá-lo e a 

partir daí construir a aprendizagem significativa, através da alfabetização e letramentos 

efetivos. 

 

A alfabetização, numa concepção emancipatória, implica em compreender a 

palavra escrita, a linguagem, as relações com o contexto de quem fala, de 

quem lê e escreve, portanto, da relação entre a interpretação da “leitura” do 

mundo e a da  palavra. Daí a relevância em valorizar o que a criança já sabe, 

pois a linguagem popular é encharcada de sentidos e significados (FARIA, 

2012, p.53). 

 

É importante que o professor desperte nos seus alunos a curiosidade de ler e escrever 

visando à formação de um ser humano crítico e atuante na sociedade. O interessante seria se 

dentro da sala de aula fosse oportunizado aos alunos manusear, trabalhar, produzir, ler 

diversos gêneros de texto como; romance, história em quadrinhos, jornais, revistas, livros com 

imagens bem coloridas e assim por diante. 
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Quando chegam à escola para aprender a ler, alunos que vivem nas cidades 

geralmente já viram muita coisa escritas- nos cartazes e placas de ruas, nos 

jornais, nas embalagens de alimentos e de remédios. Provavelmente, sabem 

que a escrita quer dizer alguma coisa, embora não percebam exatamente de 

que maneira os sinais escritos no papel funcionam para transmitir uma 

mensagem (CARVALHO, 2010, p.13). 

 

O que o autor aponta é que existe uma diferença muito grande entre as crianças de 

classe média e as mais pobres. Assim, desde cedo as crianças de classe média e alta têm 

contato com o mundo letrado, ao contrário das crianças das classes menos favorecida que não 

têm o mesmo acesso. 

No entanto, cabe ao professor incentivar e oportunizar meios para que todos 

despertem o gosto pela leitura, mostrando que esta faz parte da realidade, e que hoje o seu 

domínio é necessário para se tornar um cidadão capaz de apropriar-se de suas potencialidades 

e conhecedor de seus direitos de deveres. 

O Programa Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa, trouxe como sugestão o 

Cantinho da Leitura, um espaço organizado na própria sala de aula que tem como intuito 

proporcionar um espaço acessível de leitura aos discentes.  Assim os alunos podem ler onde e 

quando mais se sentirem à vontade; garantindo assim o interesse contínuo pela leitura.  

Para formar sujeito quando falar de letramento alfabetizado e letrado é fundamental 

ter conhecimento dos termos: analfabetismo, analfabeto, alfabetização, alfabetizar e letrar. 

Estas palavras são elementos que contribuem para que o professor compreenda o processo de 

alfabetização na perspectiva do letramento e sua significação no processo de alfabetização. 

De acordo com Soares (2010) as palavras: “analfabetismo, analfabeto, alfabetização, 

alfabetizar, tem as seguintes definições dadas pelo dicionário Aurélio”: 

 

Analfabetismo – De analfabeto + -ismo; estado ou condição de analfabeto; 

falta absoluta de instrução. Analfabeto – Do grego analphábetos, ‘aquele que 

não conhece nem o alfa nem o beta’, em latim analphabetus. Que não 

conhece o alfabeto; Que não sabe ler e escrever. Absolutamente ou muito 

ignorante. Que desconhece determinado assunto ou matéria. Indivíduo 

analfabeto; Indivíduo ignorante sem nenhuma instrução. Alfabetização – De 

alfabetizar + -ação; Ação de alfabetizar. Alfabetizar – De alfabeto + -izar; 

Ensinar a ler; Dar instrução primária a; Aprender a ler por si mesmo 

(SOARES, 2010, p. 31). 

 

Porém, existem dois termos que segundo a autora são fundamentais para o 

entendimento do processo de alfabetização e letramento que são, “Letrado – Do latim 
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literratu; Versado em letras, ou seja, uma pessoa letrada; Iletrado – Do latim illiteratu; 

indivíduo totalmente analfabeto”. 

O termo letramento não surge aleatoriamente é um vocábulo novo que aparece nos 

estudos de Educação e Ciências Linguísticas nos anos 80. Segundo Soares (2010) “A palavra 

letramento é uma tradução para o português da palavra inglesa literacy, que significa “a 

condição de ser letrado” e da palavra literate um adjetivo que caracteriza a pessoa que domina 

a leitura e a escrita”. 

Para Soares (2001, p, 17), a palavra literacy implicitamente nesse conceito está 

inserida a ideia de que ler e escrever tem que estar além do dominar uma tecnologia que 

envolve as práticas sociais de leitura e de escrita.  Enfatiza ainda que “letramento é o 

resultado da ação de ensinar a ler e escrever”. Quando o aluno é alfabetizado nesta 

perspectiva a sua capacidade de ler amplia o seu entendimento sobre questões sociais e sua 

capacidade de fazer o uso da leitura atende todas as exigências da sociedade em que o 

indivíduo se insere. 

No contexto social atual, apenas o domínio da leitura e da escrita de forma mecânica 

é insuficiente. Faz-se imprescindível a compreensão dessas habilidades nas diferentes práticas 

sociais que o sujeito está inserido. 

Discutindo o contexto educacional, Soares defende que: 

 

[...] essa introdução ao mundo da escrita, na escola, não se caracteriza como 

um momento inaugural de entrada em um mundo desconhecido: embora 

ainda “analfabeta”, a criança já tem representações sobre o que é ler e 

escrever, já interage com textos escritos de diferentes gêneros e em 

diferentes portadores, convive com pessoas que leem e escrevem, participa 

de situações sociais de leitura e de escrita [...] (SOARES, 1991, p. 69). 

 

A criança que manuseia livros, revistas, jornais até mesmo gibis, fazem leituras das 

figuras, ou seja, das imagens; estas leituras fazem com que desperte a criatividade e favoreça 

suas interpretações sobre cada imagem, condição fundamental para a aprendizagem efetiva, 

considerando que é através da curiosidade de saber o que cada imagem ou desenho representa 

que propicia o gosto pela leitura. 

Assim, alfabetizar e letrar significa orientar as crianças a aprenderem a ler e a 

escrever tornando-as capazes de viver com as práticas reais da leitura e da escrita, tirando-os 

da forma tradicional e artificial das cartilhas e dos livros. Nesse propósito, ao usar os diversos 

gêneros textuais no processo de alfabetização as professoras oferecem grande contribuição 

por se orientarem em materiais de leitura contextualizados e atualizados. 
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Frente a isso, o docente precisa selecionar os recursos e procedimentos 

metodológicos que aproximem à vivência do discente, pois alfabetizar e letrar vão além desta 

ação do decodificar, ou seja, incorpora uma capacidade que o sujeito possa dominar a leitura e 

a escrita dando-lhe condição de conduzir o conhecimento sobre ler e escrever. 

Nessa perspectiva, o Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – 

PNAIC propõe o desenvolvimento da escrita alfabética, baseado nas concepções do Trabalho 

e do letramento de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, defendendo que práticas e atividades de 

repetição e memorização não contribuem para uma alfabetização plena. Assim, o professor 

alfabetizador precisa transformar seus conteúdos que serão aplicados em atividades atuais, 

utilizando-se de textos de diversos gêneros, que seja da realidade do aluno, de diferentes 

contextos, em que aja uma interação entre professor e aluno. 

 

O processo de aprendizagem, que é um processo interativo com a realidade, 

implica na existência de situações transferenciais. Para aprendermos, 

necessitamos sentirmo-nos identificados com aquele(a) que nos ensina. 

Portanto, o processo de aprendizagem passa pela estruturação do sujeito, 

tanto no sentido do aspecto da construção da sua objetividade, quanto no da 

construção de sua subjetividade, marcando, assim, tanto aquele que ensina 

como quem aprende (FARIA, 2012, p.58). 

 

 

Para localizar o aluno no contexto das práticas sociais, na sala de aula o professor 

precisa utilizar vários livros, revistas, jornais, contos de fadas, receitas de bolo, bulas de 

remédios etc. Assim o aluno estará sendo apresentado às características de cada texto e se 

motivará com uma leitura de seu interesse. 

 

[...] exercer as práticas sociais de leitura e escrita que circulam na sociedade 

em que vive: ler jornais, revistas, livros, saber ler e interpretar tabelas, 

quadros, formulários, sua carteira de trabalho, suas contas de água, luz, 

telefone, saber escrever e escrever cartas, bilhetes, telegramas, e-mails sem 

dificuldade, saber preencher um formulário, redigir um ofício, um 

requerimento, entre outros. A alfabetização e o letramento se somam, são 

complementos (SOARES, 2010, p. 9). 

 

O professor precisa mostrar aos alunos que através da leitura que se aprende, e que 

não é somente o livro da escola, ou seja, no livro didático que encontramos conhecimento. 

 

[...] a criança que ainda não se alfabetizou, mas já folheia livros, finge lê-los, 

brinca de escrever, ouve histórias que lhe são lidas, está rodeada de material 

escrito e percebe seu uso e função, essa criança é ainda “analfabeta”, porque 
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não aprendeu a ler e a escrever, mas já penetrou no mundo do letramento, já 

é de certa forma, letrada (SOARES, 2011, p. 24). 

  

 

Alfabetização e letramento precisam andar juntos para que a criança possa 

desenvolver-se integralmente, sendo, assim, capaz de participar e compreender ativamente das 

transformações sociais e dos avanços tecnológicos. É importante os professores 

compreenderem que se o aluno tiver desmotivado, se tornará muito mais difícil o aprendizado.  

No contexto de indissociabilidade entre leitura e escrita, Cagliari (2003, p. 98) 

observa que “a escrita tem como objetivo principal permitir a leitura”. No entanto, a leitura é 

uma interpretação da escrita, consistindo na tradução dos símbolos escritos da fala. Assim, 

pode-se concluir que a escrita e a leitura são inseparáveis, assim como devem ser o alfabetizar 

e letrar. A esse respeito afirma Soares que: 

 

Alfabetizar letrando é ensinar a ler e escrever no contexto das práticas 

sociais da leitura e da escrita. Assim, o educando deve ser alfabetizado e 

letrado. A linguagem é um fenômeno social, estruturada de forma ativa e 

grupal do ponto de vista cultural e social. O nível de alfabetização funcional 

da população, ficando implícito nesse critério que, após alguns anos de 

aprendizagem escolar, o indivíduo terá não só aprendido a ler e escrever, 

mas também a fazer uso da leitura e da escrita, verifica-se uma progressiva, 

embora cautelosa, extensão do conceito de alfabetização em direção ao 

conceito de letramento: do saber ler e escrever em direção ao ser capaz de 

fazer uso da leitura e da escrita (SOARES, 2010, p.3). 

 

Existe um ponto importante no processo de alfabetização, que é questionar a criança 

sobre o que ela escreveu, fazendo anotações das respostas para depois verificar o seu 

desenvolvimento. O professor precisa saber que a criança não é como um papel em branco, 

mas sim um ser que pensa e tem suas opiniões sobre a leitura e a escrita, mesmo não sendo 

alfabetizadas.  

 

Se aceitarmos que a criança não é uma tabula rasa onde se inscreve as letras 

e as palavras segundo determinado método; se aceitarmos que o “fácil” e o 

“difícil” não podem ser definidos a partir da perspectiva do adulto, mas da 

de quem aprende; se aceitarmos que qualquer informação deve ser 

assimilada (e, portanto transformada) para ser operante, então deveríamos 

também aceitar que os métodos (como sequência de passos ordenados para 

chegar a um fim) não oferecem mais do que sugestões, incitações, quando 

não práticas rituais ou conjunto de proibições. O método não pode criar 

conhecimento (FERREIRO, 2001, p. 29-30). 

 

É importante observar que muitas vezes os métodos podem ser modificados, visto 

que existem crianças que aprendem rápido com determinados métodos, outros não 
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conseguem, afinal o processo não é tão simples para determinar qual será o método específico 

para alfabetizar e letrar. (RIZZO, 2005). 

Nesse contexto, o que na realidade realmente importa e precisa ser levado em 

consideração no processo de alfabetização e letramento é a relação da competência linguística 

das crianças e suas capacidades do conhecimento que já possuem antes mesmo de saberem ler 

e escrever. 

Há crianças que chegam á escola sabendo que a escrita serve para escrever 

coisas inteligentes, divertidas ou importantes. Essas são as que terminam de 

alfabetizar-se na escola, mas começaram a alfabetizar-se muito antes, através 

da possibilidade de entrar em contato, de interagir com a língua escrita 

(FERREIRO, 1993, p.23). 

 

Do que a autora apresenta depreende-se que toda criança já traz muito conhecimento 

e um entendimento riquíssimo sobre a leitura e a escrita, é dessa maneira que elas conhecem 

sua linguagem materna e fazem uso dela sem mesmo saber que estão fazendo. 

No processo de alfabetização o método utilizado é importante para auxiliar o 

processo, mas não se deve prender-se apenas nos métodos, esquecendo-se de outros pontos 

significativos que são seus conhecimentos prévios, trazidos do seu meio social. 

Neste contexto, fica evidente que não basta alfabetizar na perspectiva de apropriar‐se 

do sistema de escrita alfabético e ortográfico, é necessário também apropriar‐se de habilidades 

que possibilitem a leitura e escrita de forma adequada, nas diversas situações em que 

precisamos ler e escrever diferentes gêneros e tipos de textos, em diversos suportes, com 

diferentes objetivos e interlocutores. 

 

A real aprendizagem então se dá, no momento em que a criança tem a 

oportunidade de exercer em outras situações o que aprendeu em atividades 

lúdicas. Pelo brincar livre, as crianças aprendem sobre situações, pessoas, 

modos de agir, enriquecendo sua aprendizagem e pelo brincar dirigido, tem-

se outra perspectiva, na qual as possibilidades atribuem conhecimento 

naquela determinada área. Ambos devem então ser articulados pelos 

educadores a fim de explorar suas experiências em diferentes situações 

(MOYLES, 2002, p. 33). 
 

De acordo com o resultado da pesquisa feita por Emilia Ferreiro e Ana Teberosky 

(1999), existia uma dificuldade muito grande nas salas de alfabetização, por parte dos 

professores alfabetizadores para entender os rabiscos que as crianças produziam. 

As pesquisas empreendidas por estas autoras (Década de 1980) permitiram entender 

o significado dos rabiscos, provocando significativas alterações na fundamentação teórica no 

processo ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, deslocando o eixo de como ensinar para 
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como aprender a ler e escrever. Este deslocamento de perspectiva permitiu visualizar as 

etapas pelas quais as crianças percorrem no processo de alfabetização. 

 

Estas primeiras tentativas de escrita são de dois tipos: traços ondulados 

contínuos (do tipo de uma série e emes cursivas), ou série de pequenos 

círculos ou linhas verticais. Naquele momento, já existe escrita na criança: é 

a maneira de escrever aos 2 anos e meio ou 3 e, ainda que a semelhança do 

traçado em relação ao do adulto não passa de ser global , os dois tipos 

básicos de escrita aparecem: os traços ondulados contínuos (com a 

continuidade da escrita cursiva); os círculos e riscos verticais 

descontínuos(com a descontinuidade da escrita de imprensa) (FERREIRO ; 

TEBEROSKY,1999, p. 190).  

 

Os diferentes períodos22 em que normalmente os alfabetizando se encontram vão se 

desenvolvendo durante o processo de alfabetização, através das interações entre eles. 

O tempo que cada aluno passa pelos níveis estruturais da linguagem escrita pode ser 

diferente. Primeiro precisa-se estabelecer as diferenças entre o desenho e a escrita; segundo 

reproduzir os traços da escrita, de acordo com seu contato com as formas, escolhendo-se a 

mais familiar para usar nas suas hipóteses de escrita; terceiro perceber que é preciso variar os 

caracteres para obter palavras diferentes. 

Quanto às características e desafios dos níveis no processo de alfabetização as 

autoras afirmam que, em cada nível, a criança elabora suposições a respeito dos processos de 

construção da leitura e da escrita, baseando-se na compreensão que possui desses processos. 

Desta forma, a mudança de um nível para outro só ocorrerá quando a criança entende 

o que realmente está fazendo. Com o decorrer deste processo, pode-se dizer que a assimilação 

de conceitos é gradativo, o que não exclui suas idas e vindas entre os níveis. 

A partir desta metodologia, os erros construtivos das crianças podem e devem ser 

trabalhados, uma vez que eles demonstram a construção de um processo de aprendizagem, e 

com o tempo estes pseudoerros vão diminuindo, E assim elas começam a preocupar-se com 

outras regras de ortografia, que não se preocupavam antes, quando estavam apenas tentando 

descobrir a escrita. 

Afirmam Ferreiro e Teberosky que estas etapas do desenvolvimento da alfabetização 

são derivadas dos estudos de Piaget: 

 

                                                 
22 Conforme a teoria da psicogênese da escrita, elaborada por aquelas autoras, os aprendizes passam por quatro 

períodos nos quais têm diferentes hipóteses ou explicações para como a escrita alfabética funciona. São os 

períodos pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético. (Brasil, 2012, p.13). 
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Foi graças a teoria de Piaget que pudemos tentar uma aproximação diferente 

a um tema que mereceu uma literatura por demais abundante; foi graças a 

essa teoria que pudemos descobrir um jeito que reinventa a escrita para fazê-

la sua, um processo de construção efetivo e uma originalidade nas 

concepções que nos, adultos ignoramos (FERREIRO E TEBEROSKY, 

1999, p. 296). 

 

Para um bom trabalho no processo de alfabetização é fundamental que o professor 

alfabetizador conheça a teoria que possa dar suporte a seu trabalho no processo de 

alfabetização. Assim terá condições de saber avaliar e diagnosticar na prática os erros de 

escrita cometidos por seu aluno. O professor só deve cobrar do aluno atividades compatíveis 

com a etapa em que ele se encontra. 

Antes de fazer a abordagem sobre o Programa pelo qual está se pesquisando 

(PNAIC), é necessário apresentar os programas: Programa de formação de alfabetizadores 

(PROFA) e o Programa Pró Letramento, pelo qual o Pacto foi embasado. 

 

2.7 AS POLÍTICAS DE ALFABETIZAÇÃO (PROFA; PROLETRAMENTO E PNAIC) 

 

O PROFA trata-se de um Programa governamental oferecido aos professores dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental no ano 2001, tendo por objetivo a formação de docentes 

alfabetizadores, o qual apresentava uma concepção diferente da educação tradicional, ofertava  

uma proposta baseada na teoria de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (psicogênese da língua 

escrita – construtivismo), que teve  como função mostrar e demonstrar o que as crianças 

pensam sobre escrita. Segundo Ferreiro e Teberosky (1985), a criança já possui 

conhecimentos cotidianos e estes se prolongam quando entra na escola, ou seja, a 

alfabetização se dá antes do ingresso escolar e a partir deste ocorre o maior desenvolvimento. 

 

O Programa de Formação de Professores Alfabetizadores é um curso 

destinado a professores que ensinam a ler e escrever no Ensino Fundamental, 

envolvendo crianças, jovens e adultos. O curso está aberto também a outros 

profissionais da educação que pretendam aprofundar seus conhecimentos 

sobre o ensino da leitura e da escrita (BRASIL, 2001, p. 20). 

 

Em 2005, criou-se um novo Programa o Pró-letramento. Neste Programa, os 

professores receberam a formação pedagógica baseada na perspectiva do letramento por ser 

considerada a mais adequada e produtiva. De acordo com os documentos do Programa, o 

desafio que se coloca “é o de consolidar alfabetização e letramento, assegurando aos alunos a 
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apropriação do sistema alfabético-ortográfico e condições possibilitadoras do uso da língua 

nas práticas sociais de leitura e escrita” (BRASIL, 2012, p. 13). 

Nesse sentido pode-se destacar que o Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa, o qual será apresentado a seguir foi pensado através do embasamento destes dois 

programas citados acima, sendo uma junção das ideias do Programa Profa, que apresentava 

uma formação baseada no construtivismo, com o Programa Pró Letramento baseado numa 

visão do Letramento. 

A seguir apresentamos um pouco da estruturação e formação do Programa Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Este Programa contempla vários campos, de 

forma que iremos abordar somente alguns pontos nesta pesquisa como: A logística, a estrutura 

física, Processo de formação dos orientadores e alfabetizadores cursistas, bolsas de estudos, 

materiais didáticos oferecidos pelo Programa, metodologias utilizadas na formação, critérios 

avaliativos de acordo com o programa. 

 

2.8 O PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 

 

O Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, instituído em 

4 de julho de 2012, pela portaria nº 867, pelo Governo Federal, estabeleceu suas diretrizes 

gerais. É um compromisso firmado entre Governo Federal, Estados e Municípios, tendo por 

finalidade o intuito de “[...] assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito 

anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental”. De acordo com este compromisso 

através do PNAIC, os entes governamentais Federais, Distrito Federal, Estados e Municípios 

comprometem-se legalmente a: 

 

I. Alfabetizar todas as crianças em língua portuguesa e em matemática.  II 

Realizar avaliações anuais universais, aplicadas pelo Inep, junto aos 

concluintes do 3º ano do ensino fundamental III. No caso dos estados, apoiar 

os municípios que tenham aderido às Ações do Pacto, para sua efetiva 

implementação (BRASIL, s. d, p. 11). 

 

Em acordo com a lei acima, o Movimento Todos pela Educação23 informou que na 

rede pública de ensino do país, entre 45 e 50% dos alunos leem com desempenho abaixo do 

mínimo esperado. E perto de 90% escrevem abaixo do mínimo de desempenho adequado para 

essa fase de escolaridade. Dados do Censo Demográfico 2010 mostraram que 15% das 

                                                 
23 É um movimento que tem por objetivo assegurar o direito à educação básica de qualidade à todos os cidadãos, 

é composto por diversos setores da sociedade sem fins lucrativo. 
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crianças de 8 anos ainda são analfabetas. Diante disso, o Pacto (BRASIL b, 2012, p. 4) expõe 

que “Muitas crianças brasileiras concluem o ciclo destinado à sua alfabetização sem estarem 

plenamente alfabetizadas. Um problema que pode comprometer gravemente o seu futuro e, 

assim, o futuro de nosso país”.  

Diante da realidade educacional brasileira, o MEC, mediante a instauração do Pacto, 

visou à melhoria da qualidade do ensino do ciclo da alfabetização, ação esta que se deu por 

meio de medidas que cooperaram com discussões que versam sobre o direito de aprendizagem 

das crianças. Nesse sentido, quatro princípios são considerados centrais no decorrer do 

desenvolvimento pedagógico do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: 

 

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 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 (Brasil, 2012, p. 25). 

 

Pode-se afirmar que a alfabetização é uma das grandes preocupações nacionais, e que 

o alfabetizador tem a função de auxiliar nesta formação, tendo clareza do que ensina, não 

sendo apenas um reprodutor de métodos. Desta forma, sabe-se que é indiscutível a 

importância do papel do professor na sociedade atual, sendo este, a peça fundamental para a 

construção do conhecimento. Nesse sentido ele deve estar em constantes formações, 

considerando que a sociedade está em constante transformação, e o docente deve estar 

preparado para as mudanças. 

 

Ao longo do tempo, em diferentes momentos históricos, muitos modelos de 

professores foram sendo criados. Além do professor como representante do 

sagrado, o sacerdote, podemos identificar modelos de professor como 

seguidor das orientações de manuais, como um técnico do ensino, como 

operário da educação, dentre outros. Todos eles criados no interior de uma 

realidade social que demandava tais modelos para atender às necessidades 

sociais, econômicas e políticas (FERREIRA, 2005, p. 36). 

 

Nesta perspectiva, com o intuito de melhorar a qualidade na educação e garantir as 

aprendizagens dos discentes através da formação dos alfabetizadores que o Programa PNAIC 
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foi pensado. De acordo com o Programa, para que essa qualidade na educação seja realmente 

efetivada os docentes precisam seguir alguns critérios: 

 

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 (BRASIL, 2012, p. 12). 

 

Além dos docentes que precisam atender a alguns critérios como os citados acima, o 

programa também define que cada integrante que faz parte deste Programa, também siga as 

orientações dos cadernos, entre estes, vamos citar os critérios para quem irá formar estes 

docentes, o orientador de estudos. 

O orientador de estudos passa por uma formação inicial de 40 horas, a qual busca 

propor situações que incentivem a reflexão durante as formações com os docentes, discute-se 

também a necessidade de desenvolver uma cultura de formação continuada. Ainda tem como 

foco, essa formação, fazer com que orientador de estudo reflita sobre seu papel no 

acompanhamento e auxílio ao professor na sua prática diária. Esse encontro tem como 

finalidade levar os orientadores de estudo à: 

 

1. reconhecer-se como agente na formação continuada dos professores; 2. 

refletir sobre diferentes concepções de formação continuada, com ênfase na 

abordagem crítico-reflexiva; 3. refletir sobre os saberes docentes e o 

cotidiano da sala de aula; 4. refletir sobre o papel das experiências pessoais e 

profissionais na construção da identidade profissional; 5. refletir sobre a 

importância do resgate da trajetória pessoal para compreensão das práticas 

pedagógicas; 6. planejar e desenvolver projetos de formação continuada dos 

professores, assumindo o papel de formadores; 7. discutir a concepção de 

alfabetização que permeia o programa de formação dos professores; 8. 

aprofundar os conhecimentos que serão discutidos ao longo da formação 

com os professores (BRASIL, 2012, p. 26). 

 

Outro detalhe que ficou esclarecido é que os orientadores precisavam ter a 

disponibilidade para ausentarem-se de suas atividades para receberem e repassarem os 

conhecimentos quanto ao Pacto. Os orientadores participaram das formações no Município de 

Ariquemes-RO, mediante a frequência em curso específico ofertado pela Universidade 
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Federal de Rondônia - UNIR, que tiveram duração de dois anos e carga horária de 200 horas 

por ano. 

A Formação realizou-se em encontros presenciais mensais de 84 horas, que ficou 

determinado pelas universidades, seminários de 8 horas e atividades extraclasses de 28 horas. 

Em um segundo momento, coube aos orientadores formarem os professores alfabetizadores 

de sua rede de ensino, mediante um curso presencial de 120h por ano. (Brasil, 2012). 

A Medida Provisória nº 586, de 8 de novembro de 2012, dispõe de apoio técnico e 

financeiro aos entes federados que aderiram ao Pacto  através do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), mediante: 

 

I-suporte à formação continuada dos professores alfabetizadores; e II - 

reconhecimento dos resultados alcançados pelas escolas e pelos profissionais 

da educação no desenvolvimento das ações do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (BRASIL, 2012, p. 12). 

 

Além disso, a Medida tratou da concessão de bolsas, disponibiliza aos profissionais 

da educação, “[...] conforme categorias e parâmetros definidos em ato do Ministro de Estado 

da Educação, e o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos, entre outras medidas” 

(BRASIL a, 2012, p. 07). 

Desta forma, a remuneração dos profissionais da educação procedeu-se por meio de 

bolsas de estudo, como prevê a portaria nº 1.458 publicada no diário oficial da União em 14 

de dezembro de 2012. Para o professor alfabetizador ser bolsista o mesmo deveria estar 

cadastrado no censo de 2012. Ressalta-se que os docentes que não fizeram parte do censo 

dentro do ano, participaram da formação recebendo apenas o diploma, sem o direito à bolsa 

(BRASIL c, 2012). 

Por meio da portaria de nº 90, de 06 de fevereiro de 2013, definiu-se um teto máximo 

das bolsas aos professores que aderiram a formação continuada do PNAIC. Sendo a seguinte 

informação: 

 

Art. 1º Fica definido o valor máximo das bolsas para os profissionais da 

educação participantes da formação continuada de professores 

alfabetizadores no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa:  

I - R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, para o professor alfabetizador; 

II - R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais), para orientador de 

estudo; 

III - R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) para o coordenador das 

ações do pacto nos Estados, Distrito Federal e Municípios; 



86 

IV - R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para o formador da instituição de ensino 

superior; 

V - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para o supervisor da instituição de 

ensino superior; VI - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) para o 

coordenador adjunto da instituição de ensino superior; 

VII - R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o coordenador-geral da instituição de 

ensino superior (BRASIL g, 2013, p.14).  

 

Dividiu-se em quatro instâncias a administração do Programa, sendo composta por 

um Comitê Gestor Nacional, uma Coordenação Institucional em cada estado e no Distrito 

Federal, com encargos de mobilização estratégica, uma Coordenação Estadual, responsável 

pela efetivação e monitoramento das ações e uma Coordenação Municipal, que teve o encargo 

de executar e monitorar as ações em sua rede de ensino (BRASIL c, 2012). 

 

No âmbito de cada secretaria de educação será selecionado um coordenador 

das ações do Pacto, seguindo os critérios: ser servidor efetivo da secretaria 

de educação; ter experiência na coordenação de projetos ou programas 

federais; possuir amplo conhecimento da rede de escolas, dos gestores 

escolares e dos docentes envolvidos no ciclo de alfabetização; ter capacidade 

de se comunicar com os atores locais envolvidos no ciclo de alfabetização e 

de mobilizá-los; ter familiaridade com os meios de comunicação virtuais 

(BRASIL c, 2012, p. 37). 

 

O monitoramento do PNAIC realizou-se através do Sistema Integrado de 

Monitoramento Execução e Controle (SIMEC), um instrumento virtual de indicadores, que 

disponibilizou o Sistema de Monitoramento do Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade 

Certa (SisPACTO), no qual os usuários (estados e municípios) assumiram compromissos com 

o objetivo de amparar as redes e assegurar a implementação das diferentes etapas do Pacto 

(BRASIL c, 2012). 

O Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na idade Certa – PNAIC também 

disponibilizou materiais didáticos e pedagógicos direcionados exclusivamente à alfabetização, 

concedidos pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), sendo eles livros didáticos, 

manuais, dicionários de língua portuguesa. Além desses materiais, o PNAIC disponibilizou 

jogos pedagógicos, softwares de apoio, obras de literatura e pesquisa. Todos ofertados pelo 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). 

 

Além dos materiais didáticos a serem utilizados pelas crianças, é preciso 

também garantir material de apoio pedagógico ao professor, em decorrência 

da importância da atualização dos professores, além dos momentos de 

formação continuada, para melhoria da prática. Nesse sentido, os livros 

distribuídos no PNBE do Professor, na Coleção Explorando o Ensino e 
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outras publicações do MEC são parte do que pode ser usado como apoio no 

planejamento (BRASIL, 2012, p. 18). 

 

Sabe-se que é necessário utilizar variadas metodologias e recursos em sala de aula, 

para obter sucesso na alfabetização de crianças, para que em diferentes opções ela encontre 

uma forma de se apropriar da leitura e da escrita. Nesse sentido o programa PNAIC através da 

formação sugere aos alfabetizadores que utilizem diversificados recursos metodológicos. 

Como nota-se na citação abaixo: 

 

As transformações mais interessantes e significativas que observamos nas 

práticas lúdicas junto aos alunos decorrem de uma formação que favorece a 

emersão da ludicidade/ humanidade do professor e possibilita que ele a 

incorpore e a esparrame para além de brinquedos e brincadeiras. Viver a 

interação ser/fazer é essencial para todos nós, artesãos do educar. Quando 

não oferecemos ao professor a oportunidade da experiência lúdica, negamos-

lhe toda a riqueza que pretendemos que ele ofereça aos seus alunos 

(ANDRADE, 2008, p. 58). 

 

Além dos materiais didáticos fornecidos, o Programa Pacto Nacional pela 

alfabetização na idade certa, trouxe como sugestão “O Cantinho da Leitura”, um espaço 

organizado na própria sala de aula que tem como intuito proporcionar um espaço acessível de 

leitura aos discentes.  Assim os alunos podem ler onde e quando mais se sentir à vontade. 

Garantindo assim o interesse contínuo pela leitura. 

 

O Cantinho de Leitura é um espaço, dentro da sala de aula, utilizado para, 

também, despertar nos alunos a prática da leitura. Nele, os alunos terão, de 

pronto acesso às leituras diversas do conhecimento humano. Com este 

privilégio, além dos livros já disponíveis na Biblioteca da Escola, os alunos 

poderão aproveitar, a qualquer momento em que surgir a oportunidade, um 

bom momento de leitura (BRASIL, 2013, p. 02). 

 

Nota-se que o objetivo principal desta ação proposta pelo PNAIC é propiciar 

atividades mais dinâmicas, através da oferta de obras e temas diversificados que favoreçam o 

interesse e a formação do hábito de ler. Desta forma o aluno estará em contato direto com as 

obras, através desta ação o aluno poderá sentir curiosidade de conhecer a história ao manusear 

os livros, além de que, ao ver seus colegas, lendo ou contando histórias, também poderá se 

sentir atraído, o que desta forma pode favorecer sua aprendizagem. 

Outra ação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade instituiu o ciclo de 

alfabetização, que tem como objetivo garantir os direitos de aprendizagem da criança, que até 

o final deste ciclo devem se apropriar dos saberes necessários como estabelecido nas 
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Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Nove Anos. Conforme ressalta documento 

abaixo: 

 

O ciclo da alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental é um tempo 

sequencial de três anos (600 dias letivos), sem interrupções, dedicados à 

inserção da criança na cultura escolar, à aprendizagem da leitura e da escrita, 

à ampliação das capacidades de produção e compreensão de textos orais em 

situações familiares e não familiares e à ampliação do universo de 

referências culturais dos alunos nas diferentes áreas do conhecimento. Ao 

final do ciclo de alfabetização, a criança tem o direito de saber ler e escrever, 

com domínio do sistema alfabético de escrita, textos para atender a 

diferentes propósitos. Considerando a complexidade de tais aprendizagens, 

concebe-se que o tempo de 600 dias letivos é um período necessário para 

que seja assegurado a cada criança o direito aprendizagens básicas da 

apropriação da leitura e da escrita; necessário, também, à consolidação de 

saberes essenciais dessa apropriação, ao desenvolvimento das diversas 

expressões e ao aprendizado de outros saberes fundamentais das áreas e 

componentes curriculares, obrigatórios, estabelecidos nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos (BRASIL, 

s. d., p. 17).  

 

Justifica-se este regime ciclado, que desta forma este favorece a continuidade da 

aprendizagem, respeitando os ritmos e os tempos dos alunos. De acordo com o programa está 

estabelecido o que a criança precisa dominar em cada ano, sendo que o aluno só ficará retido 

ao final do terceiro ano, caso não adquira as aprendizagens propostas pelo sistema. Nesse 

sentido:  

 

Nessa perspectiva de regime ciclado, no primeiro ano, o professor facilita o 

contato do aluno com a escrita e o ajuda a construir os conhecimentos de 

modo gradativo; o eixo central é a apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabética (SEA) e espera-se que o aluno atinja a etapa da hipótese 

alfabética. No segundo ano, os alunos precisarão aprofundar e consolidar 

alguns conhecimentos e habilidades já introduzidos no primeiro ano, 

dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor 

sonoro, e consolidar as relações som-grafia. E, no terceiro ano, devem ser 

promovidos a consolidação e a fluência de leitura, e a desenvoltura na 

escrita, a inserção das crianças em situações de leitura e produção de textos 

mais complexa, e o aprofundamento da reflexão sobre o SEA (BRASIL, 

2012, p. 28). 

 

Assim, o ciclo de alfabetização teve como uma das propostas a ampliação do tempo 

de aprendizagem, respeitando o ritmo de aprendizagem da criança e possibilitando que o 

professor possa sanar as dificuldades encontradas no processo de alfabetização. Além disso, 

observa-se que, desta forma, o professor também deve considerar uma nova postura avaliativa 
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com critérios adequados a cada ano, ressaltando as aprendizagens, revendo o processo de 

ensino-aprendizagem e considerando as diferentes necessidades de aprendizagem. 

 

Não se pode simplesmente suprimir as séries e suspender a avaliação dos 

alunos nas passagens entre elas, como às vezes tem sido interpretada a 

aprovação automática, passando o aluno das mãos de um professor para as 

de outro, sem assumir a responsabilidade de verificar como ele se encontra 

em relação aos domínios esperados para aquele período (LUDKE, 2001, 

p.50). 

 

Desse modo o MEC sugeriu que ao implantar o ciclo de alfabetização, os municípios 

preservassem os mesmos professores, ou seja, que o alfabetizador que assumisse uma turma 

de primeiro ano de alfabetização, desse sequência com esta turma  até o terceiro ano, desta 

forma, o alfabetizador daria continuidade ao processo de alfabetização com seus alunos, tendo 

então 600 dias para cumprir com o proposto pelo programa, ou seja, garantir que o aluno se 

apropriasse dos direitos de aprendizagem. 

 

[...] a progressão continuada permite uma nova forma de organização 

escolar, consequentemente, uma outra concepção de avaliação. Se antes 

aprovava-se reprovava-se ao final de cada série, agora se espera que a escola 

encontre diferentes formas de ensinar que assegurem a aprendizagem dos 

alunos o seu progresso intra e interciclos (BERTAGNA, 2003, p. 79). 

 

De acordo com a autora, a escola deve encontrar diferentes formas para assegurar a 

aprendizagem dos discentes, e uma forma que deve ser oferecida é o reforço escolar, 

principalmente quando é trabalhado o ciclo de aprendizagem e promoção automática, em que 

o aluno precisa de um atendimento individualizado. 

 

Reforço escolar é uma atividade de auxiliar o educando a aprender o que não 

foi possível aprender nas horas regulares de aula em uma escola. O ideal 

seria que a própria escola prestasse esse serviço ao educando, pois os 

estudantes necessitam de aprender; é por essa razão quem vem para a escola. 

E a escola promete, em sua propaganda, que eles aprenderão. Desse modo, 

caso eles não tenham aprendido, é dever da escola propiciar o saneamento 

desse impasse. Em última instância, se a escola não faz isso, alguém 

necessita de fazer. Usualmente são os pais que assumem essa tarefa, ou por 

si mesmo ou contratando quem oferece esse serviço (LUCKESI, 1999, p. 

43). 

 

Sabe-se que o reforço escolar é uma atividade que auxilia o educando a aprender o 

que não conseguiu aprender nas horas regulares de aula em uma escola. Neste contexto, o 
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aluno vem para a escola no período oposto a suas aulas regulares e tem atendimento 

especializado com seu professor, que procura trazer menos alunos que o normal em suas aulas 

regulares, facilitando assim um atendimento mais individualizado. 

O Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa abordou amplamente 

diversos temas relacionados ao ciclo de alfabetização, de forma que referenciamos nesta 

pesquisa apenas os temas abordados que seriam pesquisados e analisados empiricamente. 

A seguir, apresentamos a alfabetização e a avaliação na perspectiva do letramento, 

no contexto do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, pois o referido 

programa é baseado no contexto do letramento. 

 

2.8.1 A alfabetização na concepção do PNAIC  

 

A proposta da alfabetização expressa no programa Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa – PNAIC é desenvolvido na perspectiva de desmistificar a alfabetização 

enquanto processo fragmentado de junção de letras e sílabas, tomando como base as pesquisas 

de Emília Ferreiro e Ana Teberosky e do letramento. Nesse sentido, trazemos a discussão 

histórica e a crítica das autoras em relação aos métodos tradicionais (sintéticos e sintético-

analíticos) e seu entendimento acerca do processo de ensino e aprendizagem da leitura e da 

escrita a partir de uma concepção construtivista. 

 

[...] é importante que a criança tenha oportunidade de refletir sobre o sistema 

de escrita alfabética, podendo, de fato, compreender como este sistema 

funciona. Por mais que elas sejam colocadas em contato com diferentes tipos 

de texto, dificilmente se apropriarão espontaneamente da língua escrita e de 

suas características. Assim, é preciso conjugar ambos os aspectos numa 

prática educativa contextualizada e sistemática de ensino do sistema de 

escrita, assumindo a proposição de se alfabetizar letrando, 

concomitantemente (BRASIL, 2012, p. 10).  

 

Na década de 1980, as autoras começaram questionando o fracasso da alfabetização 

no Brasil, dessa forma introduziram o pensamento construtivista sobre a forma de alfabetizar, 

e este questionamento transformou-se em pesquisa empírica desenvolvido pelas Autoras. Elas 

explicam que para o aluno cada rabisco significa uma letra, diante disso, começa a dar mais 

importância para a produção, e não para a reprodução. Nesse sentido: 

 

[...] sabemos que a criança quando chega à escola tem um notável 

conhecimento de sua língua materna um saber linguístico que utiliza “sem 

saber” (inconscientemente) nos seus atos de comunicação cotidianos. A 
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partir de Chomsky, tornou-se comum em psicolinguística a distinção entre 

competência e desempenho (em inglês, performance) (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1999, p. 27). 

 

Com a capacidade que a criança tem em produzir/construir seu próprio conhecimento 

e desempenho na leitura e escrita, essas habilidades precisam estar associadas, apesar de 

necessitarem de saberes diferenciados.  

Nesse sentido a compreensão da função social da escrita deve ser estimulada com o 

uso de textos da atualidade, como livros conhecidos pela criança, histórias para faixas etárias 

que as crianças apresentam tais como: receitas de bolo da mamãe, listas de compra do seu dia 

a dia, notícias de jornais, revistas, assuntos da realidade da criança. (BRASIL, 2012). 

Para a psicolinguística, as cartilhas oferecem um universo artificial e desinteressante 

por serem reproduzidas, e seus conteúdos estão muito distantes da realidade dos aprendizes. 

Assim: 

 

Nessa perspectiva, defendemos que as crianças possam vivenciar, desde 

cedo, atividades que as levem a pensar sobre as características do nosso 

sistema de escrita, de forma reflexiva, lúdica, inseridas em atividades de 

leitura e escrita de diferentes textos. É importante considerar, no entanto, que 

a apropriação da escrita alfabética não significa que o sujeito esteja 

alfabetizado. Essa é uma aprendizagem fundamental, mas para que os 

indivíduos possam ler e produzir textos com autonomia é necessário que eles 

consolidem as correspondências grafofônicas, ao mesmo tem que vivenciem 

atividades de leitura e produção de textos (BRASIL, 2012a, p. 22). 

 

As crianças de hoje, em sua maioria, chegam à escola trazendo parte de 

conhecimento de sua realidade, a qual o professor alfabetizador deve utilizar como meio de 

iniciar a construção para a alfabetização. Mas para que isso aconteça o professor alfabetizador 

precisa valorizar as ideias do aluno, deixando para trás o ensino através de cópias, 

considerando que dessa forma o aluno apenas irá decodificar as letras, não sendo agente na 

construção de sua aprendizagem. 

 

A ênfase praticamente exclusiva na cópia, durante as etapas iniciais da 

aprendizagem, excluindo tentativas de criar representações para séries de 

unidades linguísticas similares (listas) ou para mensagens sintaticamente 

elaboradas (textos), faz com que a escrita se apresente como um objeto 

alheio à própria capacidade de compreensão. Está ali para ser copiada, 

reproduzida, porém não compreendido, nem recriado (FERREIRO, 2008, p. 

19). 
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A década de 1980, portanto, constituiu-se num momento histórico e rico em 

experiências inovadoras, principalmente na forma e nas metodologias empreendidas para 

alfabetizar. Os alfabetizadores tiveram que buscar outros/novos conhecimentos para 

entenderem o que estava acontecendo no processo de alfabetização, porque a formação inicial 

da grande maioria dos professores ainda não havia tratado desta questão e em decorrência 

disto eles não se sentiam preparados para empreender as novas metodologias para a 

alfabetização. 

As inovações deste período tornaram possível perceber que a criança não estava 

evoluindo em seu aprendizado na forma que estava sendo aplicado o conteúdo proposto na 

alfabetização, causando, assim, a necessidade de ampliar os conhecimentos dos 

alfabetizadores, que, para terem rendimento na forma de trabalhar e empreender as novas 

metodologias no processo da alfabetização, também teria que valorizar os conhecimentos 

prévios dos alunos. 

 

A realidade das crianças é ponto de partida, aí, na medida em que as 

professoras observadas tem um profundo conhecimento sobre as 

experiências das crianças no seu cotidiano familiar, e esse conhecimento é 

necessário para que estabeleçam uma ponte com seus alunos. Aliado ao 

conhecimento da realidade vivencial dos alunos está presente também o 

sentimento tanto de valorização dessa realidade e das aprendizagens já 

acontecida, quanto de confiança na possibilidade de novas aprendizagens, 

estas viabilizadas graças à atuação sistemática e intencional das professoras 

na sala de aula (KRAMER, 1986, p, 26). 

 

As pesquisas revelaram ser fundamentais para os professores alfabetizadores, 

conhecer um pouco do cotidiano do aluno, como as condições socioculturais e econômicas, a 

participação da família na escola. Isso contribui para que o professor entenda realmente o que 

está acontecendo com seu educando, e, assim, poder intervir nas suas dificuldades de 

aprendizagem. Por isso, é fundamental avaliar e diagnosticar o desenvolvimento do aluno, 

sobretudo em fase de alfabetização, para entender o porquê dessas dificuldades e assim propor 

ações e metodologias de intervenção, que neste caso serão pontuais a cada alfabetizando. 

Porém, os alfabetizadores encontram muita dificuldade em apropriar-se de novos 

métodos e técnicas de ensino, e colocá-los em prática em sala de aula. Para os professores 

aderirem a essa nova metodologia de alfabetização é necessário empreender ações de 

formação inicial e contínua que levem o professor a pensar sobre as concepções de mundo, de 

sociedade e de educação que eles estão inseridos. 
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Não cabe, assim, propor mudanças no método ou mesmo criar um novo 

método como forma de garantir a alfabetização. Esse caminho não justifica, 

por mais que tal método se apoie em pressupostos teóricos consistentes. 

Trata-se, ao contrario, de mudanças na concepção do processo de 

leitura/escrita e de uma transformação da pratica pedagógica, cunhada no seu 

cotidiano (KRAMER, 2010, p. 64). 

 

Frente a isso, o professor poderá ampliar significativamente a possibilidade de 

sucesso do alfabetizando, definindo claramente seus objetivos ao preparar suas aulas, 

analisando os conteúdos a serem propostos de acordo com a realidade de seus alunos, estando 

atento às metodologias a serem usadas, de forma que consiga envolver todos os alunos, de 

maneira que todos obtenham êxito na construção de seus conhecimentos. 

A escolha do conteúdo e a forma como este será ministrado são fatores fundamentais 

para que o professor atinja vários pontos da aprendizagem de seus alunos, favorecendo assim 

o desenvolvimento intelectual, habilidades, a capacidade de compreensão do conteúdo 

ministrado, as necessidades de seu dia a dia e seu contexto cultural e social. 

É nessa direção que o Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – 

PNAIC objetiva a formação docente continuada que lhe possibilite oferecer aos alunos muito 

mais que o domínio do código da escrita, mas sim uma compreensão abrangente e crítica 

enquanto ser sociocultural, com papel ativo na sociedade. 

Frente a esse objetivo, a formação humana no contexto atual, exige do docente 

reflexão e o desenvolvimento de práticas de alfabetização que visem à valorização das 

experiências, a inclusão e o respeito à diversidade. 

 

O educador ou a educadora crítica, exigente, coerente no exercício de sua 

reflexão sobre a prática educativa, ou no exercício da própria prática, sempre 

a entende em sua totalidade. Não centra a prática educativa, por exemplo, 

nem no educando, nem no educador, nem no conteúdo, nem nos métodos, 

mas a compreende nas relações de seus vários componentes, no uso 

coerente, por parte do educador ou da educadora dos materiais, dos métodos, 

das técnicas (FREIRE, 2009, p. 110). 

 

Os professores alfabetizadores devem buscar a compreensão sobre essa nova forma 

de alfabetizar, superando a estratégia da reprodução e adquirindo a concepção da construção. 

 

Durante muito tempo, acreditava-se que a prática da memorização de silabas 

e de pseudotextos, por si só, era um instrumento eficaz para que o 

aprendizado da escrita ocorresse. Provavelmente quando você foi 

alfabetizado, realizou diversas atividades que visavam à memorização das 

famílias silábicas (CASTANHEIRA, MACIEL, MARTINS, 2009, p. 22). 
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A alfabetização é muito mais complexa do que se pensava ao iniciar este trabalho. 

Há que se ver a dimensão social deste processo. Ela é mais necessária no mundo 

contemporâneo, porque a vida de todos é afetada por decisões tomadas pelas pessoas 

alfabetizadas. 

 

À medida que o analfabetismo vai sendo superado, que um número cada vez 

maior de pessoas aprende a ler e a escrever, e à medida que, 

concomitantemente, a sociedade vai se tornando cada vez mais centrada na 

escrita (cada vez mais grafocêntrica), um novo fenômeno se evidencia; não 

basta aprender a ler e escrever. As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e a 

escrever, mas não necessariamente incorporam a prática da leitura e da 

escrita, não necessariamente adquirem competência para usar a leitura e a 

escrita, para envolver-se com práticas sociais de escrita (SOARES, 1998 p. 

45-46). 

 

A alfabetização permite que as pessoas participem de forma plena na sociedade, 

tendo influência, fazendo com que seja visto e ouvido pela sociedade. Enfim, é necessário 

compreender e aprofundar o conhecimento sobre a habilidade necessária para um processo de 

alfabetização de sucesso. 

 

2.8.2 PNAIC: Avaliações na perspectiva do letramento 

 

Percebe-se a exigência da habilidade do ler e escrever corretamente nas práticas 

sociais, condição que ultrapassa a escrita e a leitura mecânica, mas se funda na compreensão 

crítica daquilo que se lê e se escreve. Verifica-se que, na maioria das vezes, o critério das 

pesquisas feitas em jornais e revistas para aferir se uma pessoa é alfabetizada ou não é 

realizada sob a avaliação se esta é capaz de ler e escrever pequenos textos ou escrever o 

próprio nome. Tais avaliações não dão conta de, medir de fato a capacidade dos envolvidos 

nesse processo. 

O debate atual sobre o tema traz em seu bojo a preocupação em avaliar o nível de 

letramento das pessoas. 

 

Não basta denunciar, como se costuma crer no Brasil, um alto número de 

pessoas que não sabem ler e escrever (fenômeno a que nos referimos nós, 

brasileiros, quando denunciamos o nosso ainda alto índice de analfabetismo), 

mas estão denunciando um alto número de pessoas que evidenciam não viver 

em estado ou condição de quem sabe ler e escrever, isto é, pessoas que não 

incorporam os usos da escrita, não se apropriaram plenamente das práticas 

sociais de leitura e de escrita: em síntese, não estão se referindo os índices de 

alfabetização, mas a níveis de letramento (SOARES, 2001, p. 22-23).  
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É necessário um compromisso por parte dos professores da área da alfabetização em 

conhecer e compreender o processo e de fazer uso da alfabetização e do letramento de uma 

maneira coerente. Para os educadores avaliarem a alfabetização precisam primeiramente fazer 

a definição do nível ou fase que se encontra cada criança. Assim é imprescindível que o 

professor: 

[...] esteja atendo à progressão na apresentação de conteúdos e também à 

exigência do desempenho dos estudantes, sempre lembrando que os ritmos 

de aprendizagem não são uniformes e que a diversidade constitui a pratica 

docente. Ela não é um obstáculo eventual, a ser evitado ou superado. Por sua 

vez, o ensino da leitura, numa abordagem sociointeracionista, tem como 

referência as práticas sociais de leitura nas quais esperamos que o leitor se 

torne proficiente (BRASIL c, 2012, p. 15). 

 

Segundo Teberosky e Ferreiro (1999) existem quatro níveis que levam a criança 

entender o processo da escrita, que são: o Pré-silábico, Silábico, Silábico-alfabético, 

Alfabético. Nesse sentido, os professores precisam fazer sondagens desses níveis, e assim 

saberem se os alunos estão sendo alfabetizados e letrados. 

Segundo Fernandes (2008 p.17) “a sondagem não é uma avaliação”. “É uma 

observação das características do pensamento dos alunos”. O objetivo é verificar como o 

aluno pensa, para poder planejar as intervenções do professor. 

Esse processo ainda pode ser realizado durante as atividades feitas em sala de aula, 

de forma criativa ou através de brincadeiras. Com a prática no processo de alfabetização cada 

professor vai construindo o seu método de fazer a sondagem, que é uma forma de mensurar o 

conhecimento ou o nível de aprendizagem de cada aluno. 

O processo de avaliação depende, em grande parte, da concepção que o docente tem 

em relação à leitura e escrita. Para que seja possível diagnosticar se as habilidades estão sendo 

desenvolvidas e em que medida, para dessa forma intervir no processo de ensino e 

aprendizagem. Nesse sentido: 

 

É necessário ter clareza de que habilidades se pretende avaliar, ou seja, quais 

habilidades são importantes, em cada ano, para que o aluno possa avançar 

em seu conhecimento, realizando a leitura de um texto com autonomia e 

independência. Além disso, a avaliação precisa ser baseada no conteúdo que 

foi ensinado (BRASIL c, 2012, p. 15). 
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O Caderno do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC (BRASIL 

c 2012) traz algumas habilidades fundamentais para o desenvolvimento da compreensão 

leitora e que numa perspectiva construtivista deve ser objeto de avaliação: 

 

• Localizar informação explícita no texto; 

• Inferir – é importante verificar a capacidade da criança em utilizar conhecimentos 

prévios ou resgatar partes de um texto para inferir alguma informação; 

• Compreender a finalidade do texto; 

• Apreender assuntos/temas tratados em textos; 

• Estabelecer relação de intertextualidade. 

 

Em relação ao diagnóstico da escrita, Fernandes (2008) propõe o seguinte: 

 

Pode-se realizá-la usando lista de palavras do mesmo campo semântico 

(animais, roupas, comida etc.) ou uma escrita espontânea. Se for uma lista, 

deve ter palavras polissílabas, trissílabas, dissílabas e monossílabas, nessa 

ordem. Pede-se que as crianças escrevam do jeito que souberem. É bom não 

dizer que é um ditado ou exercício, mas que é uma brincadeira de escrever. 

As palavras não devem ser pronunciadas silabadas, e sim inteiras 

(FERNANDES, 2008, p. 130). 

 

Portanto, esses níveis irão auxiliar no processo de aprendizagem das crianças ou de 

adultos. Através das sondagens que os professores conseguem compreender como o aluno 

consegue entender a escrita e dessa maneira o educador pode fazer a intervenção necessária 

nos conteúdos e metodologias aplicados em salas de aula. 

Diante disso, o fundamental no processo de verificação da aprendizagem consiste na 

“busca como princípio central o diálogo, em que professor e estudante possam interagir como 

leitores críticos dos textos produzidos, fazendo uso da linguagem como prática social” 

(BRASIL, 2012, p. 30). Dessa forma, pode-se afirmar que o ensino e aprendizagem são um 

processo em que se constrói a partir da interação professor/aluno, e dos meios e situações em 

que se realiza, estando esses atores em constante avaliação. 
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3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Na busca de dados para responder à questão que norteia este estudo, ou seja, se a 

formação oferecida através do PNAIC contribuiu efetivamente para a prática docente, 

analisamos os resultados da formação continuada do Programa Pacto Nacional de 

Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, em duas escolas do Município de Monte 

Negro/Rondônia.  

 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Entendemos que nossa investigação enquadra-se nas características de pesquisa 

qualitativa, uma vez que desenvolvemos uma contextualização da história da educação no 

Brasil, a história da formação dos docentes brasileiros; na qual se insere a formação dos 

docentes no Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa- PNAIC, um programa novo 

instituído pelo Governo Federal, do qual se pretende investigar sua contribuição na prática 

dos docentes do primeiro ciclo do Ensino Fundamental. 

Em decorrência disso, buscamos apresentar o referido programa à luz de documentos 

norteadores, relatórios e outras bibliografias afins, analisando apenas a temática de língua 

portuguesa, procurando confrontar a teoria observada nos cadernos de formação e apoio 

docente à realidade aplicada nas salas de aula e o reflexo desta na aprendizagem dos 

discentes. Dessa forma, pretendemos alcançar os instrumentos para o estudo empírico. 

Com vistas a tratarmos os dados obtidos, descrevendo todo o processo vivenciado e 

as imbricações referentes a esses dados, decidimos por uma abordagem qualitativa. Na 

perspectiva de Bogdan e Biklen (1994, p. 16), é importante acrescentar que: 

 

Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que significa ricos 

em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de 

complexo tratamento estatístico. As questões a investigar não se estabelecem 

mediante a operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, formuladas 

com o objetivo de investigar os fenómenos em toda a sua complexidade e em 

contexto natural. [...] Privilegiam, essencialmente, a compreensão dos 

comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação. 

 

Como podemos observar por essa descrição, nossa pesquisa insere-se nessa 

abordagem, uma vez que a preocupação não está tão somente voltada para a leitura de dados 

quantitativos, mas principalmente para a interpretação de uma realidade com todos os seus 
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condicionantes, que segundo Bogdan e Biklen (1994), independente da técnica de coleta, 

numa pesquisa qualitativa, o comportamento humano é entendido como algo 

significativamente influenciado pelo contexto em que ocorre, de modo que os dados devem 

ser analisados em toda a sua riqueza, respeitando, tanto quanto o possível, a forma em que 

estes foram registrados ou transcritos. 

Partindo dessa opção metodológica, o presente estudo orientado pela questão 

norteadora, já citada anteriormente, leva-nos a indagações que se desdobram em outros 

questionamentos, tais como: 

- Como foi a participação dos docentes no referido programa? 

- Os docentes aplicaram na prática o que aprenderam com o programa? 

No sentido de construir um retrato da realidade a que nos propomos investigar, 

buscamos, por meio da indagação principal e seus desdobramentos, encontrar pistas que nos 

levem a uma interpretação aproximada do problema de estudo. Por isso, a escolha dessa 

trajetória metodológica. 

 

3.1.1. Objetivo geral e específico 

 

Ao debruçarmos neste fazer científico, que teve como problema de pesquisa verificar 

se a formação oferecida através do PNAIC contribuiu efetivamente para a prática docente, 

traçamos como objetivo geral analisar criticamente o papel do Programa Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa - PNAIC com enfoque em Língua Portuguesa, sua efetividade e 

contribuições para a formação do professor, em escolas da rede municipal de Monte Negro - 

Rondônia. 

Para atingirmos este objetivo geral, tornou-se necessário a contemplação dos 

seguintes objetivos específicos: 

 Analisar a contribuição do Programa PNAIC nas práticas das docentes 

cursistas. 

 Verificar a qualidade e a utilização dos materiais de apoio ofertado 

pelo FNDE nas práticas docentes em sala de aula. 

 Perceber a relevância dada pelas alfabetizadoras ao incentivo 

oferecido pelo FNDE através de bolsa de estudos para a efetiva participação 

no Programa PNAIC. 

 Observar a importância dos cantinhos de leitura para a aprendizagem 

dos discentes e a contínua utilização nas práticas docentes. 
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 Analisar o processo de promoção automática dos discentes, se este 

processo é favorável para a aprendizagem. 

 Observar se os critérios de avaliação utilizados pelos docentes 

condizem com a proposta de avaliação do Programa PNAIC. 

 Analisar a estrutura e logística utilizada no município e comparar com 

o previsto no Programa PNAIC. 

Estando claros os objetivos que pretendemos alcançar com este estudo, no próximo 

tópico serão definidos os instrumentos que utilizamos para o levantamento dos dados 

empíricos. 

 

3.1.2. Instrumento para levantamento de dados  

 

Nesse estudo, os dados acerca dos conhecimentos construídos pelas professoras da 

escola X e da escola Y sobre o Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - 

PNAIC foram coletados por meio de questionários individuais e entrevista com orientadora de 

estudos, sujeitos desta pesquisa. 

Para tanto, elaboramos um questionário individual a fim de obter dados que nos 

possibilitassem fazer uma caracterização dos sujeitos participantes da pesquisa. Os 

questionários foram disponibilizados aos docentes nas visitas que fizemos in lócus. 

Após a realização dessa fase inicial de coleta dos dados, os questionários foram 

arquivados para posterior organização sob a forma de gráficos, tabelas e transcrição das falas, 

com o objetivo de traçar o perfil dos sujeitos investigados, de modo que, através desse quadro 

de identificação, o leitor possa ter uma visão mais ampla das características desses sujeitos, 

obtendo assim maiores condições de entender e analisar a referida pesquisa. 

Optamos pela utilização de questionários por ser uma técnica qualitativa de coleta de 

dados altamente eficaz devido a sua riqueza de dados, baixo custo e economia de tempo. 

Segundo Cervo e Bervian (2002 apud LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 18), o questionário “é a 

forma mais utilizada para coleta de dados, possibilitando medir com exatidão o que se 

deseja”. Com esse instrumento, o informante responde por escrito questões estruturadas e 

relacionadas com o tema da pesquisa. 
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3.1.3. Tratamento dos dados  

 

Quanto à análise dos dados obtidos por meio do estudo empírico, buscamos 

fundamentação em Bardin (2011) para trabalhar a partir da análise de conteúdo. Conforme a 

autora, podemos considerar esse conjunto de técnicas de análise das comunicações como um 

único instrumento marcado por uma grande disparidade de formas, sendo adaptável a um 

campo de aplicação muito vasto. Bardin (2011, p. 15) afirma que atualmente a análise de 

conteúdo é:  

 

Um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em 

constante aperfeiçoamento, que se aplicam a “discursos” (conteúdos e 

continentes) extremamente diversificados. O fator comum dessas técnicas 

múltiplas e multiplicadas – desde o cálculo de frequências que fornece dados 

cifrados, até a extração de estruturas traduzíveis em modelos – é uma 

hermenêutica controlada, baseada na dedução: a inferência. Enquanto 

esforço de interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os dois polos do 

rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade. Absolve e cauciona 

o investigador por esta atração pelo escondido, o latente, o não aparente, o 

potencial de inédito (do não dito), retido por qualquer mensagem. Tarefa 

paciente de “desocultação”, responde a esta atitude de voyeur de que o 

analista não ousa confessar-se e justifica a sua preocupação, honesta, de 

rigor científico. 

 

Dentre o conjunto das técnicas da análise de conteúdo apresentado por esta autora, 

optamos pela análise categorial temática, técnica que implica a realização de algumas fases 

como a categorização e a inferência. Consoante Bardin (2011), a categorização permite o 

tratamento dos dados brutos a fim de torná-los significativos, ou seja, os elementos são 

classificados a partir da investigação, por recortes e agregados sob algum critério para depois 

serem perscrutados pelo analista com o intuito de criar uma interpretação do que estes possam 

estar dizendo. 

Conforme a autora apresenta: 

 

O analista, tendo à sua disposição resultados significativos e fiéis, pode 

então propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos 

previstos – ou que digam respeito a outras descobertas inesperadas 
(BARDIN, 2011, p. 131). 

 

Com base nessas colocações, entendemos que a análise categorial temática enquanto 

método de análise de conteúdo nos permite um adequado tratamento dos dados obtidos por 

meio do estudo empírico, no sentido de fazer uma interpretação da realidade estudada em 

determinadas escolas municipais de Monte Negro.  
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Na mesma perspectiva, Barbour (2009, p. 48) acrescenta: 

 

Análises se tornam mais do que simplesmente extração de temas a partir de 

dados, passando, então, a envolver um processo de interrogar os dados, 

contextualizar comentários, desenvolver tentativas de explicação e submetê-

las a mais interrogações e refinamentos. 

 

Com base nas contribuições da autora sobre a análise dos dados, podemos a partir da 

categorização fazer nossas inferências em relação ao que nos propomos descobrir e a fazer um 

retrato do que conseguimos apreender neste estudo, lembrando o que nos coloca Santos Filho 

e Gamboa (1997, p. 42): 

 

[...] o estudo do ser humano é o estudo de atores morais, ou seja, de pessoas 

que agem na base de seus próprios valores e disposições – daí ser impossível 

adotar uma postura distante no processo de compreensão da ação humana. 

Em consequência, deve-se abandonar a ficção da neutralidade e assumir a 

consideração dos valores na pesquisa como um fator positivo e não negativo. 

Dessa forma, procuramos descrever os pormenores da pesquisa realizada, a 

fim de que o leitor possa entender a perspectiva de nossa abordagem e julgar 

por si próprio a maneira como produzimos e interpretamos os dados aqui 

apresentados. 

 

A partir do próximo item, passamos a descrever o processo dessa investigação desde 

os primeiros passos do estudo empírico.  

 

3.1.4. Procedimentos Metodológicos 

 

Para responder a questão norteadora da pesquisa e atingir os objetivos propostos na 

mesma, iniciamos a pesquisa de campo com a ida à SEMED/Monte Negro para entrevistar o 

Secretário Municipal de Educação, com o intuito de solicitar a autorização para a pesquisa em 

algumas escolas da rede municipal as quais os professores participaram da formação 

continuada do PACTO e que trabalharam com o PNAIC, no ano de 2013, no qual a formação 

esteve vinculada a Língua Portuguesa. Assim, como todas as escolas da rede municipal 

aderiram ao referido programa, (sendo duas escolas na zona urbana e quatro escolas polos na 

zona rural) escolhemos uma Unidade de Ensino na rede urbana por atender a um número 

maior de alunos, tendo, consequentemente, um número maior de docentes e uma Instituição 

da zona rural, com o intuito de analisarmos as diferentes clientelas, utilizamos o mesmo 

critério de escolha para a escola da zona rural. 
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O Secretário se colocou à disposição nos adiantando que gostaria muito que no 

término de nossa pesquisa retornássemos para os esclarecimentos dos resultados. Em seguida, 

o mesmo nos encaminhou para a coordenadora pedagógica da secretaria, no qual fizemos o 

levantamento de quantos docentes participavam deste programa em cada escola escolhida e 

quantas turmas tinham o que nos facilitou muito para futuras coletas de dados. 

Saímos de lá com dois nomes de escolas que seriam os lócus de nossa pesquisa. E a 

partir desse levantamento, fizemos os primeiros contatos com as escolas para informar a 

respeito da pesquisa que pretendíamos realizar. 

Na visita às escolas, conversamos com as Diretoras e as Supervisoras e ambas foram 

muito solícitas em nos atender e agendar um horário para conversarmos com as professoras. 

Junto à supervisora, encontramos dificuldades em marcar o encontro devido à impossibilidade 

de reunir todos os professores, já que atuavam em sala de aula em diferentes períodos – 

matutino e vespertino. 

Assim, agendamos o encontro para a semana seguinte, ficando decidido que a 

conversa seria no horário de planejamento de ambos os períodos, de modo que deveríamos ir 

às escolas pela manhã as nove (09) horas e à tarde as quinze (15) horas quando os professores 

tivessem concluído o reforço escolar. 

Na semana seguinte, conforme combinado, retornamos às escolas que foram 

denominadas nesta pesquisa de X (escola da zona urbana) e Y (escola da zona rural) para 

conversar com os professores a respeito da referida pesquisa e convida-los a participar. Estes 

que por sua vez, tanto na escola X quanto na Y, se mostraram alegres, simpáticos e 

receptivos. Apresentamo-nos novamente, agradecemos e perguntamos se gostariam de 

participar da pesquisa que estávamos desenvolvendo no programa de Pós Graduação, os quais 

teriam que responder a um questionário, explicamos que seriam extremamente importantes 

para a pesquisa que os mesmos não seriam identificados e que não eram obrigados, mas que 

tal ação seria de grande contribuição. 

Eles ficaram silenciosos, olhando com curiosidade e apreensão, esperando que mais 

lhes fosse revelado. Quase que imediatamente, explicamos a técnica de coleta de dados que 

pretendíamos desenvolver, ou seja, questionários, onde nos reuniríamos em determinado 

local, os quais ficaram estabelecidos às próprias escolas. 

Após o consentimento dos professores ali presentes, passamos às questões práticas. 

Então agendamos com os docentes para a próxima semana, no horário de planejamento, para 

responderem ao termo de Consentimento esclarecido e ao questionário.   
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Para isso, entregamos ofícios às Diretoras das escolas escolhidas, solicitando as 

autorizações para o desenvolvimento das atividades necessárias ao andamento da pesquisa. A 

diretora da escola X nos ofereceu a sala de informática da escola para reunirmos os 

professores para responderem ao questionário e a diretora da escola Y, a sala de 

acessibilidade. Em ambas, salas razoavelmente grandes com cadeiras confortáveis e ar 

condicionado. As mesmas foram muito receptivas e atenciosas, nos facilitando sempre que 

necessária nossa presença nos ambientes. 

Conforme marcado realizamos o preenchimento do termo de consentimento 

esclarecido e a aplicação do questionário, conforme acordado aos docentes da escola X nos 

períodos de planejamento, sendo: das 9h às 11h no turno matutino e das 15h às 17h no turno 

vespertino; primeiramente foi lido o termo de consentimento os quais todos se propuseram em 

participar, assinando-os. 

Em seguida efetuou-se a leitura dos questionários os quais continham questões 

estruturadas e semiestruturadas e o esclarecimento das dúvidas que surgiram de acordo com 

as questões. Todos os participantes conseguiram responder dentro do tempo estipulado. 

Agradecemos a presença de todos os nove (09) participantes, (05 de manhã e 04 à tarde) na 

escola X. 

Na escola Y fomos somente no período vespertino, uma vez que todos os docentes 

atuavam no período matutino em sala de aula.  Utilizou-se dos mesmos procedimentos da 

escola X, leitura dos termos de consentimento esclarecido e dos questionários, 

esclarecimentos de dúvidas. Utilizaram o tempo de 2h, sendo das 15h às 17 horas. Todos 

responderam a todas as questões. Ao término agradecemos aos 04 professores participantes do 

Pacto desta Instituição.  

Após pesquisa realizada com os docentes entramos em contato com a professora que 

era a orientadora de estudos desses cursistas do programa PNAIC em Língua Portuguesa e 

solicitamos se poderia entrevistá-la a respeito do referido Programa, a mesma prontamente 

nos atendeu e marcou para dois dias após o nosso contato. 

Como combinado dois dias depois fomos à casa da orientadora de estudos, a mesma 

nos esperava; explicamos sobre a pesquisa e a importância que colaborasse conosco, e que 

nossa conversa seria gravada, mas que seu nome não seria exposto em nossa pesquisa. O local 

era apropriado, não contendo nenhum tipo de barulho externo, e por estar em sua casa a 

entrevistada estava bem à vontade e sem nenhum receio assinou o termo de consentimento 

esclarecido e respondeu a todas as questões. Em alguns momentos pediu para que 

repetíssemos as perguntas, mas observamos que em nenhum momento teve insegurança em 
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nos responder. Ao final agradecemos pela sua disponibilidade e a orientadora se dispôs a 

colaborar no que fosse preciso. 

A pesquisa de campo realizou-se no decorrer do mês de novembro do ano de 2015, 

contendo a participação de quatorze (14) docente. Os dados coletados por meio de 

questionários individuais nos permitiram traçar um perfil dos sujeitos participantes da 

pesquisa, e conhecer melhor os sujeitos da investigação, isso possibilitou fazer uma análise 

mais elaborada, bem como uma interpretação mais profunda desse estudo. Por isso, a próxima 

subseção pretende caracterizar esses participantes com o objetivo de facilitar a compreensão 

acerca dos dados coletados. 

 

3.2 LÓCUS DA INVESTIGAÇÃO  

 

O estudo empírico realizou-se em duas escolas de ensino fundamental localizadas no 

município de Monte Negro, que está situado dentro dos limites do estado de Rondônia.  

Mapa de Localização do município de Monte Negro – RO 

 Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2015). 

 

De acordo com o último censo IBGE (2012), Monte Negro possui uma população de 

aproximadamente 14.092 habitantes. Limita-se com os municípios de Ariquemes, Buritis, 

Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, e Governador Jorge Teixeira. Localiza-se a uma 

distância de 250 km da capital, Porto Velho. 

O Município de Monte Negro teve como primeiro nome, Boa Vista, mas por ser 

homônimo da capital de Roraima, alterou-se depois da emancipação em 1992. A sua 

economia é baseada na agricultura e pecuária, sendo uma das grandes produtoras de café do 

estado, também explora o extrativismo vegetal. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Boa_Vista_(Roraima)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1992
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A pesquisa foi desenvolvida em duas escolas da rede municipal, as quais vamos 

apresentar como escola X e escola Y. 

Tabela 1 com detalhamento de dados do Lócus da Pesquisa: 

 

Tabela 1 - Dados dos ambientes pesquisados 

Informações de dados dos ambientes 

pesquisados 
Escola X Escola Y 

Localização Zona Urbana Zona Rural 

Número de Funcionários 55 36 

Número de alunos 543 385 

Turnos de funcionamento das escolas Matutino e vespertino Matutino e vespertino 

Alfabetizadores cursistas do PNAIC 09 04 

Número de turmas do Ciclo de 

Alfabetização. 
09 04 

Equipe Gestora da escola 07 05 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2015). 

 

Pode-se observar, que as escolas que serviram como lócus desta pesquisa localizam-

se: uma na zona rural e outra na zona urbana, o critério selecionado para escolha destes 

ambientes deu-se a partir do maior número de alunos, em relação ao número das outras 

escolas da rede. As duas escolas atendem o Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano. 

O número de alunos destas escolas é: Escola X (543) e Escola Y (385), as duas 

escolas atendem no período matutino e vespertino.  

O número de turmas que compõem o Ciclo de alfabetização é: na escola X, nove (9) 

sendo: quatro (4) 1º ano, três (3) 2º ano e dois 3º ano; na escola Y são quatro turmas sendo: 

dois (2) 1º ano, um (1) 2º ano e um ( 1) 3º ano. Todos os alfabetizadores que atuavam nestas 

turmas participaram do Pacto Nacional em Língua Portuguesa. 

 

3.3. SUJEITOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

Os sujeitos dessa investigação totalizam quatorze (14) docente, sendo: nove da 

Escola X, quatro (04) docentes da escola Y e um orientador de estudos. Desses 14 docentes, 

treze atuam em salas de aula com turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, os quais 

todos participaram como cursistas no Programa PNAIC em Língua Portuguesa e uma trabalha 

na Secretaria Municipal de Educação como orientadora de estudos do referido Programa. As 

escolas pesquisadas pertencem à rede municipal, no município de Monte Negro - RO. 
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Com base na pesquisa de campo, através da aplicação de questionário individual, 

tornou-se possível traçar o perfil dos docentes participantes dessa investigação, com relação 

aos seus dados pessoais e profissionais. Com relação ao sexo, todos os docentes participantes 

de nossa pesquisa são do sexo feminino, o que para nós não é um fato novo, já que a presença 

da figura feminina no exercício da docência, principalmente nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental é uma realidade histórica. 

Os sujeitos investigados, em sua maioria, são professores com experiência 

profissional no magistério. O gráfico a seguir pode esclarecer esta questão, apresentando os 

dados da experiência docente desses sujeitos. 

 

Gráfico 1– Experiência docente dos participantes da pesquisa. 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2015). 

 

Ao observar o gráfico, percebemos que três professores possuem de 1 a 10 anos de 

experiência, cinco de 11 a 20 anos e seis de 21 a 30 anos. Os dados nos permitem confirmar 

que a maioria dos docentes possui experiência profissional de mais de vinte anos de exercício. 

Acreditamos que, com base nestas informações, os dados apresentados 

posteriormente na análise de conteúdo possam adquirir um significado ainda maior por se 

tratar de profissionais com vários anos de experiência docente. 

Vejamos agora, uma tabela apresentando alguns dados acerca da formação inicial e 

vínculo empregatício dos sujeitos participantes da pesquisa. 
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Tabela 2 - Dados sobre a formação inicial e vínculo empregatício dos professores investigados. 

Ordem Formação Instituição 
Ano de 

Conclusão 

Vínculo 

Empregatício 

Jornada de 

Trabalho 

P1 Normal Superior FAEL 2008 Efetivo 40h 

P2 Pedagogia UNIR 2004 Efetivo 25h 

P3 Normal Superior UNOPAR 2010 Efetivo 40h 

P4 Letras UNITINS 2010 Efetivo 25h 

P5 Geografia FIAR 2012 Efetivo 40h 

P6 Normal Superior UNITINS 2008 Efetivo 40h 

P7 Pedagogia (cursando) UNIR - Efetivo 40h 

P8 Pedagogia (cursando) UNIR - Efetivo 40h 

P9 Pedagogia UNITINS 2012 Efetivo 40h 

P10 Geografia FIAR 2012 Efetivo 40h 

P11 Normal Superior UNITINS 2008 Efetivo 40h 

P12 Normal Superior UNITINS 2008 Efetivo 40h 

P13 Letras UNITINS 2010 Efetivo 40h 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2015). 

 

A leitura desse quadro nos revela que a maioria dos docentes investigados, com 

exceções de P7 e P8, concluíram a sua formação em nível superior, as áreas de formação 

dentre as cursistas são diversificadas, predominando a formação em Normal Superior, entre os 

anos de 2004 e 2012.  

Quanto à formação inicial, a tabela 2 nos mostra que com exceção de três docentes 

P2, P7 e P8 todos os demais onze docentes cursaram sua graduação em instituições 

particulares, o que denota que os docentes também tomam para si o investimento em sua 

formação o que sinaliza a necessidade do apoio de políticas públicas para a formação docente 

que vise o aprimoramento do professor. 

Verifica-se ainda, através dos dados apresentados na tabela 1 que todos os docentes 

participantes da pesquisa possuem vínculo empregatício efetivo e quase todos, jornada de 

trabalho de 40 horas, sendo exceções somente P2 e P4 que tem jornada de 25h, tendo neste 

caso, estabilidade profissional e tempo integral para dedicar-se ao exercício da docência, ao 

planejamento e participação em cursos de formação continuada, fato este que é um dos 

critérios para a participação do programa PNAIC, pois o mesmo precisa desenvolver 

atividades extraclasse, confeccionar materiais, além do reforço escolar e recuperação paralela 

aos educandos no contra turno de sua sala de aula. Nesse sentido destaca-se Nóvoa (2009, p. 

24) que diz “[...] nada será conseguido se não se alterarem as condições existentes nas escolas 

e as políticas públicas em relação aos professores. É inútil apelar à reflexão se não houver 

uma organização das escolas que a facilite”. Esta afirmação nos mostra que não adianta 

pensar em formações que exijam reflexão por parte dos docentes se a escola ou o sistema 



108 

administrativo educacional não facilitar as condições para os professores, que de acordo com 

o autor encontra-se em situação precária, tendo que trabalhar muitas vezes em duas escolas ou 

mais.  
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4 O QUE PENSAM OS SUJEITOS SOBRE O PROGRAMA PACTO NACIONAL 

PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 

 

Após a pré-análise dos dados, por intermédio do questionário e da entrevista, os 

mesmos foram organizados em categorias de acordo com cada questão. Para a preservação da 

identidade de cada participante, os sujeitos da pesquisa foram identificados como P1, P2, [...] 

e P14. E dentre os assuntos abordados os classificamos em três questões centrais, as quais 

definimos através das respostas em categorias e subcategorias. 

 

1)  Quais as contribuições do Programa PNAIC para a formação e as 

práticas dos docentes. 

2) Quais as sugestões/estratégias propostas pelo Programa PNAIC para 

auxiliar nas práticas docentes e aprendizagem dos discentes. 

3) Como foi ofertada a infraestrutura e logística do Programa PNAIC no 

município de Monte Negro. 

 

 Tabela 3 – Demonstrativo das categorias e subcategorias utilizadas para análise da pesquisa 

conforme resposta às questões abordadas. 

4.1 CATEGORIA 1  

Contribuições do Programa 

PNAIC na formação e nas 

práticas dos docentes. 

4.1.1 Subcategoria 1 - Forma diferenciada e inovadora de ensinar. 
4.1.2 Subcategoria 2 - Resgate de métodos e estratégias adormecidas. 

4.1.3 Subcategoria 3 - Reflexão sobre a prática.  

4.1.4 Subcategoria 4 - A troca de experiências entre os cursistas. 

4.2 CATEGORIA 2 

Contribuição dos materiais 

pedagógicos disponibilizados 

pelo MEC como suporte 

pedagógico na formação do 

PNAIC e nas práticas 

docentes. 

4.2.1 Subcategoria 1- Proporcionar aulas mais dinâmicas e criativas. 

4.2.2 Subcategoria 2 - Despertar o gosto pela leitura. 

4.2.3 Subcategoria 3 - favorecer trabalhos em grupo. 

4.3 CATEGORIA 3 

Contribuição do PNAIC para 

auxiliar discentes com 

dificuldades de aprendizagem 

através da diversidade de 

recursos metodológicos 

utilizados pelos docentes 

cursistas.  

4.3.1 Subcategoria 1- Diversidade de recursos metodológicos 

utilizados em sala de aula após participação no pacto. 

4.3.2 Subcategoria 2- critérios avaliativos variados. 

4.3.3 Subcategoria 3-Utilização de metodologias variadas. 

4.3.4 Subcategoria 4- Reforço escolar. 

4.4 CATEGORIA 4 

 

Cantinho da Leitura. 

4.4.1 Subcategoria 1 – Experiência produtiva e prática contínua. 

4.4.2 Subcategoria 2 – Experiência produtiva e prática parcial. 
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4.5 CATEGORIA 5 

Retenção do aluno de 

alfabetização, apenas no 3º 

ano do ensino fundamental. 

4.5.1 Subcategoria 1 – Normativa favorece o aprendizado. 

4.5.2 Subcategoria 2 – Normativa não favorece aprendizagem. 

4.5.3 Subcategoria 3 – Normativa favorece parcialmente 

aprendizagem. 

4.6 CATEGORIA 6 

Classificação da estrutura e 

logística do Programa PNAIC 

no município de Monte Negro. 

Não houve subcategorias. 

4.7 CATEGORIA 7 

O Programa PNAIC e o 

incentivo aos participantes 

através de bolsas. 

4.7.1 Subcategoria 1 – Bolsa como fator decisivo para participação. 

4.7.2 Subcategoria 2 – Bolsa como estímulo, mas sem interferência 

para participação. 

4.7.3 Subcategoria 3 – Bolsa não fez diferença, o foco era a 

aprendizagem. 

4.8 CATEGORIA 8 

Qualidade e cumprimento de 

prazos dos materiais 

fornecidos pelo MEC para 

formação dos professores e a 

prática em sala de aula. 

4.8.1 Subcategoria 1 – materiais de qualidade e de acordo pelo 

proposto pelo programa PNAIC, mas com atraso no cumprimento de 

prazo. 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2015). 

 

Questão 1 – Contribuições do Programa PNAIC na Formação e na Prática dos Docentes 

 

Para responder esta questão classificamos as respostas das cursistas em três 

categorias: 4.1 Categoria 1 - Contribuições  do programa PNAIC  na formação e nas práticas 

docentes; 4.2 Categoria 2 - Contribuição dos  materiais pedagógicos disponibilizados pelo 

MEC como suporte pedagógico na formação do PNAIC e nas práticas docentes; 4.3 Categoria 

3 - Contribuição do PNAIC para auxiliar discentes com dificuldades de aprendizagem através 

da diversidade de recursos metodológicos utilizados pelos docentes cursistas. 

 

4.1 CATEGORIA 1 - CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA PNAIC NA FORMAÇÃO E 

NAS PRÁTICAS DOS DOCENTES. 

 

De acordo com as respostas das cursistas classificamos esta Categoria em 

contribuições do Programa PNAIC na formação e nas práticas docentes devido às diversas 

contribuições elencadas pelas alfabetizadoras tanto nas formações, quanto para suas práticas. 

E para esta categoria foram criadas quatro subcategorias, sendo: 4.1.1 Subcategoria 1- Forma 

diferenciada e inovadora de ensinar, 4.1.2 Subcategoria 2- Resgate de métodos e estratégias 
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adormecidas. 4.1.3 Subcategoria 3– Reflexão sobre a prática.  4.1.4 Subcategoria 4- A troca 

de experiências entre os cursistas. 

 

4.1.1 Subcategoria 1 - Forma diferenciada e inovadora de ensinar. 

 

Caracteriza-se esta subcategoria como forma diferenciada e inovadora de ensinar, 

com base nas respostas fornecidas pelas pesquisadas, que relatam que a formação realizada 

pela orientadora de estudos era prazerosa, dinâmica e atrativa, além de que acompanhava o 

previsto pelo Programa PNAIC, conforme se observa nas falas abaixo:  

 

[...] acho que a forma como foi pensada a metodologia do pacto é um modo 

de aprendizagem muito dinâmica, prazerosa, atrativa, que com certeza 

enriqueceu muito minhas aulas [.... (P1)  

 

Eu acho que é uma boa maneira de trabalhar e de conseguir mais a atenção 

do aluno, chamar a atenção dele, de inserir ele ali no conteúdo, dele 

conseguir aprender as coisas de uma forma diferente, [...] (P4) 

 

[...] o entendimento vai ser maior, [...] você vai ver o resultado final, com 

certeza porque é diferente, de quando você só passa aquele conteúdo ali [...] 

gostei muito das sequências didáticas da qual eu nunca tinha ouvido nem 

falar a respeito [...] (P5). 

 

A orientadora tinha muito domínio do conteúdo, sempre trazia coisas novas, 

leituras para deleite, os slides que apresentava estava bem de acordo com o 

livro do programa que a gente acompanhava [...] (P6). 

 

Para mim foi muito bem aplicado este curso, a orientadora tinha técnicas 

variadas e dominava muito bem o conteúdo [...] utilizei várias brincadeiras e 

atividades em minha sala de aula (P8). 

 

Esta formação foi excelente, achei uma prática inovadora [...] as formações 

eram feitas de acordo com o que estava previsto nos livros de formação [...] 

a formadora tinha um ótimo domínio do conteúdo [...] muito criativa (P12). 

 

Podemos observar nas respostas de P1, P4, P5, P6, P8 e P12, que estes docentes 

consideram que a metodologia e estratégias trabalhadas pela orientadora de estudos no 

PNAIC foram diferenciadas e inovadoras. 

Que esta prática era diferente das outras formas de trabalho pedagógico até então 

conhecidas pelas mesmas em outros cursos de formação, porque as atividades desenvolvidas 

dentro deste programa organizaram-se de forma sistematizada, trazendo novas metodologias e 
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estratégias de ensino, fazendo com que os mesmos além de aprender na teoria 

desenvolvessem em suas classes as atividades, produzindo resultados práticos. 

 

Foto 1 – Aula com utilização de materiais lúdicos. 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora 2015. 

 

Nesse contexto, ressaltamos Freire (1997) que considera que na formação de 

professores deve ser indissociável da prática. Ao abordar o tema o autor coloca a exigência 

dessa relação, sem a qual, segundo ele, a teoria vira apenas palavras e a prática se transforma 

em ativismo. 

Divergindo neste assunto Imbernón (2010), afirma que entre a teoria e a prática deve 

haver sempre um equilíbrio, tanto na formação inicial quanto na continuada. Para o autor, “a 

solução está em potencializar uma nova cultura formadora, que gere novos processos na teoria 

e na prática de formação, introduzindo-nos em novas perspectivas e metodologias” 

(IMBERNÓN, 2010, p. 40). 

Nessa dimensão, Nóvoa (1991) ensina que a formação docente permanente deve estar 

articulada com o desempenho profissional dos professores, tomando as escolas como lugares 

de referências. 

 

A formação continuada deve estar articulada com o desempenho profissional 

dos professores, tomando as escolas como, lugares de referência. Trata-se de 

um objetivo que só adquire credibilidade se os programas de formação se 

estruturarem em torno de problemas e de projetos de ação e não em torno de 

conteúdos acadêmicos (NÓVOA, 1991, p.144). 
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Desta forma pode-se afirmar que o Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa - PNAIC foi constituído baseado na ideia de uma formação articulada da teoria 

com a prática; nessa direção, as docentes precisavam executar na prática o que aprendiam 

através do Programa em suas salas de aula. Assim, ao refletir sobre a teoria aprendida e a 

implantação da prática em sala de aula, faz com que a escola seja um ambiente de construção 

do conhecimento como afirma Garcia: 

 

Reconhecer a professora como capaz de teorizar sobre a sua prática é (...) um 

princípio teórico-epistemológico (...) que nos faz considerar a escola como 

um espaço de teoria em movimento permanente de construção, 

desconstrução e reconstrução (GARCIA, 1998, p. 21). 

 

Portanto a autora afirma que o ambiente escolar é um espaço de teoria em 

movimento, afinal ali o professor está aprendendo no dia a dia através das situações e dos 

momentos, ou seja, é em sua prática em que ele constrói um aprendizado e com o tempo 

modifica e volta a reconstruir um novo de acordo com as situações que vão surgindo. 

 

4.1.2 Subcategoria 2 - Resgate de métodos e estratégias adormecidas. 

 

Na segunda subcategoria, as respostas organizadas seguem definindo que as 

estratégias e métodos utilizados pela orientadora estavam de acordo com o proposto pelos 

cadernos de formação do pacto, que a mesma apresentou muito domínio na explanação dos 

conteúdos propostos e que as estratégias utilizadas faziam um resgate de aprendizagens já 

adormecidas24 pelo tempo. Conforme podemos observar nas falas de P3, P7, P9 e P13: 

 

Para mim este curso foi um resgate de muitas coisas que aprendi no 

magistério e que há tempos não utilizava mais. [...] A orientadora conseguiu 

com muita facilidade e clareza transmitir o conteúdo [...] (P3). 

 

Foi muito bom, apesar de não ver coisas novas e sim rever práticas já 

aprendidas, mas já esquecidas pelo tempo. [...] (P7). 

 

Este curso foi muito bom. [...] A orientadora foi muito bem formada, 

conseguia transmitir com muita clareza seus ensinamentos [...] Conteúdo 

aplicado de acordo com os cadernos do PNAIC [...] Voltei no tempo como 

se estivesse esquecido muitas técnicas, muito bom relembrar [...] (P9). 

 

                                                 
24 Refere-se a metodologias, técnicas e estratégias aprendidas, mas já esquecidas pela falta da prática efetiva ,que 

desta forma estavam relembrando atividades esquecidas pelo tempo. 
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Muito boa a forma como foi produzido este programa, faz com que a gente 

repense nossa prática. [...] Pois muito do que eu vi, já havia aprendido, mas 

estava esquecido e foi muito bom relembrar. [...] A formadora também 

contribuiu muito para essa aprendizagem [...] (P13). 

 

Observa- se nesta subcategoria que todas as quatro (4) pesquisadas, diferentemente 

das cursistas da subcategoria 1, não viram na formação do pacto, e nas estratégias utilizadas 

pela orientadora de ensino, a formação como algo novo a ser implantado, mas sim, o resgate 

de metodologias e estratégias já conhecidas pelas cursistas, mas então esquecidas na prática 

de suas salas de aula. 

De acordo com Perrenoud (2002) ao relembrar estamos revendo nossas práticas, pois 

assim podemos refletir sobre a trajetória percorrida, e desta forma verificar o que precisa ser 

superado ou modificado. 

Nessa mesma direção, Halbawachs (1994, p.47) contribui ao afirmar que: 

 

Além de trazer à tona as experiências profissionais individuais, o exercício 

da memória em processos formativos favorece também a rememoração dos 

aspectos coletivos do vivido enriquecidos com experiências diferentes, 

relacionadas a um mesmo objeto, tema, situação ou prática.  

 

Pode-se afirmar que, a rememoração nos cursos de formação, favorece para enriquecer 

as experiências profissionais devido o enriquecimento através das trocas de experiência. 

 

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, 

repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A 

memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da 

sobrevivência do passado, “tal como foi”, e que se daria no inconsciente de 

cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que 

estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de representações que povoam 

nossa consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um 

fato antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na infância, 

porque nós não somos os mesmos de então e porque nossa percepção 

alterou-se e, com ela, nossas idéias, nossos juízos de realidade e de valor. O 

simples fato de lembrar o passado, no presente, exclui a identidade entre as 

imagens de um e de outro, e propõe a sua diferença em termos de ponto de 

vista (BOSI, 1994, p. 55). 

 

Compreende-se que de acordo com o autor acima, quando estamos relembrando algo, 

estamos repensando hoje as experiências do passado, e assim estamos nos reconstruindo, 

tendo a oportunidade de comparar e observar nossas mudanças.  

Desta forma, destaca-se que ao reviver as experiências citadas pelo Magistério, as 

cursistas deste Programa PNAIC estão revendo suas aprendizagens, uma vez que podem 
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comparar o que aprenderam e está adormecido, e desta forma voltarem a utilizar em suas 

práticas pedagógicas, contribuindo tanto na formação do programa com suas experiências, 

quanto em sua sala de aula.  

Nota-se que de acordo com os dados analisados baseados nas respostas das cursistas 

do referido programa, a formação realizada pela orientadora de estudos no município da 

referida pesquisa, seguiu rigorosamente aos critérios instituídos pelo pacto, cumprindo seu 

papel, pelo qual foi escolhida. As metodologias e as estratégias foram elogiadas pelas 

cursistas, que referenciaram que a mesma apresentou total domínio e clareza dos conteúdos 

abordados em sua formação. 

 

4.1.3 Subcategoria 3 - Reflexão sobre a prática 

 

De acordo com as respostas das cursistas P4, P9, P12, P13 e P14 que afirmam que a 

contribuição do Programa PNAIC para as práticas pedagógicas fez com que refletissem sobre 

suas práticas, classifica-se esta subcategoria como reflexão sobre a prática. 

 

Relembrei conhecimentos adquiridos em meu magistério [...] refleti sobre 

minha prática, colocando em prática estes conhecimentos relembrados [...] 

(P4). 

 

[...] hoje posso dizer que vejo uma nova forma de trabalhar com meu aluno 

[...] (P9). 

 

Aprendi como trabalhar para os alunos terem um aprendizado melhor. [...] 

este curso fez rever minha prática na sala de aula [...] (P12). 

 

Foi o melhor programa de formação oferecido ao município [...] contribuiu 

muito na minha prática pedagógica [...] (P13). 

 

Este curso trouxe muita reflexão sobre nossa prática, fez com que mudasse 

minha forma de pensar sobre a alfabetização, com certeza contribuiu muito 

para a aprendizagem dos alunos [...] (P14). 

 

As respostas deste grupo de docentes mostra que este curso de formação fez com os 

docentes refletissem sobre suas práticas e essa reflexão possibilitou que tivessem um novo 

olhar para sua prática diária, despertando assim para novas perspectivas de melhorias para sua 

profissão. Desta maneira, para Garcia (1998): 
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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, nas leituras que faz nos cursos de que participa, nas reflexões 

que produz (GARCIA, 1998, p.21). 

 

Na formação do PNAIC os cursistas aprendiam na formação e precisavam 

desenvolver na prática em seu ambiente de trabalho, ou seja, na sala de aula.   Nesse sentido, 

Canário (1998) afirma que os ambientes de trabalho como espaços de reflexão e interação são 

importantes locais formativos, são nestes espaços que eles realmente refletem sobre sua 

prática.  

 

Na reflexividade – momento em que o professor analisa sua prática – são 

revistos sentidos, sentimentos e até mesmo a intencionalidade das suas 

ações. Trata-se de um período fundamental para questionar se realmente os 

objetivos estão sendo cumpridos e se a sua função de ensinar pode ser 

melhorada em função de um objetivo e não por atividades (CANÁRIO, 

1998, p.23). 

 

Complementando nesta mesma linha de pensamento, podemos citar Schon que 

afirma que é na ação, na prática que pode-se refletir criticamente, e a partir daí pode-se 

reestruturar as ações. 

 

[...] A reflexão-na-ação tem uma função crítica, questionando a estrutura de 

pressupostos do ato de conhecer-na-ação. Pensamos criticamente sobre o 

pensamento que nos levou a essa situação difícil ou essa oportunidade e 

podemos, neste processo, reestruturar as estratégias de ação, as 

compreensões dos fenômenos ou as formas de conceber os problemas 

(SHÖN, 2000, p. 33). 

 

Nesse sentido de que nas formações docentes há necessidade de que o professor 

reflita sobre sua prática, podemos ressaltar também Freire que afirma “que na formação 

permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É 

pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática.” 

(FREIRE, 1996, p. 39). 

O docente que reflete criticamente sobre sua atuação em sala de aula e nos diferentes 

contextos sociais é capaz de qualificar a sua prática, otimizando assim, seu papel como 

facilitador do processo de ensino e aprendizagem. 
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Desta forma compreende-se a necessidade do professor estar em constante 

atualização para acompanhar as transformações que ocorrem na sociedade, da qual não deve 

ser mero expectador, mas agente imprescindível deste processo. 

Fazer com que o cursista refletisse sobre sua prática era uma das premissas do 

programa. Conforme observa-se: 

 

Refletir sempre a respeito do que é possível fazer em sala de aula, a partir do 

que foi trabalhado na formação, é muito importante. Para isso, o professor 

precisa analisar de maneira organizada suas condições e possibilidades de 

modificação ou readequação de procedimentos e intervenções em sua prática 

(BRASIL, 2012, p. 36). 

 

Desta forma, percebe-se que, de acordo com pesquisa realizada, o Programa Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC fez com grande parte das cursistas 

refletissem sobre sua prática. Pela fala das cursistas acima pode-se verificar que além de 

refletirem levaram para suas práticas as aprendizagens adquiridas. 

 

4.1.4 Subcategoria 4 - A troca de experiências entre os cursistas. 

 

Pode-se observar através das respostas das cursistas P1, P3, e P7 que o Programa 

Pacto teve como uma de suas características a troca de experiências entre os cursistas, o que 

favorece a aprendizagem, considerando que partilha-se múltiplos saberes. 

 

Acrescentou os meus conhecimentos e foi como um norte, onde houve a 

troca de conhecimentos entre os professores [...] e todos puderam caminhar 

juntos usando uma só língua [...] (P1). 

 

Quando ouvi opiniões de outros colegas nas atividades desenvolvidas fui 

notando que muitas das minhas posturas didáticas estavam boas ou não, 

assim eu tive a oportunidade de corrigir e melhorar estas falhas. [...] (P3). 

 

A troca de experiências foi muito válida [...] aprendi muito com meus 

colegas e devo ter ensinado também, por isso acredito ter sido o melhor 

curso que já fiz [...] (P7). 

 

Ao abordar o tema a importância da troca de experiência, pode-se observar pelas 

respostas “a troca de conhecimentos entre os professores”, “ouvindo opiniões de outros 

colegas nas atividades desenvolvidas”, “A troca de experiências foi muito válida [...] aprendi 

muito com meus colegas” o quanto que este programa contribuiu para a formação destes 
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docentes através da interação de suas práticas.  Nesse sentido ressaltamos Tardif que afirma 

que: 

 

[...] é dessa forma, a partir destas relações com os seus pares, com o coletivo, 

por meio “do confronto entre os saberes produzidos pela experiência coletiva 

dos professores, que os saberes experienciais adquirem certa objetividade 

[...]”.Dessa forma as certezas que são produzidas no dia-a-dia, 

subjetivamente, devem ser objetivadas sistematizadas, organizadas, para 

como diz este autor “[...] se transformarem em um discurso da experiência 

capaz de informar ou formar outros docentes e fornecer uma resposta aos 

seus problemas [...]” (TARDIF, 2007, p. 52). 

 

De acordo com o autor, a partir da troca de conhecimentos, é como confrontam-se 

saberes, que se afirmam as experiências, e a partir daí sim, pode-se ensinar ou aprender, dar 

respostas aos problemas, como pode-se observar na resposta da cursista  P3, que através das 

opiniões das colegas  que observava se sua prática estava boa ou não , e a partir de então 

corrigia suas falhas. 

Complementando nesta mesma linha de pensamento Nóvoa (2009) acrescenta que é 

na interação com os colegas mais experientes que se aprende e se faz avançar na profissão. 

 

Ser professor é compreender os sentidos da instituição escolar, integrar-se 

numa profissão, aprender com os colegas mais experientes. É na escola e no 

diálogo com os outros professores que se aprende a profissão. O registro das 

práticas, a reflexão sobre o trabalho e o exercício da avaliação são elementos 

centrais para o aperfeiçoamento e a inovação. São estas rotinas que fazem 

avançar a profissão (NÓVOA, 2009, p. 33). 

 

Colaborando com este pensamento pode-se citar Kramer (1993) que afirma que um 

conhecimento imbricado em experiências concretas, além de prazeroso, não se reduz a meras 

informações. 

 

Um conhecimento prazeroso, porque imbricado à sua experiência concreta; 

um conhecimento coletivo, porque nascido de uma prática comum; um 

conhecimento que não é reduzido à meras informações mecânicas (...); um 

conhecimento vivo, porque vinculado às histórias daqueles que o produzem 

(KRAMER, 1993, p. 61). 

 

Em suma, observa-se que a troca de experiências durante a formação do pacto foi um 

diferencial deste programa, pois colaborou para os professores refletirem juntos sobre 

situações existentes em suas escolas. E esses momentos de socialização os ajudaram a pensar 

coletivamente e resolverem questões de suas práticas diárias. 
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4.2 CATEGORIA 2 - CONTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

DISPONIBILIZADOS PELO MEC COMO SUPORTE PEDAGÓGICO NA FORMAÇÃO 

DO PNAIC E NAS PRÁTICAS DOCENTES. 

 

Nesta categoria ressaltamos a contribuição dos materiais pedagógicos enviados pelo 

Ministério da Educação e Cultura como suporte ao Programa Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa para serem utilizados tanto no momento de formação, quanto 

nas práticas dos docentes e desta forma baseado nas respostas das alfabetizadoras cursistas 

foram criadas três subcategorias, que são: 4.2.1 Subcategoria 1- Proporcionar aulas mais 

dinâmicas e criativas. 4.2.2 Subcategoria 2 - Despertar o gosto pela leitura. 4.2.3 

Subcategoria 3 - favorecer trabalhos em grupo. 

 

4.2.1 Subcategoria 1 - Proporcionar aulas mais dinâmicas e criativas. 

 

As alfabetizadoras P3, P5, P6 e P8, ressaltam que os materiais enviados pelo MEC, 

contribuíram para que suas aulas se tornassem mais dinâmicas e atrativas, além de que, ao 

trabalhar com estes materiais havia mais participação em sala, pois as aulas ficavam menos 

cansativas. Tendo por base estas respostas nomeou-se esta subcategoria como “Proporcionar 

aulas mais dinâmicas e criativas” 

 

Esses materiais fornecidos pelo MEC proporcionaram aulas mais criativas e 

dinâmicas [...] (P3). 

 

[...] aulas com mais qualidade, incentivos, participativa, menos cansativa [...] 

(P5). 

 

Favoreceu na inovação das aulas [...] (P6). 

 

Despertou algo que às vezes estava adormecido por comodismo (P8). 

 

Sabe-se que o Programa Pacto disponibilizou materiais pedagógicos para a 

realização da formação dos docentes, bem como para as atividades práticas em sala de aula. 

Conforme se afirmam nas falas de P3, P5, e P6; estes materiais contribuíram para que 

proporcionassem aulas mais criativas e dinâmicas, tornando suas aulas menos cansativas, bem 

como, inovando e despertando o que estava adormecido pelo comodismo. 
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Desta forma, pode-se notar que um dos objetivos do programa, foi contemplar 

materiais pedagógicos que pudessem contribuir com a reflexão e ir além de suas práticas e 

que tal suporte estivesse em conformidade com a formação promovida aos docentes.  

 

A intervenção intencional baseada na observação das brincadeiras das 

crianças, oferecendo-lhes material adequado, assim como um espaço 

estruturado para brincar permite o enriquecimento das competências 

imaginativas, criativas e organizacionais infantis. Cabe ao professor 

organizar situações para que as brincadeiras ocorram de maneira 

diversificada para propiciar às crianças a possibilidade de escolherem os 

temas, papéis, objetos e companheiros com quem brincar ou jogos de regras 

e de construção, e assim elaborarem de forma pessoal e independente suas 

emoções, sentimentos, conhecimentos e regras sociais (BRASIL, 1998, v. 1, 

p. 29). 

 

Observa-se a ênfase dada pelo referido Programa aos materiais didáticos, 

estruturados em eixos integrados: formação; materiais didáticos; avaliação e Gestão, 

mobilização e controle social, conforme pode-se observar com o artigo abaixo: 

 

Art. 8. O eixo materiais didáticos, literatura e tecnologias educacionais 

caracteriza-se pela disponibilização pelo MEC, para as escolas participantes, 

de: I - livros didáticos de 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental, e 

respectivos manuais do professor, a serem distribuídos pelo Programa 

Nacional do Livro Didático - PNLD;II - obras pedagógicas complementares 

aos livros didáticos distribuídos pelo Programa Nacional do Livro Didático - 

Obras Complementares; III - jogos pedagógicos para apoio à alfabetização; 

IV - obras de referência, de literatura e de pesquisa distribuídas pelo 

Programa Nacional Biblioteca na Escola - PNBE;V - obras de apoio 
pedagógico aos professores, distribuídas por meio do PNBE (BRASIL, 

Portaria n. 867, de 4 de julho de 2012). 

 

Destaca-se que a distribuição de materiais didáticos e pedagógicos é considerada 

pelo Programa como um dos eixos de maior importância para a efetivação dos objetivos do 

PNAIC; caracteriza-se como um apoio fundamental ao processo de ensino aprendizagem. No 

entanto, é fundamental que estes materiais quando disponibilizados às escolas, estejam 

acessíveis aos professores e que estes os utilizem, tornando as aulas mais dinâmicas, atrativas 

e acessíveis aos alunos. Conforme aponta Friedman: 

 

A possibilidade de trazer o jogo para dentro da escola é uma possibilidade de 

pensar educação numa perspectiva criadora, autônoma, consciente. Não se 

esquecendo do prazer que ele propicia e a ludicidade que possui na vida de 

cada criança, trazendo para a sala de aula a espontaneidade, podendo assim 

incentivar seu desenvolvimento, trabalhar o mundo social e a cultura ao qual 
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está inserida, auxiliando assim seu real e integral desenvolvimento 

(FRIEDMAN, 1996, p. 56). 

 

O Programa PNAIC através de sua formação procurou fazer com que os professores 

aprendessem meios diferentes de desenvolver jogos e brincadeiras nas salas de aula, para que 

proporcionassem aos discentes a satisfação ao aprender e brincar. Concebe-se que, através das 

brincadeiras, materiais lúdicos e jogos as crianças são estimuladas tanto no seu crescimento 

intelectual como pessoal. Conforme ressalta Friedman: 

 

A educação deve ter a preocupação de propiciar a todas as crianças um 

desenvolvimento integral e dinâmico, tendo cada um à necessidade de 

construir sua própria inteligência e sua própria personalidade, atendendo e 

trabalhando sempre os interesses e as necessidades (respeito mútuo, 

confiança e afeto) de cada criança, desafiando cada vez mais sua 

inteligência, fortalecendo a autonomia e o pensamento crítico de cada uma 

delas (FRIEDMAN, 1996, p. 55). 

 

É de suma importância que o docente procure sempre estar inovando, buscando 

novas ferramentas de ensino, diversificando suas aulas e assim tornando-as mais interessantes 

e atraentes para seus alunos. Nesse sentido corrobora Moyles quando afirma que: 

 

A real aprendizagem então se dá, no momento em que a criança tem a 

oportunidade de exercer em outras situações o que aprendeu em atividades 

lúdicas. Pelo brincar livre, as crianças aprendem sobre situações, pessoas, 

modos de agir, enriquecendo sua aprendizagem e pelo brincar dirigido, tem-

se outra perspectiva, na qual as possibilidades atribuem conhecimento 

naquela determinada área. Ambos devem então ser articulados pelos 

educadores a fim de explorar suas experiências em diferentes situações 

(MOYLES, 2002, p. 33). 

 

De acordo com pesquisa realizada, observa-se que os cursistas sabem da importância 

de aliar os jogos, brincadeiras e materiais lúdicos em suas práticas docentes. No entanto 

observa-se, que nem todos utilizam esta prática com frequência. Através de observações in 

lócus, percebeu-se que muitos ainda têm dificuldades na hora de trabalhar com materiais 

lúdicos. 

 

4.2.2 Subcategoria 2 - Despertar o gosto pela leitura. 

 

De acordo com a análise classificou-se esta subcategoria em “despertar o gosto pela 

leitura” ao observar que as docentes pesquisadas ressaltaram que a utilização de materiais 



122 

enviados pelo MEC para utilização em sala de aula, fez com que os alunos se motivassem 

para a leitura. 

 

Os alunos se esforçavam mais para ler as sílabas e formar palavras com os 

jogos [...] (P1). 

 

Eu gostava de ler sempre para meus alunos uma leitura deleite, da forma que 

aprendi no pacto, meus alunos foram adquirindo o hábito pela leitura e eu 

também [...] (P2). 

 

Despertou o gosto pela leitura nos alunos, pois passaram a ter mais contato 

com as literaturas através destes materiais do Pacto [...] (P11). 

 

As respostas de P1, P2 e P11, nos mostram que os materiais pedagógicos enviados 

pelo MEC auxiliaram para alfabetizar os alunos, considerando que através do contato com os 

jogos, tiveram mais facilidade para ler e aprender a formar palavras, uma vez que através do 

contato direto com os livros também desenvolveram o gosto pela da leitura. 

Pode-se afirmar que, quando o professor trabalha diversos tipos de leituras está 

colocando os alunos em contato com o mundo do conhecimento, dando a oportunidade de 

conhecerem diferentes tipos de linguagens, formando assim leitores competentes e críticos 

para atuarem na sociedade. 

 

Na medida em que o aluno adquire segurança no contato prazeroso e 

contextualizado. Por meio da leitura, o aluno assimila aos poucos as 

convenções ortográficas e gramaticais, adquirindo competências, escritas 

compatíveis com exigência da escrita socialmente culta. Desenvolve-se 

assim, o gosto e o interesse pela leitura e habilidade de inferir, interpretar e 

extrapolar as ideias do autor, formando-se o leitor crítico (FERREIRO e 

TEBEROSKY, 1991, p. 2). 

 

De acordo com as autoras, ao despertar o gosto e o interesse pela leitura o discente 

cria habilidades para interpretar as ideias do autor, formando-se assim um leitor crítico. Nesse 

contexto de criar o gosto pela leitura, o programa PNAIC trouxe em uma de suas estratégias a 

leitura deleite, na qual a orientadora utilizava como técnica na formação e os docentes 

repetiram a ideia nas salas de aula, no qual pode-se observar pela fala da P2 que foi uma 

sugestão muito boa. 

 

Leitura deleite. Essa estratégia é muito importante nos processos de 

formação de professores alfabetizadores, pois favorece o contato do 

professor com textos literários diversos. O momento da leitura deleite é 
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sempre de prazer e reflexão sobre o que é lido, sem se preocupar com a 

questão formal da leitura. É ler para se divertir, sentir prazer, para refletir 

sobre a vida. Tal prática, no entanto, não exclui as situações em que se 

conversa sobre os textos, pois esse momento também é de prazer, além de 

ser de ampliação de saberes (BRASIL, 2012, p. 36). 

 

A leitura deve ser trabalhada com bastante intensidade na alfabetização, pois, 

acredita-se que a prática da leitura precisa ser despertada desde cedo na criança; sendo ela um 

instrumento imprescindível para que o aluno possa elaborar conhecimento para participar 

neste mundo global.  

Nesse sentido ressaltamos Cagliari que afirma:  

 

[...] a leitura é herança maior que qualquer diploma. Ela é o alimento da 

alma, é tudo o que poderia fornecer elementos para o levantamento do 

esquema, para a elaboração do resumo ou para transcrição em fichas de 

documentação pessoal. É ainda, o crescimento do trabalho uma espécie de 

salto de integração de dados que vão acumulando-se e associando-se como 

frutas, legado que oferece possibilidades de procurar conhecer e desfrutar 

dela tanto quanto possível (CAGLIARI, 1997, p.15). 

 

Foto 2 - Livros confeccionados “Meu primeiro Cordel e Coletâneas de paródias por 

alunos do Segundo ano da Escola X. 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora 2015. 

 

Enfim, pode-se observar que o Programa PNAIC, trouxe contribuições importantes 

de como trabalhar a leitura em sala, favorecendo o despertar do gosto pela leitura tanto em 

docentes como nos discentes. Verificou-se também, que durante a realização da pesquisa, 
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houve bastante dedicação por parte dos professores envolvidos com referência ao trabalho 

com a leitura. 

 

4.2.3 Subcategoria 3 - favorecer trabalhos em grupo. 

 

Classifica-se esta subcategoria como “favorecer trabalhos em grupo”, devido às 

respostas das cursistas P9, P10, e P13, que afirmaram que os materiais fornecidos pelo MEC, 

favoreceram muito para se trabalhar atividades em grupo. 

 

Contribuiu porque através dos jogos, foram realizados mais trabalhos em 

equipe entre os alunos o que favoreceu a socialização [...] (P9). 

 

Com esses materiais consegui trabalhar muito em grupos, facilitando a 

aprendizagem, pois houve interação entre os alunos [...] (P10). 

 

Com estes materiais consegui desenvolver muitas atividades em grupo com 

minha turma, enriqueceu muito minhas aulas [...] (P13). 

 

De acordo com as respostas de P9 e P10, observa-se que os materiais pedagógicos 

que foram enviados pelo PNAIC favoreceram as práticas dos docentes, considerando que, 

com o auxílio destes jogos os professores puderam realizar mais atividades em grupo, 

favorecendo assim uma maior interação entre os discentes e consequentemente facilitando 

suas aprendizagens. 

Atentamo-nos, portanto, à citação de Almeida: 

 

A brincadeira além de contribuir e influenciar na formação da criança, 

possibilitando um crescimento sadio, um enriquecimento permanente, 

integra-se ao mais alto espírito de uma prática democrática enquanto investe 

em uma produção séria do conhecimento. Sua prática exige a participação 

franca, criativa, livre, crítica, promovendo a interação social e tendo em vista 

o forte compromisso de transformação e modificação do meio (ALMEIDA, 

1998, p.57). 

 

Observa-se que um dos focos do programa PNAIC era de despertar nos docentes 

hábitos de trabalhar em suas turmas atividades em grupo. Como pode-se ver:  

 

Os jogos pedagógicos, além da parte lúdica, também facilitam e estimulam a 

aprendizagem através da interação. Onde o mesmo ajuda a raciocinar e 

estimular as suas capacidades cognitivas, assim também ajuda a desenvolver 

a sua coordenação motora e reflexiva. O brincar é também aquele que 
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estimula e favorece o aprendizado de crianças e adultos, através de um 

processo de socialização que contribui para a formação de sua personalidade. 

Eles visam estimular o impulso natural da criança a aprender (BRASIL, 

2012, p.27). 

 

Sabe-se que trabalhos em equipe, são situações favorecedoras da aprendizagem, 

afinal, além de promoverem a interação entre as crianças, contribuem para o desenvolvimento 

e o bem estar das crianças no ambiente escolar. 

 

As transformações mais interessantes e significativas que observamos nas 

práticas lúdicas junto aos alunos decorrem de uma formação que favorece a 

emersão da ludicidade/ humanidade do professor e possibilita que ele a 

incorpore e a esparrame para além de brinquedos e brincadeiras. Viver a 

interação ser/fazer é essencial para todos nós, artesãos do educar. Quando 

não oferecemos ao professor a oportunidade da experiência lúdica, negamos-

lhe toda a riqueza que pretendemos que ele ofereça aos seus alunos 

(ANDRADE, 2008, p. 58). 

 

De acordo com o autor, a ludicidade não deve ser vista apenas como forma de 

brincadeiras, mas sim como uma forma de aprendizagem, em que através dessa interação 

facilite o aluno a chegar ao conhecimento. Nesse sentido corrobora Santos: 

 

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer que seja a idade 

e não pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto 

lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, 

colabora uma boa saúde mental, facilita os processos de socialização do 

conhecimento (SANTOS, 1997, p. 12). 

 

O autor ressalta também que, através do lúdico torna-se mais dinâmico o processo de 

aprendizagem, além de colaborar para o desenvolvimento pessoal, dado que por meio de 

jogos e brincadeiras elas socializam seus saberes com os colegas. Compartilhando desta ideia 

cita-se Brandão: 

 

Nos momentos de jogo, as crianças mobilizam saberes acerca da lógica de 

funcionamento da escrita, consolidando aprendizagens já realizadas ou se 

apropriando de novos conhecimentos nessa área. Brincando, elas podem 

compreender os princípios de funcionamento do sistema alfabético e podem 

socializar seus saberes com os colegas (BRANDÃO, 2009, p.14). 
 

Destaca-se que o Programa PNAIC, através de seus materiais pedagógicos, 

contribuiu de diversas formas para enriquecer as práticas dos docentes, se considerarmos que 

proporcionou aulas mais dinâmicas e criativas, fez despertar o gosto pela leitura tanto em 
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docentes, como nos discentes e facilitou os trabalhos em equipe entre os discentes, que desta 

forma interagiram mais, o que facilitou suas aprendizagens. 

 

4.3 CATEGORIA 3 - CONTRIBUIÇÃO DO PNAIC PARA AUXILIAR DISCENTES COM 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM ATRAVÉS DA DIVERSIDADE DE RECURSOS 

METODOLÓGICOS UTILIZADOS PELOS DOCENTES CURSISTAS. 

 

Esta Categoria foi criada baseada nas respostas das cursistas que relataram que o 

Programa PNAIC trouxe inúmeras contribuições aos docentes para auxiliarem seus discentes 

com dificuldades de aprendizagem. A partir das respostas analisadas classificamos esta 

categoria em quatro Subcategorias, sendo: 4.3.1 Subcategoria 1- Diversidade de recursos 

metodológicos utilizados em sala de aula após participação no pacto. 4.3.2. Subcategoria 2- 

critérios avaliativos variados. 4.3.3 Subcategoria 3-Utilização de metodologias variadas 

4.3.4 Subcategoria 4- Reforço escolar. 

 

4.3.1 Subcategoria 1 - Diversidade de recursos utilizados em sala de aula após participação no 

pacto. 

 

 Tabela 04 - Respostas de recursos metodológicos utilizados em sala pelos cursistas: 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

Alfabeto móvel X X X X X X X X X X X X X X 

Fichas com textos X X X X X X X X X X X X X X 

Cantinho da leitura X X  X X X  X X X   X X 

Sequência didática X X X  X X X  X X  X X X 

Revistas e jornais X X X X X X X X X X X X X X 

Desenhos filmes, vídeos 

e documentários 
 X X X  X X X X X  X  X 

Jogos didáticos X X X X X X X X X X X X X X 

Leituras deleite X X X X X X X X X X X X X X 

Rotina diária X X X X X X X X X X X X X X 

Outros X X X X X X X X X X X X X X 

 Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2015). 
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Conforme observa-se na tabela acima, as alfabetizadoras relatam que trabalham com 

diversos tipos de recursos metodológicos, de forma que, classificamos as respostas em apenas 

uma categoria. 

Analisa-se através dos dados que com exceção de P3, P7, P11, e P12 que não 

utilizam o cantinho da leitura, P4, P8, P11 que não utilizam sequência didática e P1, P5, P11, 

e P13 que não utilizam filmes, vídeos e documentários, os demais alfabetizadores utilizam 

todos os recursos metodológicos os quais foram apontados. 

 

Foto 3 – Materiais confeccionados e utilizados pelas docentes cursistas 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora 2015 

 

Diz a didática ser necessário utilizar variadas metodologias em sala de aula, para 

obter sucesso na alfabetização de crianças, para que em diferentes opções ela encontre uma 

forma de se apropriar da leitura e da escrita. Nesse sentido o programa PNAIC através da 

formação sugere aos alfabetizadores que utilizem diversificados recursos metodológicos, 

escolhendo esses materiais, organizando e confeccionando previamente. Como nota-se na 

citação abaixo: 

 

A escolha dos recursos metodológicos envolve diversos aspectos. Por 

exemplo, se o professor partir de uma situação proposta pelo livro didático 

que é utilizado na escola é imprescindível à leitura do manual do professor 

para que compreenda a intenção do autor com aquela atividade proposta. 

Nessa leitura o professor identificará que materiais serão necessários para 

aquela aula, além disso, poderá prever como será a continuidade da 
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abordagem daquele conteúdo, para além do livro didático, caso ele não seja 

suficiente. Se houver necessidade de consultar outros materiais, além dos 

Cadernos do Pacto, por exemplo, poderá consultar os livros da biblioteca do 

professor (PNBE) encaminhados pelo MEC para a escola e também as obras 

complementares disponibilizadas na escola, contando com tempo hábil para 

a leitura e a adequação do conteúdo a ser tratado, etc. Se o conteúdo 

demandar a utilização de materiais manipuláveis, o professor precisa 

investigar quais materiais são coerentes com a proposta a ser trabalhada, o 

que já existe na escola, se existe material suficiente para a turma toda, se o 

material deverá ser preparado previamente, onde ele poderá obter matéria 

prima para confeccioná-lo (BRASIL, 2012, p. 32). 

 

O Programa PNAIC ressalta ainda que os recursos didáticos devem visar sempre o 

educando, com o objetivo de torna-los cada vez mais interessados pela aula, pode-se utilizar 

recursos simples, o importante é que motivem a aula. 

 

[...] um método de alfabetização será, pois, o resultado da determinação dos 

objetivos a atingir (que conceitos, habilidades, atitudes caracterizarão a 

pessoa alfabetizada?), da opção por certos paradigmas conceituais 

(psicológico, linguístico, pedagógico), da definição, enfim, das ações, 

procedimentos, técnicas compatíveis com os objetivos visados e as opções 

teóricas assumidas (SOARES, 2009, p. 93). 

 

Observa-se que, as alfabetizadoras através da pesquisa relatam a utilização de 

diversos tipos de recursos metodológicos. Em entrevista com a formadora, a mesma reforça 

que durante a realização da formação em língua Portuguesa, as cursistas colocavam em 

prática todas as atividades propostas pelos cadernos de formação, dos quais as mesmas 

apresentavam materiais confeccionados, vídeos das aulas apresentadas e levavam atividades 

feitas pelos alunos. 

 

4.3.2. Subcategoria 2- critérios avaliativos variados. 

 Tabela 05 - Análise dos critérios avaliativos: 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

Classificação conforme o 

sistema de escrita 

alfabética 

 X X X X X X X X X X X X X 

Observação em sala X X X X X X X X X X X X X X 

Prova oral e escrita X X X X X X X X X X X X X X 

Correção do caderno X X X X X X X X X X X X X X 

Acompanhamento 

através de portfólio e 

fichas 

X X X X X X X X X X X X X X 

Recuperação paralela X X X X X X X X X X X X X X 

Outros critérios  X X  X X  X   X X X X 
 Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2015). 
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Observa-se a partir das análises que as cursistas utilizaram diversos critérios para 

avaliarem seus alunos, conforme a tabela acima percebe-se, que com exceção de P1, P4, P7, 

P9 e P10, que não assinalam outros critérios, as demais professoras cursistas todas afirmaram 

que utilizam para avaliar seus discentes. 

De acordo com o Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, a 

proposta de avaliação dos discentes envolve uma dimensão de avaliação continuada ou 

formativa em detrimento de uma avaliação simplesmente técnica ou burocrática. Conforme o 

documento: 

 

[...] a avaliação precisa ser feita para garantir as aprendizagens e não para 

punir os que não aprenderam — como outrora acontecia nas escolas de todo 

o mundo. O foco é em uma avaliação formativa, voltada para a redefinição 

permanente das prioridades e planejamento contínuo do fazer pedagógico. 

As avaliações diagnósticas utilizadas para conhecer as crianças e detectar 

quais saberes elas já dominam são pontos de partida para planejar estratégias 

para aproximá-las da escola (BRASIL, 2012, p. 22). 

 

Nota-se que a função da avaliação é observar como as crianças aprenderam, não para 

puni-las, mas sim para detectar suas aprendizagens. Nesse sentido, alerta Silva (2003) para a 

necessidade de conceber a avaliação como um processo para garantir as aprendizagens e não 

para “reprovar ou excluir os estudantes”.   

Portanto, o docente deve analisar se as estratégias de ensino são adequadas e estão 

favorecendo as aprendizagens. Assim destaca (Libâneo, 1994) “é necessário o uso de 

instrumentos e procedimentos adequados da avaliação”. 

Enfim, o Programa PNAIC reforça a ideia de que professor deve utilizar diferentes 

instrumentos de avaliação como: cadernos dos alunos, portfólios, fichas de acompanhamento, 

avaliações escritas, diários de classe, entre outros. Porque desta forma, acompanhará o avanço 

do aluno, e poderá repensar sua prática, revendo suas estratégias e métodos de ensino sempre 

que necessário.  

 

[...] a avaliação é considerada o meio mais indicado para regular e adaptar o 

ensino às necessidades dos alunos, e é caracterizada como formativa, pois 

considera os diferentes percursos no processo de aprendizagem e, dessa 

avaliação, surge à preocupação com a progressão do conhecimento, com a 

recriação e adaptação do currículo. Requer uma prática docente com 

diferentes dispositivos didáticos que ofereçam informações a respeito do 

processo de apropriação de conhecimento e possam orientar a prática, “a 

principal diferença no processo avaliativo, segundo essa perspectiva 
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formativa reguladora são as suas funções diagnósticas, processual, descritiva 

e qualitativa” (BRASIL, 2012, p. 28). 

 

De acordo com análise dos dados, as alfabetizadoras pesquisadas, utilizam diversos 

instrumentos de avaliação, conforme comprova-se através de fichas de acompanhamento, 

relatórios individuais, portfólios, avaliações escritas de recuperação paralela e diário de 

classes. Documentos estes que estão arquivados nas secretarias das escolas pesquisadas. 

 

4.3.3 Subcategoria 3-Utilização de metodologias variadas  

 

Classifica-se esta subcategoria como “utilização de metodologias variadas”. Após 

análise de dados que mostram que as estratégias para ajudar as crianças que tem dificuldades 

de aprendizagem em sala de aula, a maioria das respostas citam utilizar variadas 

metodologias, conforme pode-se observar nas falas abaixo: 

 

Busco outros meios [...] preparo fichas de leitura [...] jogos de boliche. [...] 

formo grupos [...] distribuo atividades diferenciadas [...] (P2). 

 

Trabalho diversas metodologias, até conseguir que ele desenvolva [...] (P6). 

 

Uso como suporte seu conhecimento prévio [...] utilizo jogos, leituras, 

paródias [...] dinâmicas acrescidas de conteúdo [...] (P12). 

 

Material lúdico [...] incentivando com atividades diferenciadas [...] (P 13). 

 

De acordo com as respostas das alfabetizadoras P2, P6, P12 e P13 observa-se que as 

estratégias apropriadas para sanar as dificuldades dos discentes consistiram em utilizar 

diversas formas de atividades como: preparar fichas de leitura, jogos pedagógicos, leituras 

diversificadas, paródias e dinâmicas variadas, dentre outras. 

 

O educador ou a educadora crítica, exigente, coerente no exercício de sua 

reflexão sobre a prática educativa, ou no exercício da própria prática, sempre 

a entende em sua totalidade. Não centra a prática educativa, por exemplo, 

nem no educando, nem no educador, nem no conteúdo, nem nos métodos, 

mas a compreende nas relações de seus vários componentes, no uso 

coerente, por parte do educador ou da educadora dos materiais, dos métodos, 

das técnicas, (FREIRE, 2009, p. 110).  

 

Sabe-se que para que haja mudanças nas práticas de ensino, é necessário que o docente 

esteja sempre refletindo sobre sua prática e buscando soluções inovadoras. 
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[...] um método de alfabetização será, pois, o resultado da determinação dos 

objetivos a atingir (que conceitos, habilidades, atitudes caracterizarão a 

pessoa alfabetizada?), da opção por certos paradigmas conceituais 

(psicológico, linguístico, pedagógico), da definição, enfim, das ações, 

procedimentos, técnicas compatíveis com os objetivos visados e as opções 

teóricas assumidas (SOARES, 2009, p. 93). 

 

A sociedade apresentada neste século XXI, exige uma nova forma de ensinar. Nesse 

contexto, os docentes não são os únicos detentores do saber. Com a utilização das tecnologias 

e mídias, os alunos têm acesso a todo tipo de conteúdo, de forma, que para chamar atenção, 

ou seja, o interesse do aluno, o professor precisa que suas aulas sejam criativas, assim precisa 

utilizar diversas técnicas e recursos pedagógicos para realmente atingir seu objetivo, a 

aprendizagem do aluno.  

 

Nesta era da informação e da comunicação, que se quer também a era do 

conhecimento, a escola não detém o monopólio do saber. O professor não é 

o único transmissor do saber e tem de aceitar situar-se nas suas novas 

circunstâncias que, por sinal, são bem mais exigentes. O aluno também já 

não é mais o receptáculo a deixar-se rechear de conteúdos. Ele tem de 

aprender a gerir e a relacionar informações para as transformar no seu 

conhecimento e no seu saber. Também a escola tem de ser uma outra escola. 

A escola, como organização, tem de ser um sistema aberto sobre si mesmo, e 

aberto à comunidade em que se insere (ALARCÃO, 2008, p. 15). 

 

Nesse sentido, pode se observar que as alfabetizadoras buscaram diversas formas de 

atividades para resgatar a aprendizagem dos alunos em dificuldades, o que demonstra que o 

Programa PNAIC contribuiu para as práticas docentes. 

 

4.3.4 Subcategoria 4- Reforço escolar. 

 

De acordo com análise dos dados classifica-se esta subcategoria em “Reforço 

escolar” devido ao número de respostas fornecidas pelas participantes da pesquisa terem 

relatado que a estratégia utilizada pelas mesmas para auxiliar crianças que tem dificuldade na 

aprendizagem consiste no reforço escolar. 

De acordo com as respostas das cursistas P7, P8 e P10, utilizam como estratégia o 

reforço escolar, porque através deste conseguem trabalhar individualmente, utilizar diversos 

tipos de jogos e atividades diferenciadas, considerando que são poucos os alunos, de forma 

que se pode dar uma atenção especializada a cada discente.  
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Através de reforço, utilizando materiais pedagógicos [...] (P7). 

 

Reforço porque lá posso usar muitos jogos, tarefas diferenciadas e trabalhar 

o individual [...] (P8). 

 

Ajudo individualmente, trabalho diferenciado trazendo para o reforço no 

horário oposto [...] (P10). 

 

Sabe-se que o reforço escolar é uma atividade que auxilia o educando a aprender o 

que não conseguiu desenvolver nas horas regulares de aula em uma escola.  Neste contexto o 

aluno vem para a escola no período oposto a suas aulas regulares e tem atendimento 

especializado com seu professor, que procura trazer apenas os alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem diagnosticada, e dessa maneira, o professor tem a oportunidade 

de propor atividades de intervenção no intuito que esses avancem e acompanhem os demais 

da classe “normal”.  

Nas aulas de reforço pelo fato de serem poucos alunos o professor pode trabalhar 

atividades diferenciadas, e assim sanar as dificuldades encontradas por estes alunos, uma vez 

que é natural que nas turmas regulares alguns alunos tenham o ritmo de aprendizagem mais 

lento, enquanto outros são mais rápidos.  

 

O atendimento adequado à heterogeneidade, em nossas salas de aula, 

pressupõe a necessidade de ressignificação dos espaços escolares e o 

redimensionamento o tempo pedagógico dedicado aos estudantes. Assim, 

precisamos ter consciência que aquele modelo de ensino, geralmente 

organizado em “séries”, cada uma durando um ano letivo, tem uma lógica 

excludente, exatamente porque trata como iguais os diferentes, dando-lhes “a 

mesma dieta” e ignorando suas necessidades específicas (BRASIL, 2012 w, 

p. 7). 

 

Conforme a pesquisa realizada, as duas escolas pesquisadas oferecem aulas de 

reforço, com o próprio professor da turma, que trabalha no turno oposto a sua turma regular, 

com exceção de dois alfabetizadores que são 25h, portanto outro professor precisa dar o seu 

reforço. Os alunos participantes são selecionados pelo próprio professor e também pela 

supervisão das escolas que fazem acompanhamento de leitura com as turmas. Estes alunos são 

acompanhados através de fichas e são dispensados do reforço somente quando sanam suas 

dificuldades. Nestes reforços são trabalhados conteúdos de todas as disciplinas que compõem 

o currículo da escola. 

Sabe-se que o principal objetivo do reforço é auxiliar o aluno em suas dificuldades de 

aprendizagem. Nesse sentido destaca-se: 
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O reforço escolar tem como destino auxiliar o educando na aprendizagem. A 

avaliação é somente um diagnóstico da qualidade da aprendizagem. Por isso, 

o reforço não auxilia a avaliação. Não há relação de causa e efeito entre 

esses fenômenos, a não ser através de um entendimento teórico-prático 

enviesado que, de forma distorcida, considera escalas classificatórias 

(aprovado/reprovado) como avaliação (LUCKESI, 1999, p. 38). 

 

Sabe-se que através das aulas de reforço escolar o professor tem a possibilidade de 

trabalhar de forma diferenciada as dificuldades de aprendizagem dos alunos que não consegue 

sanar no decorrer das aulas regulares, podendo assim dar um tratamento diferenciado e 

individualizado a esses discentes, considerando que apresentam níveis e ritmos diferenciados 

de aprendizagem.  

 

Reforço escolar é uma atividade de auxiliar o educando a aprender o que não 

foi possível aprender nas horas regulares de aula em uma escola. O ideal 

seria que a própria escola prestasse esse serviço ao educando, pois os 

estudantes necessitam de aprender; é por essa razão quem vem para a escola. 

E a escola promete, em sua propaganda, que eles aprenderão. Desse modo, 

caso eles não tenham aprendido, é dever da escola propiciar o saneamento 

desse impasse. Em última instância, se a escola não faz isso, alguém 

necessita de fazer. Usualmente são os pais que assumem essa tarefa, ou por 

si mesmo ou contratando quem oferece esse serviço (LUCKESI, 1999, p. 

43). 

 

Assim, o reforço escolar se constitui em um diferencial de fundamental importância 

para os alunos com dificuldades de aprendizagem, pois através desde atendimento 

individualizado, valorizando a aprendizagem de cada um, consequentemente apresentará 

resultados progressivos, de tal maneira que propiciem o acompanhamento dos demais alunos 

do horário regular. 

 

Questão 2- Sugestões/Estratégias Propostas pelo Programa PNAIC para Auxiliar nas Práticas 

Docentes e Aprendizagem dos Discentes. 

 

Para responder a esta questão foram criadas duas categorias as quais nos mostram 

através das respostas das alfabetizadoras que o Programa PNAIC trouxe sugestões/estratégias 

para enriquecer as práticas docentes, as quais classificamos em duas categorias: 4.4 Categoria 

4- Cantinho da leitura; 4.5 Categoria 5- Retenção do aluno de alfabetização apenas no terceiro 

ano do ensino fundamental. 
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4.4 CATEGORIA 4 - CANTINHO DA LEITURA 

 

Uma das sugestões do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – 

PNAIC consiste na implantação dos cantinhos da leitura, organizados nas salas de aula para 

facilitar o acesso dos alunos aos livros e jogos pedagógicos. 

 

Foto 4 - Cantinho da leitura fotografado na Escola X 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora 2015. 

 

Foi-lhe apresentada a seguinte questão: 

Você acha que essa experiência foi produtiva? Mesmo depois do fim da formação em 

Língua Portuguesa, em dezembro 2013, esta prática continua sendo utilizada/aplicada em sua 

sala? 

Após análise das respostas, observamos que todas as cursistas participantes 

afirmaram ter sido uma sugestão muito produtiva nas suas práticas, mas nem todas 

continuaram utilizando esta prática em suas salas, o que fez com que classificássemos as 

respostas em duas subcategorias: Subcategoria 4.4.1- Experiência produtiva e prática 

contínua e Subcategoria 4.4.2-Experiência produtiva e prática parcial. 

 

4.4.1 Subcategoria 1 - Experiência produtiva e prática contínua. 

 

De acordo com a pesquisa realizada classificou-se esta subcategoria como 

“Experiência e prática contínua” baseada nas afirmações das cursistas que afirmaram que o 
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cantinho de leitura constitui-se em uma experiência muito produtiva e que continuam com 

estas práticas em suas salas. 

 

Tudo que é manuseado com frequência tem mais possibilidade de ser 

aprendido [...] gostei muito desta sugestão do programa PNAIC [...] tenho o 

cantinho da leitura em minha sala e pretendo continuar usando sempre [...] 

(P2). 

 

Uma das melhores sugestões do programa [...] Utilizo em minha sala desde 

que aprendi com o programa [...] este contato direto do aluno com o material 

concreto facilita sua aprendizagem [...] (P5). 

 

Uma experiência muito produtiva [...] os alunos passavam a aula toda 

trocando e lendo os livros, outros tentavam produzir o seu através daqueles. 

[...] prática contínua [...] (P8). 

 

Muito boa essa ideia, pois muitos alunos por terem acesso aos livros 

conseguiram desenvolver [...] continuo com esta prática, pois o que a gente 

aprende tem sempre que pôr na prática [...] (P9). 

 

Pelas respostas das cursistas P1, P5, P8 e P9, que a implantação do cantinho da 

leitura, em suas salas de aula, se constituiu numa experiência muito produtiva, as quais 

relatam que seus alunos desenvolveram na aprendizagem, avaliando que, o contato direto com 

esses materiais fez com que despertassem para a leitura. Estas professoras alfabetizadoras 

afirmam que essa ação consistiu em uma prática eficaz, e que continuam a utilizar tal 

estratégia mesmo após o fim do curso de formação. 

 

O estímulo à leitura em sala de aula, em cantos ou áreas de leitura, onde se 

encontrem não só livros bem editados e ilustrados, como qualquer tipo de 

material que contenha escrita (jornais, revistas, dicionários, folhetos, 

embalagens e rótulos comerciais, receitas, embalagens de medicamentos, 

etc.). A variedade de materiais não é só recomendável (melhor dizendo, 

indispensável) no meio rural, mas em qualquer lugar onde se realize uma 

ação alfabetizadora (FERREIRO, 1998, p. 38). 

 

 

De acordo com Ferreiro, a utilização de materiais de leitura é indispensável num 

processo de alfabetização. 
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4.4.2 Subcategoria 2 Experiência produtiva e prática parcial. 

 

Nesta subcategoria podemos observar pelas respostas das professoras alfabetizadoras 

P7, P11, P12 que estas docentes também concordam que o cantinho de leitura, sugestão do 

programa pacto para implantar nas salas de aula um espaço, reservado para literaturas de 

acordo com o ano de atuação, se constituiu numa estratégia eficiente e que facilitou na 

aprendizagem dos alunos, mas as mesmas relatam que não utilizam mais em suas salas. As 

professoras disseram que: alunos estavam levando livros para casa, salas que não tinham 

fechaduras e que vândalos entravam e estragavam os materiais e também que a escola já tinha 

um projeto de leitura do qual seus alunos participavam. 

 

Experiência produtiva, porque os alunos viam os livros e podiam escolher o 

que mais lhe chamava a atenção [...] quando um via o outro lendo ou 

contando a história que a professora já tinha lido, isso aguçava a curiosidade 

dos outros [...] não está sendo utilizado porque outros alunos estavam 

levando os livros para casa [...] (P7).  

 

Sugestão muito boa essa do cantinho da leitura [...] mas não dei continuidade 

em minha sala devido a vândalos que entravam nos finais de semana e 

estragavam os livros [...] (P11). 

 

Sim deste modo o aluno tem acesso ao material e eles mesmos nos ajudam a 

cuidar [...] não utilizo mais o cantinho da leitura em minha sala, pois foi 

inserido em outro projeto “meta de leitura” onde todos os alunos da escola 

participam [...] (P12). 

 

O Programa Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa trouxe como sugestão o 

Cantinho da Leitura, um espaço organizado na própria sala de aula que tem como intuito 

proporcionar um espaço acessível de leitura aos discentes.  Assim os alunos podem ler onde e 

quando mais se sentir à vontade. Garantindo assim o interesse contínuo pela leitura. 

 

O Cantinho de Leitura é um espaço, dentro da sala de aula, utilizado para, 

também, despertar nos alunos a prática da leitura. Nele, os alunos terão de 

pronto acesso às leituras diversas do conhecimento humano. Com este 

privilégio, além dos livros já disponíveis na Biblioteca da Escola, os alunos 

poderão aproveitar, a qualquer momento em que surgir a oportunidade, um 

bom momento de leitura (BRASIL, 2013, p. 02). 

 

Observa-se que o objetivo principal desta ação proposta pelo PNAIC consiste em 

propiciar atividades mais dinâmicas, através da oferta de obras e temas diversificados 

favorecendo o interesse e o desenvolvimento do gosto de ler. Desta forma o aluno estará em 
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contato direto com as obras, levando-o a sentir curiosidade de conhecer a história ao manusear 

os livros, além de que, ao ver seus colegas lendo ou contando histórias, também poderá se 

sentir atraído, e assim favorecer sua aprendizagem. 

Desse modo o estímulo à leitura é essencial, que esta é a base para todas as áreas do 

conhecimento. Nesse sentido, ressalta-se Freire que fala da importância da leitura e do ato de 

ensinar a ler. 

 

Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante. Ninguém 

lê ou estuda autenticamente se não assume, diante do texto ou do objeto da 

curiosidade a forma crítica de ser ou de estar sendo sujeito da curiosidade, 

sujeito da leitura, sujeito do processo de conhecer em que se acha. Ler é 

procurar buscar criar a compreensão do lido; daí entre outros pontos 

fundamentais, a importância do ensino correto da leitura e da escrita. É que 

ensinar a ler é engajar-se numa experiência criativa em torno da 

compreensão. “Da compreensão e da comunicação” (FREIRE, 2001, p. 1). 

 

Desta forma, destacamos que a leitura é uma atividade necessária e que a 

implantação destes cantinhos de leitura pelo PNAIC trouxe muitas contribuições para o 

desenvolvimento do conhecimento dos alunos, considerando que estes começaram a ver a 

leitura como uma atividade prazerosa, e não apenas como uma obrigação. 

 

4.5 CATEGORIA 5 - RETENÇÃO DO ALUNO DE ALFABETIZAÇÃO APENAS NO 

TERCEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

 

Outra questão abordada com os cursistas participantes da pesquisa consistiu na 

promoção automática do aluno do 1º e 2º ano e apenas a retenção deste no final do 3° ano, 

elaborada da seguinte forma “Com o Programa PNAIC estabeleceu-se o fim da retenção do 

aluno do primeiro e segundo ano (promoção automática), somente ao final do terceiro ano que 

este poderá ficar retido caso não consiga alcançar os direitos de aprendizagens propostos pelo 

PNAIC. Em sua opinião, esta normativa favoreceu para a aprendizagem dos alunos? Através 

de suas respostas conseguimos classificar o assunto em três subcategorias: Subcategoria 4.5.1 

- Normativa favorece o aprendizado, subcategoria 4.5.2 - Normativa não favorece a 

aprendizagem. Subcategoria 4.5.3 - Normativa favorece parcialmente a aprendizagem. 

Conforme podemos observar tabela abaixo: 
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 Tabela – 06 - Análise de dados referente à Resolução 07 2010 CNE CEB 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

Sim X    X  X X   X X  X 

Não   X   X   X X     

Parcialmente  X  X         X  

 Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2015). 

 

4.5.1 Subcategoria 1 - Normativa favorece o aprendizado. 

 

De acordo com as respostas analisadas classifica-se esta categoria, “Normativa 

favorece o aprendizado” baseada nas respostas das alfabetizadoras cursistas, que defendem 

que a Resolução 07 2010 CNE CEB favorece o aprendizado das crianças. 

 

Sim, porque assim nossas preocupações ficam mais amplas ao longo de três 

anos cuidando e alfabetizando [...] (P5).  

 

Concordo com esta normativa [...] desta forma os alunos têm mais tempo 

para serem alfabetizados [...] (P1). 

 

A resposta apresentada pelas professoras P1 e P5 corrobora com o que preconiza a 

normativa, que estabelece a alfabetização em um ciclo de três anos, em que a criança só ficará 

retida ao final do terceiro ano, pois acreditam que desta forma as crianças terão mais tempo 

para serem alfabetizadas, bem como, as docentes mais prazo para desenvolverem seu 

trabalho. Assim destaca-se que: 

 

[...] a progressão continuada permite uma nova forma de organização 

escolar, consequentemente, uma outra concepção de avaliação. Se antes 

aprovava-se reprovava-se ao final de cada série, agora se espera que a escola 

encontre diferentes formas de ensinar que assegurem a aprendizagem dos 

alunos o seu progresso intra e inter ciclos (BERTAGNA, 2003, p. 79). 

 

De acordo com a autora, nesta forma de organização escolar, é necessário que a 

escola utilize variados procedimentos que permitam ao aluno o sucesso em sua aprendizagem 

sem interrupção, propondo assim uma avaliação constante, contínua. Nesse sentido vem a 

contribuir Souza quando afirma que: 
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[...] o sistema de avanços implica na adequação dos objetivos educacionais 

às potencialidades de cada aluno, agrupando por idade e avaliando o 

aproveitamento do educando em função de suas capacidades. [...] Não existe 

reprovação. A escolaridade do aluno é vista num sentido de crescimento 

horizontal; o aproveitamento, numa linha de crescimento vertical. Pelo 

regime de avanços progressivos, o aproveitamento escolar independe da 

escolaridade, ou seja, do número de anos que a criança frequenta a escola 

(SOUSA, 1998, p. 87). 

 

De acordo com a progressão continuada, o aluno passa automaticamente pelas séries, 

mas é avaliado ao longo e ao final de um ciclo. Destaca-se que a progressão continuada em 

ciclos foi prevista na LDB 9394/96 a qual propôs: 

 

A progressão continuada organizada em forma de ciclos, considerando o 

conhecimento como processo e vivência que não admitem a ideia de 

interrupção, mas sim de construção, em que o aluno está continuamente se 

formando, construindo significados a partir das relações dos homens com o 

mundo e entre si (BRASIL, 2003, p. 26). 

 

De acordo com a LDB 9394/96, o aluno que teve dificuldades e não conseguiu 

avançar na sua totalidade não ficaria retido (retenção), ele seria promovido à série seguinte 

(promoção automática) e continuaria sua aprendizagem a partir do nível em que alcançou. 

Desta forma no regime de progressão continuada, a reprovação não deve acontecer nas séries 

iniciais do Ensino fundamental, o que não se deve levar como sendo um processo de 

facilitação na avaliação, mas sim como um processo que estará acontecendo continuamente, 

reconhecendo os diferentes ritmos e necessidades dos alunos, assim como dos objetivos de 

cada ciclo, para garantir uma verdadeira progressão continuada. 

 

4.5.2 Subcategoria 2 - Normativa não favorece a aprendizagem. 

 

Nesta subcategoria analisada observa-se que as participantes da pesquisa não 

concordam com esta normativa, pois afirmam que esta prejudica a aprendizagem dos alunos. 

 

Em minha opinião esta normativa não favoreceu a aprendizagem [...] muitos 

pais acham que o 1° e 2º ano não é importante, eles faltam mais, os pais não 

trazem para reforço [...] se preocupam somente quando o filho chega ao 

terceiro [...] (P3). 

 

Não concordo com esta normativa [...], pois os alunos e pais, sabendo desta 

proposta não se preocupam e nem se interessam, pois sabem que vão passar 

de ano de qualquer forma [...] (P6). 
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Não, porque acho muito difícil resgatar a aprendizagem desse aluno, quando 

este não aprende, lá no terceiro ano [...] (P9). 

 

 

Pode-se observar pelas respostas “eles faltam mais, os pais não trazem para 

reforço”, “se preocupam somente quando o filho chega ao terceiro,” “pois os alunos e pais, 

sabendo desta proposta não se preocupam e nem se interessam,” “resgatar a aprendizagem 

desse aluno, quando este não aprende, lá no terceiro ano” que estas alfabetizadoras não 

concordam com esta normativa, pois afirmam que prejudica a aprendizagem, que desta forma, 

os pais acham que o primeiro e segundo ano da alfabetização não é importante, que as 

crianças faltam muito tanto nas aulas, quanto no reforço escolar, pois assim ficam 

desinteressados, ao passo que sabem que vão ser aprovados mesmos. Além de tudo isso, ainda 

relatam que quando o aluno chega ao terceiro ano sem saber, fica difícil recuperar sua 

aprendizagem. Nesse viés de pensamento destaca-se Saviani, que aponta a promoção 

automática como não sendo uma solução para a educação, mas como, uma forma de melhorar 

as estatísticas como pode se ver: 

 

Definitivamente, a promoção automática não é solução para o problema da 

repetência. Isto porque, se infere da própria denominação, a passagem é 

automática, isto é, os alunos são promovidos independentemente do que 

fizeram ou deixaram de fazer. Ou seja, quer se tenha atingido os objetivos 

quer não, tenham ou não preenchido os requisitos, a aprovação irá ocorrer. 

Deixa de ser relevante, assim, o desempenho tanto dos alunos como dos 

professores. Coisa diversa é o empenho em se atingir a meta da “repetência 

zero”, vale dizer, o objetivo de que todos sejam promovidos. Aqui se trata de 

criar condições para que todos os alunos atinjam os objetivos definidos para 

os diversos componentes que integram o processo de ensino-aprendizagem. 

Em verdade, a defesa da promoção automática se liga mais ao objetivo de 

melhorar as estatísticas dos serviços educacionais do que ao objetivo de 

garantir a qualidade do ensino. Com efeito, tenho observado que os atuais 

responsáveis pela política educacional parecem mais preocupados em 

melhorar as estatísticas educacionais do que em melhorar a qualidade das 

escolas (SAVIANI, 2001, p. 144). 

 

O autor não concorda que a promoção automática, seja uma solução para a 

repetência e a qualidade na educação, para ele o que precisa é criar condições e mecanismos 

para que todos os alunos atinjam seus objetivos no processo ensino-aprendizagem. 

Corroborando com esta opinião, pode-se citar Gadotti: 

 

[...] Em geral, os educadores têm aceitado a tese da progressão continuada 

por ciclos e atribuem o seu fracasso à forma autoritária e pragmática com 
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que vem sendo implantada, visando apenas à mudança nas estatísticas de 

desempenho da rede pública. A solução não estaria na retomada da 

reprovação e da seriação, mas na eliminação das causas do fracasso do 

regime de ciclos (GADOTTI, 2003, p. 221-222). 

 

Contrariando a opinião dos últimos dois autores acima, de que o principal objetivo da 

promoção automática é visar às mudanças na estatística destaca-se a opinião do Conselho 

Estadual de São Paulo através da citação: 

 

Ser contra a progressão continuada é, em nosso entender, negar a evidência 

científica de que toda criança é capaz de aprender, se lhe forem oferecidas 

condições para tal; ou seja: respeito a seu ritmo de aprendizagem e a seu 

estilo cognitivo, bem como recursos para que interaja de modo profícuo com 

os conhecimentos (SÃOPAULO (Estado), 1998a, p. 2). 

 

Percebe-se que as opiniões a respeito da promoção automática se divergem tanto 

entre os especialistas, quanto nos alfabetizadores cursistas do programa PNAIC. 

 

4.5.3 Subcategoria 3 - Normativa favorece parcialmente a aprendizagem 

 

Nesta subcategoria pode-se notar através da pesquisa realizada que as pesquisadas 

relatam que esta normativa do ciclo de alfabetização que retêm o aluno apenas no final do 

terceiro ano favorece parcialmente aprendizagem dos alunos.  

 

Em minha opinião esta normativa favorece parcialmente o processo de 

aprendizagem [...] porque se o aluno tiver um professor que realmente se 

preocupe com ele, terá 600 dias letivos para ser realmente alfabetizado, mas 

também se não tiver um docente preocupado e ele tiver dificuldades, 

somente no terceiro ano não terá mais tempo para recuperar sua 

aprendizagem [...] (P2). 

 

No meu pensamento favorece parcialmente, porque [...] se o professor for o 

responsável por este aluno todo o ciclo sim, mas se cada professor trabalhar 

um ano, aí depende da responsabilidade dos docentes [...] pode ser que sim 

ou que não (P13). 

 

De acordo com as respostas das cursistas P2 e P13 observa-se que estas acreditam 

que a normativa favorece parcialmente para a aprendizagem dos alunos, que vai depender do 

empenho do alfabetizador, que se este for um professor preocupado e dedicado com a 

aprendizagem do aluno será uma estratégia considerável, mas se não tiver um professor 

preocupado pode ficar difícil de recuperar esta aprendizagem já no terceiro ano. Assim 
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destaca-se Santos (2003) que defende a importância da postura do educador para que se 

efetive o processo ensino-aprendizagem nos ciclos de alfabetização. 

 

[...] os Ciclos de Aprendizagem surgem como uma concepção de ensino em 

que a escola deve integrar os conteúdos trabalhados à realidade do aluno e da 

comunidade em que esteja inserido. É uma organização de ensino que exige 

a transformação da postura do educador em relação ao processo ensino-

aprendizagem, entendendo que cada aluno possui um determinado tempo, 

resultante de sua história de vida, que interfere na construção de seu 

conhecimento. É uma concepção de educação onde a aprendizagem do aluno 

ocorre sem as rupturas temporais existentes na organização escolar em 

séries, torna-se um processo contínuo, valorizando a formação global 

humana (SANTOS, 2003, p. 107). 

 

Para o autor a escola deve integrar os conteúdos à realidade do aluno, exigindo 

também uma postura do educador, o qual entenda que cada aluno possui um determinado 

tempo de aprendizagem que resulta muitas vezes de sua história de vida. Desta forma 

pressupõe que o professor precisa ter responsabilidade para verificar e acompanhar o domínio 

de cada período. Assim acrescenta-se Ludke (2001, p.50), defendendo que: 

 

Não se pode simplesmente suprimir as séries e suspender a avaliação dos 

alunos nas passagens entre elas, como às vezes tem sido interpretada a 

aprovação automática, passando o aluno das mãos de um professor para as 

de outro, sem assumir a responsabilidade de verificar como ele se encontra 

em relação aos domínios esperados para aquele período.  

 

Destaca-se ainda que, apesar da escola ser estruturada em ano letivo, a vida escolar, 

ou seja, as aprendizagens devem ser trabalhadas em tempos flexíveis, conforme pode-se 

observar na citação: 

 

Os conhecimentos adquiridos na escola requerem tempos que não são 

necessariamente os fixados de forma arbitrária, nem pelo ano letivo, nem 

pela idade do aluno. As aprendizagens não se processam como a subida de 

degraus regulares, mas por avanços de diferentes magnitudes. “Embora a 

organização da escola seja estruturada em anos letivos é importante que em 

uma perspectiva pedagógica a vida escolar e o currículo possam ser 

assumidos e trabalhados em dimensões de tempo mais flexíveis” (BRASIL, 

1996, p. 16). 

 

O Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na idade Certa, institui o ciclo de 

alfabetização que tem como objetivo garantir os direitos de aprendizagem da criança, e até o 

final deste ciclo as crianças devem se apropriar dos saberes necessários como estabelecido nas 
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Diretrizes Curriculares nacionais para o Ensino de Nove Anos. Conforme ressalta documento 

abaixo:  

 

O ciclo da alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental é um tempo 

sequencial de três anos (600 dias letivos), sem interrupções, dedicados à 

inserção da criança na cultura escolar, à aprendizagem da leitura e da escrita, 

à ampliação das capacidades de produção e compreensão de textos orais em 

situações familiares e não familiares e à ampliação do universo de 

referências culturais dos alunos nas diferentes áreas do conhecimento. Ao 

final do ciclo de alfabetização, a criança tem o direito de saber ler e escrever, 

com domínio do sistema alfabético de escrita, textos para atender a 

diferentes propósitos. Considerando a complexidade de tais aprendizagens, 

concebe-se que o tempo de 600 dias letivos é um período necessário para 

que seja assegurado a cada criança o direito aprendizagens básicas da 

apropriação da leitura e da escrita; necessário, também, à consolidação de 

saberes essenciais dessa apropriação, ao desenvolvimento das diversas 

expressões e ao aprendizado de outros saberes fundamentais das áreas e 

componentes curriculares, obrigatórios, estabelecidos nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos (BRASIL, 

s. d., p. 17).  

 

O ciclo de alfabetização foi proposto de forma a ampliar o tempo de aprendizagem, 

mas observa-se que desta forma o professor também deve considerar uma nova postura 

avaliativa com critérios adequados a cada ano, ressaltando as aprendizagens, revendo o 

processo de ensino-aprendizagem e considerando as diferentes necessidades de aprendizagem. 

Destaca-se que o MEC sugeriu que ao implantar o ciclo de alfabetização, os 

municípios preservassem os mesmos professores, ou seja, que o alfabetizador que assumisse 

uma turma de primeiro ano de alfabetização, desse sequência com esta turma até o terceiro 

ano, desta forma o alfabetizador daria continuidade ao processo de alfabetização com seus 

alunos, tendo então 600 dias para cumprir com o proposto pelo programa, ou seja, garantir 

que o aluno se apropriasse dos direitos de aprendizagem. 

 

A continuidade dos trabalhos durante estes três primeiros anos é uma das 

formas de garantir condições mais seguras de planejamentos em longo prazo, 

sobretudo para lidar com as aprendizagens mais complexas. Deste modo, 

manter os mesmos professores durante todo o ciclo de alfabetização é uma 

boa estratégia de organização do trabalho dos docentes nestes anos de ensino 

(BRASIL, 2012 d, p. 12). 

 

 Conforme a pesquisa realizada observa-se que o município pesquisado, não segue 

conforme recomendação do MEC, de que cada alfabetizador prosseguisse com sua turma, mas 

que os professores trabalharam de forma seriada, ou seja, não deram continuidade com sua 

turma, por isso que algumas participantes da pesquisa não concordam com esta normativa; 
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relatam que há casos de crianças chegando ao terceiro ano, sem ter adquirido os direitos de 

aprendizagem do primeiro e segundo ano. 

 

Questão 3- Como os Cursistas Avaliaram a Estrutura e Logística do Curso de Formação 

PNAIC, Qualidade dos Materiais Pedagógicos Ofertados e Bolsas de Estudo. 

 

Por intermédio das respostas, tornou-se necessário a criação de três categorias de 

análise: 4.6 Categoria 6 –  Classificação da  estrutura e logística do programa. 4.7 Categoria - 

7 - O Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC e o incentivo aos 

participantes através de bolsas. 4.8 Categoria 8- Qualidade e cumprimento de prazos dos 

materiais fornecidos pelo MEC para a formação dos professores e a prática em sala de aula. 

A seguir apresentamos as categorias e o embasamento teórico de acordo com cada 

tema abordado: 

 

4.6 CATEGORIA 6 - CLASSIFICAÇÃO DA ESTRUTURADA E LOGÍSTICA DO 

PROGRAMA PNAIC  NO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO. 

 

De acordo com as respostas dos questionários pode-se observar que as professoras 

pesquisadas P2, P4, P5, P7, P8, P10, P12, P13 e P14 classificaram como muito boa a estrutura 

e logística do Programa PNAIC, conforme podemos observar pelas respostas abaixo: 

 

As salas eram amplas e bem arejadas, o horário nos sábados durante o dia, o 

que não prejudicava ninguém, e as alimentações servidas de ótima qualidade 

[...] (P2).  

 

Eu também só tenho elogios a fazer na parte da estrutura física deste 

programa [...], quando chegávamos já estava todo organizado, limpinho, as 

cadeiras geralmente em círculo [...] tínhamos cafezinho já na chegada, 

lanche as dez, almoço e lanche da tarde [...] (P4).  

 

Eu acho que de todos os programas já ofertados este foi o que fomos 

melhores recepcionados, a orientadora já estava no local com os slides já 

organizados e a sala sempre organizada de formas diferentes...  [...] (P5). 

 

Foi tudo bom, não tenho o que reclamar [...]. (P7).  

 

Foi excelente a parte de logística deste programa, sempre no mesmo local, 

uma sala ampla que continha ar condicionado, data show para as 
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apresentações, lanches e almoços com cardápios variados, o horário nos 

sábados de dia, passava tão rápido que eu nem percebia [...] (P8). 

 

Maravilhoso, não tenho reclamações nenhuma quanto à estrutura e logística. 

[...] (P10). 

 

Foi muito bom e tudo bem organizado, quanto a estrutura e logística, não 

tenho reclamações [...] (P12). 

 

Nossa já estou até com saudades daqueles lanches gostosos e almoços, 

quanto à sala e a parte tecnológica também eram ótimas [...] (P13). 

 

A parte da estrutura física e logística neste programa foi muito boa, o 

município soube nos valorizar e nos tratou com respeito, pois o local era 

ótimo [...] (P14). 

 

Verifica-se pelas respostas destas alfabetizadoras cursistas, que das catorze (14) 

integrantes desta pesquisa, nove (9) afirmaram ter sido muito boa a estrutura  e a logística do 

Programa, como pode-se observar através dos relatos a seguir: as salas eram amplas e bem 

arejadas, o ambiente era  todo organizado, limpinho, as cadeiras geralmente em círculo, 

continha ar condicionado, data show para as apresentações, alimentação de ótima qualidade 

e o material tecnológico sempre funcionando em perfeito estado, o que demonstra  que  a 

estrutura fornecida pelo município de Monte Negro- RO para  realização da formação  era 

adequada. 

Sabe-se que é de grande relevância para qualquer tipo de aprendizagem que além de 

bons formadores, e recursos materiais, o ambiente também seja um local agradável, uma vez 

que estudar num ambiente prazeroso, pode ajudar positivamente no processo de aprendizagem 

e ao mesmo tempo tornar-se estimulante. 

 

Uma organização inovadora, aberta, dinâmica, com um projeto pedagógico 

coerente, alerto, participativo; com infraestrutura adequada, atualizada, 

confortável; com tecnologias acessíveis, rápidas e renovadas. Uma 

organização que congregue docentes bem preparados intelectual, emocional, 

comunicacional e eticamente; bem remunerados, motivados e com boas 

condições profissionais, onde haja circunstancias favoráveis a uma relação 

efetiva com alunos que facilite conhecê-los acompanha-los, orienta-los 

(MORAN, 2000, p. 14). 

 

Pode-se afirmar que para o bom desempenho da função docente, destaca-se como 

fatores determinantes: a infraestrutura física e os recursos pedagógicos disponíveis nas 

escolas, o tipo de gestão escolar, o projeto pedagógico, etc. A escola deve ser um local 
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estimulante e desafiador para que o aluno desenvolva suas atividades de forma prazerosa. 

Nesse sentido aponta-se que o alfabetizador também tenha um ambiente agradável para suas 

formações, para que possa contribuir positivamente no processo de seu ensino-aprendizagem. 

 

Para mim foi bom, o local muito bom, sala com ar condicionado, 

alimentação boa [...] (P1). 

 

Foi bom, achei que na parte da acomodação, alimentação e materiais 

tecnológicos foi bom [...] (P3). 

 

Bom quanto a quase todos os itens: estrutura física, alimentação, aparato 

tecnológico e horário [...] (P6). 

 

A estrutura foi boa, sala arejada e fresca, materiais tecnológicos sempre 

disponíveis, alimentação boa e diversificada [...] (P9). 

 

Nesta categoria as cursistas elogiaram alguns pontos, como: local, aparato 

tecnológico, e alimentação, como pode-se ver nas falas: [...] a estrutura foi boa, sala arejada 

e fresca, materiais tecnológicos sempre disponíveis, alimentação boa e diversificada; [...] 

mas na parte da acomodação, alimentação e materiais tecnológicos foi bom; [...] Para mim 

foi bom, o local muito bom, sala com ar condicionado, alimentação boa. Mas também 

apontaram alguns pontos negativos como: o horário das formações e a falta de transporte aos 

cursistas. Como nota-se nas falas: [...] mas não tivemos o transporte, e tinha que vim com 

recurso próprio.   [...] mas o horário de ficar estudando o dia todo no sábado foi o único 

fator que eu não gostei no programa [...]. 

Observa-se que os alguns cursistas reclamaram quanto ao dia e horário de realização 

da formação. Conforme pesquisa realizada sabe-se que as formações do PNAIC em Língua 

Portuguesa, eram realizadas neste município aos sábados, nos horários de 8h às 17h com 

intervalo de apenas uma hora para almoço (opção dos cursistas que devido almoçarem no 

mesmo ambiente do curso, preferiram, para saírem mais cedo no final, pois alguns cursistas 

vinham de longe. 

Destaca-se que, na fala das alfabetizadoras houve questionamento quanto ao horário 

e o dia que de realização dos encontros para formação. Assim pode-se ressaltar que, esse 

horário dedicado à formação, não estava computado em sua carga horária semanal, ou seja, as 

cursistas precisavam dedicar um tempo a mais para a educação, além de que, pelas análises, a 

grande maioria, já tem uma carga horária de 40 ou 65 h semanais, e além disso, pode-se dizer 
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que também tem outras obrigações sociais além da educação (igreja, família, obrigações do 

lar ) o que compromete o seu tempo para se dedicarem ao lazer. 

Nesse sentido corrobora Tardif e Lessard (2005, p.111), quando dizem “condições de 

trabalho são variáveis que permitem caracterizar certas dimensões quantitativas do ensino: o 

tempo de trabalho diário, semanal, mensal, anual; o número de horas de presença obrigatória 

em classe; o número de alunos por classe”. Assim pode-se afirmar que para se garantir um 

bom trabalho docente, estes precisam de condições de trabalho, não adianta pensar em 

formações que exijam reflexão por parte dos docentes se a escola ou o sistema administrativo 

educacional não facilitar as condições para os professores, que de acordo com o autor 

encontra-se em situação precária, tendo que trabalhar muitas vezes em duas escolas ou mais. 

O município de Monte Negro aderiu ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa - PNAIC no final de 2012, através de um termo de adesão, realizado através do sistema 

SIMEC via PAR.  

Conforme termo de adesão citado, o município responsabilizou-se em contrapartida 

com despesas de passagens e alimentação para a orientadora de estudos, que precisava se 

deslocar até o Polo de Ariquemes mensalmente para suas formações, bem como para os 

professores disponibilizar de alimentação e transporte para a realização do curso de formação 

que são realizados no próprio município pelo orientador de estudos.  

A cargo de realizar toda a logística necessária para o bom funcionamento deste 

programa, o Ministério da Educação - MEC disponibilizou um coordenador local, cadastrado 

via SISPACTO e escolhido pela Secretaria de Educação do município. 

 

No âmbito de cada secretaria de educação será selecionado um coordenador 

das ações do Pacto, seguindo os critérios: ser servidor efetivo da secretaria 

de educação; ter experiência na coordenação de projetos ou programas 

federais; possuir amplo conhecimento da rede de escolas, dos gestores 

escolares e dos docentes envolvidos no ciclo de alfabetização; ter capacidade 

de se comunicar com os atores locais envolvidos no ciclo de alfabetização e 

de mobilizá-los; ter familiaridade com os meios de comunicação virtuais 

(BRASIL, 2012, p. 37). 

 

O Coordenador local era responsável por fazer cumprir o compromisso firmado entre 

Governo Federal e município, conforme explicitado em documento Termo de Adesão que diz 

que para se desenvolver uma cultura de formação continuada, tanto na escola quanto na rede, 

diversos fatores são importantes, dentre eles, o cumprimento dos compromissos institucionais 

e individuais. Conforme: 
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O compromisso institucional (do Governo Federal e das secretarias de 

educação) reside principalmente na necessidade de promover espaços, 

situações e materiais adequados aos momentos de trabalho e reflexão, 

compreendendo que a formação continuada não é um treinamento no qual se 

ensinam técnicas gerais a serem reproduzidas (BRASIL, 2012 y, p. 27).  

 

Conforme documentos mencionados acima pode-se verificar que o município de 

Monte Negro - RO , cumpriu  quase todos os critérios quanto à estrutura física e logística para 

realização do referido Programa, não atendendo apenas na viabilização de transporte para os 

cursistas,  do qual vários são moradores da zona rural e precisaram utilizar de recurso próprio 

para se locomover até o local da realização da formação. 

Destaca-se que o cumprimento destas ações (infraestrutura e logística) compactuadas 

pelo Governo Federal e o município de Monte Negro, se constituiu de grande relevância para 

a efetiva realização desta formação docente. 

 

4.7 CATEGORIA 7 - O PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA 

IDADE CERTA – PNAIC E O INCENTIVO AOS PARTICIPANTES ATRAVÉS DE 

BOLSAS. 

 

A terceira pergunta feita através de questionário refere-se ao incentivo financeiro: “O 

Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC procurou incentivar os 

participantes deste Programa através de bolsas. Em sua opinião esse incentivo foi decisivo 

para sua participação no Curso?” Assim, dentre os professores que participaram desse estudo, 

podemos definir em três subcategorias esta temática. Sendo: 4.7.1 subcategoria 1-Bolsa como 

fator decisivo para participação; 4.7.2 Subcategoria 2- Bolsa como estímulo, mas sem 

interferência para participação; 4.7.3 Subcategoria 3 - Bolsa não fez diferença, o foco era a 

aprendizagem. 

 

4.7.1 Subcategoria 1 - Bolsa como fator decisivo para participação. 

 

Define-se esta subcategoria como bolsa fator decisivo para participação, com base 

nas análises realizadas, dos quais duas cursistas afirmaram que o incentivo que receberam 

através de bolsa de estudo para participarem do Programa PNAIC foi decisivo para sua 

participação, conforme pode-se verificar nas falas abaixo: 
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Sim, pois na crise que se encontra o nosso município que para nos 

estudarmos alguma coisa a mais do que já somos graduados tem que ter um 

incentivo em dinheiro [...] (P10). 

 

Sim a bolsa foi a principal motivação para participar do curso [...] (P11).  

 

Observa-se conforme análise de dados que dentre as catorze (14) cursistas 

participantes da pesquisa e que fizeram parte do programa, somente (02) duas que admitiram 

que a bolsa que receberam constituiu-se no grande incentivo para que adentrassem e 

permanecessem no programa. 

 

4.7.2 Subcategoria 2 - Bolsa como estímulo, mas sem interferência para participação. 

 

A definição por esta subcategoria deu-se com embasamento das respostas das 

cursistas que afirmaram que o incentivo através de bolsas, foi um estímulo, porém não 

decisivo para que participassem do Programa. Conforme pode-se perceber nas respostas das 

cursistas P3, P5 e P8 abaixo: 

 

A bolsa foi um incentivo, porém a forma que foi aplicado e a competência 

dos ministradores incentivou muito[...] (P3). 

 

Sim, mas participei do curso por saber que seria um novo aprendizado e 

como educadora precisamos estar sempre em busca de novas metodologias e 

estratégias que favoreçam o dia a dia do educando e educador e a bolsa 

serviu de estímulo ainda maior [...] (P5). 

 

Não foi decisivo, mas foi um estímulo [...] (P8). 

 

Nas análises desta subcategoria podemos observar que os cursistas, relatam que a 

bolsa consistiu em um incentivo para que participassem do Programa, mas que caso não 

tivessem também participariam, pois tinham interesse no aprendizado do curso. 

 

4.7.3 Subcategoria 3 - Bolsa não fez diferença, o foco era a aprendizagem. 

 

Nesta terceira subcategoria pode-se verificar através das falas de P1, P4, P9 e P13, 

que a bolsa oferecida pelo Governo Federal, não se constituiu no incentivo principal pelo qual 

participaram da formação e que o principal interesse consistiu na aprendizagem que teriam, 
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para adquirirem novos conhecimentos para relembrarem e construírem novas metodologias 

que poderiam ajudar no processo ensino aprendizagem das crianças. 

 

Não, pois o valor é muito insignificante para incentivar a minha participação 

[...] para me capacitar e atualizar meus conhecimentos didáticos e 

pedagógicos [...] (P1). 

 

Não participei por causa da bolsa, ela me ajudou sim, eu procurei participar 

para melhorar o meu trabalho na sala de aula e para eu adquirir 

conhecimentos para transmitir aos alunos [...] (P4). 

 

Não, mas foi gratificante ter esse incentivo [...] (P9). 

 

Não a minha participação foi para a melhoria no meu aperfeiçoamento, nas 

minhas práticas pedagógicas, não foi só pela bolsa que eu participei [...] 

(P13). 

 

Sabe-se que, o Governo Federal através da portaria nº 1.458/2012 estabelece que o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) financiaria a bolsa dos professores 

alfabetizadores e orientadores e que na portaria nº 90 de 6 de fevereiro de 2013, no artigo 1º, 

incisos I e II respectivamente, ficaram definidos os valores de R$ 200,00 (duzentos Reais) 

para os professores alfabetizadores. 

Analisa-se que esta bolsa que os professores alfabetizadores receberam mesmo sendo 

um valor que parece uma ajuda de custo pode ser considerado um grande avanço nas políticas 

públicas ofertadas pelo Ministério da Educação- MEC, por ser o primeiro curso de formação 

continuada a oferecer este incentivo aos docentes. 

 

4.8 CATEGORIA 8 - QUALIDADE E CUMPRIMENTO DE PRAZOS DOS MATERIAIS 

FORNECIDOS PELO MEC PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E A PRÁTICA 

EM SALA DE AULA. 

 

A partir da temática abordada, a pergunta realizada aos cursistas foi “O Ministério da 

Educação-MEC disponibilizou kits pedagógicos (jogos e livros literários), para garantir que as 

escolas disponham de variados recursos didáticos no primeiro ciclo de alfabetização. Em sua 

opinião: Esses materiais atendem às expectativas propostas pelos cadernos de formação? Os 

cadernos dos cursistas e o material pedagógico destinado à formação dos docentes e à prática 

em sala de aula em Língua Portuguesa cumpriram os prazos estipulados pelo Programa 

PNAIC? Qual à qualidade desses materiais? De acordo com as respondentes podemos 
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observar que foram unânimes ao afirmar que os materiais eram de ótima qualidade e estavam 

de acordo com as metodologias e estratégias propostas pelo programa, mas de acordo com as 

mesmas os materiais não chegaram a tempo hábil, nem na secretaria municipal de educação, 

tampouco nas escolas. Desta forma classificamos em apenas uma subcategoria. Subcategoria 

1- materiais de qualidade e de acordo com o proposto pelo programa, mas com atraso no 

cumprimento de prazos. 

A seguir apresentamos a subcategoria classificada de acordo com as respostas das 

alfabetizadoras. 

 

4.8.1 Subcategoria 1 - materiais de qualidade e de acordo com o proposto pelo programa 

PNAIC, mas com atraso no cumprimento de prazos. 

 

De acordo com as respostas das professoras alfabetizadoras observa-se que, as 

alfabetizadoras cursistas foram unânimes ao afirmarem que os materiais enviados pelo MEC 

para serem utilizados na formação e nas práticas docentes eram de ótima qualidade e que 

vieram em conformidade com as propostas dos cadernos de formação, o que contribuiu muito 

para as suas práticas, mas destacam que o atraso na chegada destes materiais prejudicou o 

início do programa. Desta forma, baseados nestas informações classificou-se esta 

subcategoria em “Materiais de qualidade e de acordo com o proposto pelo Programa PNAIC, 

mas com atraso no cumprimento de prazos”. 

 

Esses materiais me ajudaram muito [...] a qualidade dos materiais muito boa 

[...] eles vieram da forma como foram propostos pelo pacto[...] a única coisa 

que tenho a reclamar foi que chegaram muito atrasados [...] (P4). 

 

Vieram materiais de excelente qualidade tanto nos livros quanto nos jogos 

[...] o que atrapalhou um pouco foram o atraso na entrega pelo MEC [...] 

(P7). 

 

Quanto à qualidade, foram os melhores que já vi entregues pelo governo [...] 

estavam de acordo com o que vimos nos cadernos de formação[...] o que 

deixou a desejar foi o atraso na entrega deste material [...] tivemos que 

iniciar o curso com cadernos reproduzidos pela secretaria [...] e no início do 

curso  não podíamos colocar em prática  a utilização dos jogos  de acordo 

como víamos na teoria [...] a formação começou com os cursistas em abril  e 

o material só chegou em julho, alguns jogos e livros de literatura ainda 

depois [...] (P14). 
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Nota-se através dos dados e respostas que as cursistas do programa PNAIC, foram 

unânimes ao afirmarem que quanto à qualidade dos materiais, são de primeira qualidade e que 

os mesmos foram elaborados de acordo com as propostas do Programa, quanto ao 

cumprimento dos prazos todos relataram que os materiais não chegaram no tempo pelo qual 

havia sido programado. 

O ano letivo iniciou neste município (Monte Negro - RO) no ano de 2013 em 

fevereiro, mas o material disponibilizado pelo FNDE, para os docentes trabalharem em suas 

práticas, chegou somente a partir do mês de junho, ou seja, foram chegando aos poucos, nem 

todas as escolas receberam no mês citado, o que prejudicou muito as práticas docentes, em 

razão de necessitarem dos referidos materiais para efetivarem os ensinamentos do curso. 

Observou-se também através da pesquisa que o Programa tinha um cronograma 

organizado a ser cumprido e que desta forma, devido ao atraso destes materiais nem todos os 

prazos puderam ser cumpridos. Visando minimizar o prosseguimento do programa a 

Secretaria de Educação do município foi autorizada pelo MEC a reproduzir os primeiros 

cadernos de formação para iniciar os trabalhos conforme o calendário proposto pelo 

Ministério da Educação. Considerando que já era mês de abril e ainda não havia chegado 

material algum. Após a reprodução do caderno de número 125 dos professores o município 

iniciou no mês de maio de 2013 a sua formação, a qual era prevista para o mês de fevereiro 

com orientadores e março com professores alfabetizadores. 

Destaca-se que este atraso no envio dos materiais, trouxe prejuízos ao andamento do 

referido Programa, e que desta forma foi necessário “correr contra o tempo” para poder 

cumprir com tudo que estava estabelecido para ser concretizado, durante esta formação em 

Língua Portuguesa, além de que os cursistas devido à falta dos materiais pedagógicos não 

podiam colocar em prática, parte do que viam na teoria do curso. 

                                                 
25 Cada professor recebeu um kit contendo oito livros, de acordo com o seu respectivo ano em que 

estava atuando. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo dessa pesquisa, nosso objetivo geral consistiu em analisar de forma crítica- 

reflexiva a implantação do Programa de formação Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa - PNAIC, sua contribuição para a prática docente, fazendo uma comparação da teoria 

proposta pelos cadernos e a prática trabalhada em sala, em duas escolas da rede municipal de 

Monte Negro – RO. A partir das impressões, concepções dos professores que atuam em duas 

escolas. 

 No primeiro momento da nossa pesquisa, através de estudos bibliográficos, 

procuramos fazer uma contextualização da história da educação no Brasil, realizando um 

resgate dessa história desde a chegada dos jesuítas até a educação atual, através de autores que 

versam sobre o tema entre eles: Azevedo (1976), Falcon (1993), Cunha (1986), Dória (1920), 

Aranha(1996), Saviani(2008), Ghiraldelli (2000), entre outros. Esses autores nos mostraram 

que a educação, desde a colonização, até nosso tempo vem se ajustando de acordo com as 

necessidades do modelo econômico, social, religioso entre outros. 

Logo após, fizemos uma breve contextualização da formação docente no Brasil até a 

atualidade, na qual tivemos como aporte, teóricos conceituados como: Schon (2000), Pimenta 

(2002), Alarcão (2003), Tardif (2007), Freire (1997), entre outros. Os referidos autores 

enfatizam que os docentes devem refletir criticamente sobre sua atuação em sala de aula e nos 

diferentes contextos sociais, só assim serão capazes de qualificar a sua prática, otimizando 

assim, seu papel como facilitador do processo de ensino e aprendizagem.  

Em seguida contextualizamos a história da alfabetização. Para isso nos embasamos 

na autora Mortatti (2000), que versa sobre o referido tema e traz uma abordagem dos métodos 

de ensino utilizados desde que se começou a pensar as formas de alfabetizar no Brasil. 

Abordamos também o tema alfabetização, utilizando como embasamento, os autores: 

Ferreiro (2001), Soares (1999), Freire (1997), entre outros, autores que pensam a 

alfabetização numa visão construtivista, na qual o aluno é um ser ativo em seu aprendizado. 

Para finalizar a conceituação teórica, não poderíamos deixar de falar do programa 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, no qual tomamos como base, Documentos 

Regulatórios, Leis que orientam estes programas, bem como os Cadernos de Formação, 

utilizados para a formação em Língua Portuguesa. No qual apresentamos a parte teórica do 

que pretendíamos analisar, posteriormente, nas pesquisas empíricas. 

Por meio desse estudo, procuramos fazer uma caracterização dos temas de acordo 

com o foco da Pesquisa que é o Programa de formação docente PNAIC, que trata da formação 



154 

de alfabetizadores. Nesse sentido, não poderíamos deixar de fazer uma abordagem 

relacionada à alfabetização, em razão de ser esta uma das questões centrais do Programa e da 

sua formação.  

No sentido de atingir tal objetivo, é que traçamos o caminho metodológico já exposto 

nessa pesquisa, e, por meio do qual angariamos o material necessário, que após coletado, 

procedeu-se a organização e análise minuciosa. 

Após realizar a análise categorial temática com base nos dados coletados no estudo 

empírico, por meio de: entrevista e questionário; teceremos alguns comentários acerca da 

realidade que apreendemos por meio de nossas inferências através de pesquisa realizada, 

sobre a temática abordada, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa- PNAIC. Desta 

forma procuraremos responder a nossa questão norteadora desta pesquisa: O Programa Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC contribuiu efetivamente nas práticas 

docentes? 

Para responder ao problema da pesquisa de acordo com as respostas fornecidas pelas 

alfabetizadoras cursistas através do questionário aplicado e entrevista com a orientadora de 

estudos organizamos os temas em três questões centrais, que foram: 1) Quais as contribuições 

do Programa PNAIC para a formação e as práticas dos docentes? 2) Quais as 

sugestões/estratégias propostas pelo Programa PNAIC para auxiliar nas práticas docentes e 

aprendizagem dos discentes? 3) Como foi ofertada a infraestrutura e logística do Programa 

PNAIC no município de Monte Negro? 

Em resposta a primeira questão, conforme análise, observa-se que o Programa 

PNAIC trouxe inúmeras contribuições nas formações em Língua Portuguesa, considerando 

que a formação recebida pela orientadora de estudos na Universidade, refletiu positivamente 

na formação dos docentes cursistas. Ambos elogiaram suas formações e relataram que as 

aulas foram dinâmicas e inovadoras; afirmaram que os formadores tinham domínio e clareza 

dos conteúdos e que utilizaram técnicas variadas, tendo sido classificado pela maioria como o 

melhor curso já realizado. 

Os professores cursistas destacaram que as aulas ministradas na formação dos 

alfabetizadores pela orientadora de estudos tinham qualidade e clareza quanto aos conteúdos 

trabalhados. De acordo com a pesquisa, a orientadora selecionada pela secretaria de municipal 

de educação possuía experiência em outras formações oferecidas como: Pro Infantil e Profa. 

A referida profissional atua na rede municipal há oito anos, atualmente como técnica da 

secretaria, coordenando alguns programas como PDDE interativo, PAR e outros. 
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Sabe-se que a formação para orientadora de estudos esteve sob a responsabilidade da 

Universidade Federal de Rondônia, e realizou-se em Polos com a participação de vários 

municípios, sendo a oferta de acordo com o estabelecido nos cadernos de formação do 

PNAIC. Os referidos materiais foram pensados e elaborados por diversos autores, contendo 

sugestões de atividades e reflexões relacionadas à prática em sala de aula, com métodos e 

técnicas de ensino padronizados nacionalmente. Em cada Polo, selecionaram-se formadores 

para prepararem os orientadores, considerando que estes tinham a missão de chegarem aos 

seus municípios capacitados para formarem os alfabetizadores. 

As cursistas relataram que os recursos metodológicos utilizados a partir da formação 

do PNAIC contribuíram significativamente para suas práticas metodológicas, os quais 

descreveram diversas técnicas utilizadas, relembrando também muitas práticas que já haviam 

aprendido, mas estavam “adormecidas” na época que cursaram o Magistério ou também em 

outros cursos realizados.  

É relevante salientar a preocupação no que diz respeito à continuidade das práticas 

apreendidas no curso ou se estas cairão no esquecimento pós-formação, quando não será mais 

necessário comprovar com atividades através de relatórios ou fotos no portal, entre outras 

ações avaliativas do curso. 

Destaca-se também a diversidade de critérios utilizados pelos docentes para 

avaliarem seus alunos a partir da formação recebida através do Pacto. Os docentes cursistas 

relataram diversos critérios em conformidade com o curso, sendo mais um aspecto importante 

do Programa que tem como perspectiva diagnosticar os avanços e as dificuldades dos alunos, 

em diversos estágios de aprendizagem e por meio desse diagnóstico propor medidas de 

intervenção. 

De acordo com a pesquisa, a formação do PNAIC contribuiu efetivamente para as 

metodologias utilizadas pelos docentes para a intervenção nas dificuldades de aprendizagens. 

Observou-se que as alfabetizadoras recorreram às diversas estratégias para ajudar aos alunos 

que apresentam defasagem de aprendizagem e necessitam de atendimento diferenciado. Entre 

os métodos e estratégias destacaram: atividades diversificadas, jogos, reforço escolar, entre 

outros. Diante do exposto, verifica-se que as cursistas colocaram em prática muitas estratégias 

aprendidas através desta formação, o que demonstra que este Programa PNAIC contribuiu de 

maneira significativa para as práticas docentes. 

A segunda questão norteadora destacou quais as sugestões/estratégias propostas pelo 

Programa PNAIC para auxiliar nas práticas docentes e aprendizagem dos discentes? Uma das 

sugestões/estratégias apresentada pelo Programa PNAIC aos alfabetizadores foram os 



156 

Cantinhos de Leitura, que consistia em organizar na sala de aula, um espaço para leitura, esta 

ideia bastante elogiada pelos alfabetizadores e orientadora de estudos. 

Verificou-se que todos os alfabetizadores colocaram em prática esta sugestão no 

período da formação em Língua Portuguesa, os mesmos inclusive, fotografaram e postaram 

também no portal do SisPACTO e relataram esta experiência como prática enriquecedora, 

porque facilitou o acesso à leitura e consequentemente favoreceu ao desenvolvimento do 

gosto de ler, bem como habilidades também da escrita.  

Um aspecto negativo a destacar, consiste na observação de que somente sete (07), 

destes professores continuam com a prática, os demais (seis) relataram que a ideia é ótima, 

mas, que devido a motivos de cuidados com os materiais e atos de vandalismo não 

continuaram com a prática. Situação que nos leva a seguinte reflexão: “Será que uma 

fechadura nas portas, e algum tipo de monitoramento não resolveriam este problema de 

vandalismo?”. 

Outra estratégia estabelecida através de documentos oficiais do Programa, diz 

respeito aos alunos ficarem retidos, caso não se apropriassem dos direitos de aprendizagem, 

somente no final do ciclo de alfabetização, ou seja, no terceiro ano. De acordo com as 

participantes da pesquisa, algumas concordam, outras parcialmente e outras não concordam 

com esta normativa. 

Pode se notar através das análises que a grande problemática é que, a forma como se 

instituiu o ciclo de alfabetização no município pesquisado, com cada professor trabalhando 

um ano letivo, não dando sequência com a sua turma na série seguinte, como foi sugerido 

pelo MEC, está gerando polêmica entre os alfabetizadores, uma vez que, dessa forma, aqueles 

que trabalham com os primeiros anos (1º e 2º) concordam com a normativa, ou parcialmente, 

agora, os docentes lotados nos terceiros anos não concordam, por ser a etapa decisiva para 

aprovação ou retenção, assim, sentem-se como se toda a responsabilidade dos anos anteriores 

estivesse a cargo destes. 

Verifica-se que quanto à referida normativa, no tocante à aprovação automática nos 

1º e 2º anos, existem fatores positivos e negativos, sendo positivos que os discentes têm mais 

tempo para adquirirem todos os seus direitos de aprendizagem, considerando que, de acordo 

com o Pacto, desta forma se respeita os tempos e os ritmos dos alunos e também que o 

professor dará sequência na aprendizagem de um ano para outro. O que seria mais fácil se o 

alfabetizador continuasse com sua turma. Assim sendo, classifica-se como negativo que se o 

aluno chegar ao terceiro ano sem apropriar-se dos direitos de aprendizagens do primeiro e 

segundo ano, será mais difícil de adquirir todo o conhecimento necessário no último ciclo. 
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Em resposta à terceira questão: Como foi ofertada a infraestrutura e logística do 

Programa PNAIC no município de Monte Negro?  Observa-se que, de acordo com os termos 

de adesão celebrados entre Governo Federal, Estados e Municípios; que o Governo Federal se 

responsabilizaria pela formação dos orientadores de estudos, através de ação em conjunto com 

Universidades Federais, em nosso estado sob a tutela da Universidade Federal de Rondônia – 

UNIR; responsável por todos os materiais utilizados pela formação (cadernos de formação, 

livros de literatura, jogos pedagógicos) bem como também, pela liberação do pagamento das 

bolsas a todos os envolvidos no programa, (coordenadores, supervisores, formadores, 

orientadores e alfabetizadores cursistas). Estados e municípios se responsabilizaram em 

fornecer diárias, ou seja, as passagens e a alimentação para a orientadora de estudos que era a 

responsável pela formação aos docentes cursistas no município, bem como o fornecimento de 

um local para a realização das formações, equipamentos necessários para a eficácia do curso, 

alimentação e transporte para os alfabetizadores. 

Conforme se comprova através da pesquisa na parte da estrutura e logística, o 

município cumpriu com várias determinações que lhe cabiam, entre elas: o pagamento de 

diárias sempre que a orientadora precisava se deslocar para suas formações; o local utilizado 

para as formações, que nas falas das pesquisadas classificou-se como adequado, sendo: 

arejado, limpo, organizado; a parte de aparato tecnológico também satisfatória e a 

alimentação que recebeu elogios, tanto dos cursistas, quanto da orientadora de estudos. 

Porém, destaca-se também que não se cumpriu, na integra, o estabelecido na contrapartida ao 

não disponibilizar o transporte aos professores cursistas, principalmente para aqueles que 

moravam e trabalham na zona rural e precisaram vir até a cidade para as formações, tendo 

estes que investirem do próprio recurso para tal deslocamento. 

Outro tema abordado relaciona-se ao incentivo através de bolsa que o FNDE pagou 

aos alfabetizadores. Questionou-se se esse incentivo foi decisivo ou não para sua participação. 

Nesse sentido, observa-se que sete (07) alfabetizadores afirmaram que não, considerando que 

o valor era insignificante diante do ganho em conhecimento, que participaram pensando na 

aprendizagem que iriam adquirir. Cinco (05) alfabetizadores afirmaram que a bolsa trouxe um 

incentivo a mais para a participação no curso, porém, se não houvesse a bolsa fariam da 

mesma forma, porque também pensavam na aprendizagem que receberiam e a contribuição 

que teriam na aprendizagem de seus alunos. E dois (02) alfabetizadores afirmaram que sim, só 

entraram para a formação devido à bolsa que receberiam. 

Este assunto nos conduz a algumas indagações que nos fizeram refletir no decorrer 

da pesquisa, entre elas a questão: Como podemos realmente saber se o cursista está 
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participando pelo fato da aquisição do conhecimento ou simplesmente pela mísera bolsa que 

recebem? Além disto, discute-se neste município que a partir do programa PNAIC os 

professores preferem ser lotados nas salas de alfabetização para receberem a bolsa e uma 

gratificação de 15% por trabalharem com turmas de alfabetização, conforme plano de carreira 

dos servidores, o que está gerando discussões nas escolas quando há redução de turmas26, o 

que nos deixa intrigado, pois, será que a secretaria de educação e as direções escolares estão 

analisando o trabalho docente em sala na hora de selecionar os professores para estas turmas? 

Que critérios são levados em conta para essas seleções? 

Sabe-se que, se a escola acompanhar o trabalho pedagógico dos docentes através de 

sua equipe pedagógica, (coordenação, supervisão), ela saberá se o professor faz um trabalho 

com desempenho para com a sua turma, no caso dos professores cursistas do programa, se 

estão colocando em prática o que aprenderam ou simplesmente estão no ciclo de alfabetização 

pela bolsa. Desta forma, a escola precisa de uma equipe pedagógica que se interesse também 

pela prática do Programa. Frente a isso, indaga-se que um dos pontos negativos do Programa 

PNAIC seria a falta dos supervisores também nas formações. 

Como a intenção desta pesquisa é fazer uma análise crítica reflexiva a respeito do 

Programa, observa-se no decorrer desta, que apesar das indagações quanto a alguns cursistas 

desejarem trabalhar com a alfabetização simplesmente pela bolsa, com certeza temos muitos 

que trabalham com muita dedicação, e que seria mais justo se esta bolsa, não fosse o valor 

mais baixo, este pago ao alfabetizador, pois se sabe que, para que realmente este programa 

aconteça na prática, não que os outros integrantes (Coordenadores do Programa, 

formadores/tutores) não sejam importantes, mas o professor é o sujeito fundamental.  

Nota-se que, apesar de ter sido um grande avanço nas políticas públicas de governo, 

esta bolsa paga aos participantes deste programa, os alfabetizadores e professores de maneira 

geral são carentes de uma maior valorização por parte de nossos gestores educacionais e 

governantes.  

Quanto aos recursos didáticos (Livros literários e jogos) enviados pelo FNDE às 

escolas e a contribuição destes materiais no processo de aprendizagem dos discentes, observa-

se que as cursistas afirmaram que estes materiais proporcionaram aulas criativas e inovadoras, 

que despertaram o gosto pela leitura nos discentes e favoreceram nos trabalhos em equipe nas 

salas de aula.  

                                                 
26 A redução de turmas está acontecendo no município desta pesquisa devido, a queda no número de matrículas. 
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Pode-se notar através da pesquisa, que de acordo com as alfabetizadoras e 

orientadoras de estudos, muitos foram os aspectos positivos a serem destacados; que se pode 

elencar da contribuição destes materiais na formação de Língua Portuguesa. Na formação, os 

alfabetizadores tiveram contato com o material e como trabalhá-los em sala. Além de que 

precisavam trazer para os encontros os trabalhos realizados para socializar com os colegas de 

curso. Nesse sentido, destaca-se a confecção de um livro de literatura de cordel que foi 

confeccionado pelos alunos e sua professora, tornando-se, inclusive, notícia na TV local, por 

apresentação do livro numa Feira Literária. 

Os aspectos negativos que se destacam são: o atraso na chegada desses materiais, o 

que causou alguns transtornos no início do Programa e a falta de utilização desses recursos 

nas visitas in loco por uma boa parte desses alfabetizadores, o que devemos frisar que as 

respostas fornecidas foram referentes à formação em Língua portuguesa, realizado em 2013 e 

as visitas in loco no final de 2015. 

Nessa conjuntura, este assunto nos remete a uma preocupação, se os alfabetizadores 

continuam colocando em prática o que aprenderam, ou somente no período do curso, devido à 

necessidade de apresentar ou postar no sistema para serem avaliados e receberem a bolsa. 

Podemos concluir, para continuar a discutir a temática, que o Programa Pacto 

Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC contribuiu significativamente para as 

reflexões e práticas docentes no ato de alfabetizar, considerando que, além das formações, os 

cursistas precisavam desenvolver/implementar em suas turmas a prática aprendida, o que os 

levava a estar sempre inovando e utilizando diferentes estratégias/metodologias para garantir 

os direitos de aprendizagem e a construção dos conhecimentos dos alunos. Apesar disto, 

observamos também que nem todos os docentes continuaram a implementar e utilizar o que 

aprenderam coletivamente com o Programa após o término do mesmo. 

Nesse sentido observamos que não basta que o docente participe de cursos de 

formação continuada para mudar sua prática, mas que o mesmo queira e se sensibilize a 

respeito da importância de práticas inovadoras, senão, poderão surgir inúmeros Programas, 

mas as práticas continuarão a ser reproduzidas. É importante que a formação não seja vista 

somente como mais um encargo ou tarefa do professor. 

Esperamos que os resultados obtidos possam ajudar de alguma maneira a disseminar 

novas investigações ou cursos de formação continuada, seja de maneira prática ou apenas para 

a reflexão, considerando que, a literatura base de nossa pesquisa aponta na direção de um 

processo formativo dos professores contínuo e na perspectiva da formação em serviço, na 
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qual as teorias e experiências sejam ajustadas com o intuito de melhorar o processo ensino 

aprendizagem, consequentemente, a aprendizagem dos alunos. 

Por fim, destacamos que o Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa, objeto desta pesquisa, teve continuidade em suas ações nos anos seguintes. Em 2014 

realizou-se a formação docente no módulo de matemática e em 2015 a formação oferecida 

voltou-se a temática interdisciplinar. De acordo com o Ministério da Educação, encontra-se 

em estudo novas formações relacionadas ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

– PNAIC. Nesse sentido, constata-se a necessidade da realização de novas pesquisas para o 

acompanhamento da efetividade do Programa em questão. 

 



161 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALARCÃO, Isabel (org.). Formação reflexiva de professores. Estratégias de supervisão. 

Porto Portugal: Porto Editora LDA, 1996. 

ALMEIDA, Paulo de. Educação lúdica: técnicas e jogos pedagógicos. 9. ed. São Paulo: 

Loyola, 1998. 

ALMEIDA, José Ricardo Pires. de. Instrução pública no Brasil (1500-1889): história e 

legislação. 2. ed. São Paulo: EDUC/INEP/MEC, 2000. 

ANDRADE, António Alberto. de (Org.). Luís António António Verney: o verdadeiro 

método de estudar. Lisboa: Editorial Verbo, 1965. 

ARANHA, Maria. Lúcia. Filosofia da educação. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1996. 

AZEVEDO, Fernando de. A Cultura Brasileira. 5. ed. São Paulo: Melhoramentos/INL, 

1976. Parte 3: A transmissão da cultura. 

AVELLAR, Hélio de Alcântara. História administrativa do Brasil: História administrativa 

do Brasil a administração pombalina. 2. ed. Brasília: FUNCEP/Editora da Universidade de 

Brasília, 1983.  

BARBOSA, Rui. Reforma do ensino primário e várias instituições complementares da 

instrução pública. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, V. X, Tomos I, II e III, 

1947. (Coleção Obras Completas de Rui Barbosa) 

BARBOUR, R. Grupos Focais. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

BARDIN, Lawrence. Análise de conteúdo (L. de A. Rego & A. Pinheiro, Trads.). Lisboa: 

Edições 70, 2006. 

BERTAGNA, Regiane. Helena. Progressão continuada: limites e possibilidades. 2003. Tese 

de Doutorado, Faculdade de Educação - UNICAMP, Campinas. SÃO PAULO (Estado). 

Conselho Estadual de Educação. Deliberação CEE no 9/97. Institui, no sistema de ensino do 

Estado de São Paulo, o regime de progressão continuada no ensino fundamental. Diário 

Oficial do Estado de São Paulo, Poder Executivo, São Paulo, SP, 05 ago. 1997. Seção 1, p. 

12-13. 

BOGDAN, Robert. C.; BIKLEN, Sari Knopp. Investigação qualitativa em Educação: 

fundamentos, métodos e técnicas. In: Investigação qualitativa em educação. Portugal: Porto 

Editora, 1994. 

BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 3. ed. São Paulo: Cia das Letras, 

1994. 



162 

BOTO, Carlota. A escola do homem novo: A escola do homem novo entre o Iluminismo e a 

Revolução Francesa. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1996. 

BRANDÃO, Ana Carolina Perrusi Alves. et al (Orgs.). Jogos de Alfabetização. Brasília/ 

Recife: Ministério da Educação/UFPE-CEEL, 2009. 

BRASIL, MEC. Os Parâmetros Curriculares Nacionais. Documento introdutório, versão 

preliminar, Brasília, 1995. 

____. Ministério da Educação. Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa. Ano 01: 

Unidade 01. Currículo na alfabetização: concepções e princípios: Brasília: DF, 2012 a. 

CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e linguística. 10. ed. São Paulo: Vozes, 1997. 

CARVALHO, L. R. de. As reformas pombalinas da instrução pública. São Paulo: 

Saraiva/Editora da Universidade de São Paulo, 1978. 

CASTANHEIRA, M. L.; MACIEL, F. I. P.; MARTINS, R. M. F. (Org.). Alfabetização e 

letramento na sala de aula. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica: Ceale, 2009. 

CANDAU, Vera. Maria. Formação continuada de professores/as: questões e buscas atuais. 

Disponível em: <http://www.novamerica.org.br/revista_digital/L0122/rev_emrede02.asp> 

Acesso em: 20. maio. 2016. 

CUNHA, L. A. A universidade temporã – da Colônia à Era Vargas. 2. ed. rev., ampl. Rio 

de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1986. 

DAVIS, Claudia. Oliveira. Psicologia na educação. São Paulo: Cortez, 1993. 

DEUS, João de. Cartilha maternal ou arte de leitura. Chiado: Bertrand, 2005. 

DÓRIA, Antonio de Sampaio. Recenseamento Escolar. [s.l.: s.d.], 92 p. Relatório 

apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Alarico Silveira, Secretário de Estado dos Negócios do Interior, 

pelo Sr. Dr. Antonio de Sampaio Dória, Diretor Geral da Instrução Pública. 

EBY, Frederick. História da educação moderna: séc. XVI/séc. XX. 5. ed. Porto Alegre: 

Globo, 1978, p. 325. 

FALCON, Francisco José Calazans. A época pombalina: A época pombalina política 

econômica e monarquia ilustrada. 2. ed. São Paulo: Ática, 1993. 

FARIA,Wendell Fiori de. Lavando os pés para aprender a ler e escrever em uma escola 

ribeirinha do Vale Juruá: a escola da vida e a vida na escola. Tese (Doutorado em 

Educação) - Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Educação, Niterói: 2012. 

FERNANDES, Florestan. Educação e sociedade no Brasil. São Paulo: Dominus/EDUSP, 

1966. 

FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto 

Alegre:Artmed, 1999. 



163 

FERREIRO, Emilia. Reflexões Sobre Alfabetização. São Paulo, Cortez, 2001. 

_______. Alfabetização e cultura escrita. Nova Escola. São Paulo, Ano XVIII, n. 162, 

Abril/Maio/2003, pp. 27 – 30. 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo: 

Atores Associados: Cortez, 1985. 

_______. Conscientização: teoria e prática da libertação. São Paulo: Centauro, 2001. 

_______. Pedagogia do oprimido. 48. reimpressão. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 

_______. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009b. 

FRIEDMANN, Adriana. Brincar: crescer e aprender - O resgate do jogo infantil. São Paulo: 

Moderna, 1996. 

FRIEDMANN, Adriana. O direito de brincar. 4. ed. São Paulo: Edições Sociais: Abrinq, 

1998. 

GADOTTI, Moacir. Por que progressão continuada? RBEP, v. 84, n. 206/207/208, p. 221-

224, jan./dez.2003. 

GARCIA, Regina Leite. Discutindo a escola pública de Educação Infantil – a reorientação 

curricular. In: GARCIA, Regina Leite (org.) Revisitando a pré-escola São Paulo : Cortez, 

1993.  

GARCIA, Regina Leite. (Org.). A formação da professora alfabetizadora: reflexões sobre a 

prática. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1998. 

_______. (re) criando e alfabetizando: a partir de que modos e sentidos? In: GARCIA, Regina 

Leite. (org.) Novos olhares sobre a alfabetização. São Paulo: Cortez, 2001. 

GARCIA, Regina Leite. A formação da professora alfabetizadora: reflexões sobre a 

prática. São Paulo: Cortez, 2008. 

GATTI, Bernadete. Formação continuada de professores: A questão psicossocial. Cadernos 

de Pesquisa, n. 119, 2003. p. 191-204. 

GERMANO, José Willington. Estado militar e educação no Brasil. São Paulo: Cortez, 

2005. 

GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. História da Educação. São Paulo: Cortez, 1990. 

HAIDAR, M. de L. M. A instrução popular no Brasil antes da República. In: BREJON, M. 

(Org.). Estrutura e funcionamento do ensino de 1º e 2º graus. São Paulo: Pioneira, 1973. p. 

37-51. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. História geral da civilização brasileira: a História geral da 

civilização brasileira época colonial. v. 1, 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. 



164 

______. História geral da civilização brasileira: História geral da civilização brasileira o 

Brasil monárquico. v. 1, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1993. 

IMBERNÓN, Francisco. Formação Docente e Profissional: formar-se para a mudança e a 

incerteza. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

IMBERNÓN, Francisco. Formação continuada de professores. Porto Alegre: Artmed, 

2010. 

INEP, Estatísticas dos professores no Brasil, 2003. Disponível em: 

<www.sbfisica.org.br/arquivos/estatisticas_professores_INEP_2003.pdf> Acesso em 20 maio 

2016. 

KISHIMOTO, Tizuko. Jogos, brinquedo, brincadeira e educação. 2. ed. São Paulo: Cortez, 

1997. 

KLEIN, L. R. Alfabetização: quem tem medo de ensinar? 5. ed. São Paulo: Cortez; Campo 

Grande: Editora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2008. 

KRAMER, Sonia. Alfabetização, leitura e escrita: formação de professores em curso. São 

Paulo: Ática. 2010. 

LANCASTER, Improvements in Education as it respects the industrious classes of the 

community contarning, amony other important particulars. London: Third edition, with 

additions. Darton & Harvey, 55. Gracechurch-street, 1805. 40p. 

LOURENÇO FILHO, M. B. Introdução ao estudo da Escola Nova. 13. ed. São Paulo: 15 

Melhoramentos, 1978. 

LUCKESI, Cipriano.C. Avaliação da aprendizagem escolar. 9. ed. São Paulo: Cortez, 1999. 

MACHADO, Ana Maria. Como e porque ler os clássicos universais desde cedo. Rio de 

Janeiro: objetiva, 2002. 

MANIFESTO dos Pioneiros da Educação Nova. A Reconstrução Educacional do Brasil. 

Ao Povo e ao Governo. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1932. 

MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos. "Licenciatura curta" 

(verbete). Dicionário Interativo da Educação Brasileira - EducaBrasil. São Paulo: 

Midiamix Editora, 2002. Disponível em: 

<http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=17>. Acesso em 7 out 2015. 

MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos. Verbete progressão 

continuada. Dicionário Interativo da Educação Brasileira - Educabrasil. São Paulo: 

Midiamix, 2001. Disponível em: <http://www.educabrasil.com.br/progressao-continuada/>. 

Acesso em: 31 maio 2016. 

Ministério da Educação. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: avaliação no 

ciclo de alfabetização – reflexões e sugestões. Brasília, 2012. Disponível em: < 

http://pacto.mec.gov.br/ >. Acesso em: 31  maio. 2016. 

http://www.educabrasil.com.br/progressao-continuada/


165 

MONARCHA, Carlos. Lourenço Filho: Outros Aspectos. Mesma obra. Campinas: 

UNICAMP, 1997. 

MORAN, José Manuel Masetto. Novas tecnologias e mediação pedagógicas. São Paulo: 

Papirus editora, 2000. 

MORTATTI, Maria do Rosário Longo. História dos métodos de alfabetização no Brasil. 

Brasília: Conferência proferida durante o Seminário "Alfabetização e letramento em debate", 

promovido pelo Departamento de Políticas de Educação Infantil e Ensino Fundamental da 

Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, 2006. 

MOYLES, Janet. Só brincar? O papel do brincar na educação infantil; tradução Maria 

Adriana Veronese. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

NASCIMENTO, Maria Isabel Moura. A Primeira Escola de Professores dos Campos 

Gerais-PR, Tese (Doutorado), Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP- Faculdade 

de Educação, 2004. 

NÓVOA, António. (Coord.) Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995.  

NÓVOA, António. Professores Imagens do futuro presente. EDUCA Lisboa, 2009. 

Instituto de Educação Universidade de Lisboa Alameda 

OTRANTO, Celia Regina. A nova LDB da educação nacional: seu trâmite no congresso e as 

principais propostas de mudança. Revista Universidade Rural - Série Ciências Humanas - 

Vol. 18, No. 1-2, Dezembro/1996. p.14. 

PEDROSO, R. de J. Perspectiva crítico-reflexiva na formação continuada de professores 

da Educação Básica: trabalho de formação continuada realizado no município de Telêmaco-

Borba-PR. Dissertação. (Mestrado em Educação). Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

1998. 

PERRENOUD, P. A prática reflexiva no ofício do professor: profissionalização e razão 

pedagógica. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

PILETTI, N. & PILETTI, C. História da Educação. 7. ed. São Paulo: Ática, 2006. 

PIMENTA, Selma Garrido. (org.). Formação de Professores: identidade e saberes da 

docência. In. Saberes Pedagógicos e Atividade Docente. São Paulo: Cortez, 2002. 

PIMENTA. Selma Garrido. Professor reflexivo: construindo uma crítica. In: PIMENTA, S. 

G.; GHEDIN, E. (org). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. SP: 

Cortez, 2002. 

RAYMUNDO, Gislene Miotto Catolino. Os princípios da modernidade nas práticas 

educativas dos jesuítas. 1998. 143 p. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual de 

Maringá. 

RÊGO, R. As comemorações pombalinas. In: SANTOS, M. H. C. dos (Org.). Pombal 

revisitado. v. 1, Lisboa: Editorial Estampa, 1984, p. 15-18. 



166 

REZENDE PINTO, José Marcelino. Os recursos para Educação no Brasil no contexto das 

finanças públicas. Brasília: Editora Plano, 2000.  

RIBEIRO, Maria Luisa Santos. História da Educação Brasileira: a organização escolar 3. 

ed São Paulo: Moraes, 1981. 

RIBEIRO, Maria Luisa Santos. História da educação brasileira: a organização escolar. 15. 

ed. Campinas: Autores Associados, 1998. 

RIZZO, G. Alfabetização natural. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 

RODRIGUES, Lucas De Oliveira. "Positivismo"; Brasil Escola. Disponível em 

<http://brasilescola.uol.com.br/sociologia/positivismo.htm>. Acesso em 05 jun de 2016. 

ROSA, Juliano de Melo. As vozes de um mesmo tempo: a educação física institucionalizada 

no período da Ditadura Militar em Cacequi. Dissertação de Mestrado em Educação/UFSM. 

Santa Maria: UFSM, 2006. 

SANTOS, Carmen Sevilha Gonçalves dos. Interação professor-aluno e aprendizagem de 

leitura e escrita numa primeira série do primeiro grau. Dissertação apresentada ao 

Mestrado de Psicologia Social da Universidade Federal da Paraíba, 1995. 

SANTOS FILHO, José Camilo dos; GAMBOA, Silvio Sánchez. (Orgs.). Pesquisa 

educacional: quantidade – qualidade. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1997. 

SARTORI, J. Formação do Professor em Serviço: Prática Pedagógica Ressignificada. In: 

LOPES, Anemari. R. L. V.; TREVISOL, Maria. Tereza. C.; PEREIRA, P. S. (Orgs). 

Formação de Professores em diferentes espaços e contextos. Campo Grande, MS: Ed. 

Ufms, 2011. 

SÃO PAULO. Secretaria da Educação. Coodenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. 

Planejamento 98: Progressão Continuada, Avaliação e Progressão Continuada; as mudanças 

na educação e a construção da Proposta Pedagógica da escola; Proposta Pedagógica e a 

autonomia da Escola. São Paulo: SE/CENP, 1998. 

SAVIANI, Demerval. Entrevista a Rosina Duarte. Ver. Online da Bibli. Prof. Joel Martins, 

Campinas, v. 2, n. 3, p. 143-148, jun. 2001. 

SAVIANI, Demerval. (et. al.). O legado educacional do século XX no Brasil. Campinas, 

SP: Autores Associados, 2004.  

SAVIANI, Demerval. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no 

contexto brasileiro. Revista Brasileira de Educação, v. 14, n. 40, jan./abr. 2009. 

SHÖN, Donald. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a 

aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

SOARES, Magda B. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 

1999. 



167 

SOUSA, Sandra M. Zákia L. O significado da avaliação da aprendizagem na organização do 

ensino em ciclos. In: Revista Pro-posições. Campinas; SP: v.9, no. 3 (27): 84-93, novembro, 

1998. 

TARDIF, Maurice & LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma teoria da 

docência como profissão de interações humanas. Tradução de João Batista Kreuch. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 

TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e Formação Profissional. 8. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2007. 

TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e alfabetização. São Paulo: Cortez, 1995. 

VEIGA, Cynthia Greive, História da Educação. São Paulo: Ática, 2007 328p. 

VIEIRA, Juçara Maria Dutra, Piso salarial e federalismo: Muitos passos e compassos. Revista 

Retratos da Escola, Brasília, v. 6, n. 10, p. 199-209, jan./jun. 2012. Disponível em: 

<http//www.esforce.org.br> Acesso em: 14 maio 2016 

ZACCUR, Edwiges. Entre a turbulência e a regra: o que age, retroage e interage na 

linguagem? In: ZACCUR, Edwiges. A magia da linguagem. Rio de Janeiro: DP&A: SEPE, 

1999. 

_______. Alfabetização: práticas emancipatórias em vez de velhos métodos com novos 

discursos. In: ZACCUR, Edwiges (Org.). Alfabetização e Letramento: o que muda quando 

muda o nome? Rio de Janeiro: Rovelle, 2011. 

 



168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

 

 

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: “Pacto Nacional de Alfabetização na  Idade 

Certa- PNAIC: um olhar crítico reflexivo sobre a teoria e a prática e suas contribuições para 

o ensino-aprendizagem na E.M.E.F. ______________ em Monte Negro/RO.” objeto de 

estudo da mestranda Jozeila Bergamo, 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 semi-estruturadas; 

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) 9239-8016 email: 

joseilabergamo@hotmail.com 

 

A assinatura a seguir representa o meu aceite em participar do estudo, bem 

como fica assegurado minha privacidade. 

 

 

 

Monte Negro, _______de _____________2015. 

 

 

 

 

_______________________________               ____________________________ 

                                Jozeila  Bergamo                                          Assinatura do Participante 

                  Pesquisadora 
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APÊNDICE B - Questionário dirigido aos docentes cursistas 

 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 

EDUCAÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 

MESTRANDA JOZEILA BERGAMO 

 

 Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC 

Monte Negro – RO 

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS DOCENTES CURSISTAS 

1)Em relação à estrutura e logística do Curso de Formação ministrado, avalie as seguintes 

questões: 

 

A) Estrutura física (salas amplas e bem ventiladas, mesas e cadeiras confortáveis): 

(    )  Muito bom    (   ) Bom     (    )  Regular     (    ) Insatisfatório 

 

B) Estrutura didático-pedagógica (livros, materiais impressos, projetor de imagem, 

etc.):  

(   ) Muito bom    (    ) Bom        (    ) Regular      (    ) Insatisfatório 

 

C) Aparato tecnológico (computadores, notebooks, tablets com conexão de internet 

de qualidade): 

(   ) Muito bom    (    ) Bom        (    ) Regular      (    ) Insatisfatório  

 

D) Tempo de duração do curso para a formação em Língua Portuguesa:  

(   ) Muito bom    (    ) Bom        (    ) Regular      (    ) Insatisfatório  

 

E) Horários acessíveis para a participação nos encontros presenciais:    

(   ) Muito bom    (    ) Bom        (    ) Regular      (    ) Insatisfatório 

 

F) Alimentação (quantidade e qualidade do lanche oferecido nos encontros):  

(   ) Muito bom    (    ) Bom        (    ) Regular      (    ) Insatisfatório  

 

G) Transporte da escola até o local do Curso:  
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(    ) Sim     (    ) Não      (     ) Às vezes     (    ) Raramente 

 

Obs: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________ 

 

1) Em relação à qualidade das aulas ministradas no Curso: 

 

a) Qual o domínio de conteúdo e clareza das exposições por parte do 

formador/orientador? 

(   ) Muito bom    (    ) Bom        (    ) Regular      (    ) Insatisfatório  

 

b) As metodologias e estratégias utilizadas pelo orientador de estudo contemplaram 

os objetivos propostos pelo PNAIC? 

(   ) Muito bom    (    ) Bom        (    ) Regular      (    ) Insatisfatório  

 

Obs: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________ 

 

2) O Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC procurou 

incentivar os participantes deste Programa através de bolsas. Na sua opinião esse incentivo 

foi decisivo para sua participação no Curso? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

3) A formação continuada do PNAIC se constituiu no conjunto das atividades de 

formação desenvolvidas ao longo de toda a carreira docente, com vistas a melhoria da 

qualidade do ensino e ao aperfeiçoamento da prática docente. Na sua opinião, o referido 

Programa contribuiu para sua prática pedagógica? 
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Escala de porcentagem. 

(     )  0 a 10% 

(     )  10 40% 

(     )  40 a 70% 

(     )  70 a 100% 

 

Justifique:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________ 

4) O Ministério da Educação – MEC disponibilizou recursos didáticos (livros e 

jogos):  

 

A) Sua escola recebeu todos os livros e jogos que constam no programa? 

(     ) sim             (     ) não 

 

 

 

B) Os jogos  foram utilizados em sua prática diária? 

(     ) sim        (     )  não 

 

 

 

C) Qual(is) a(s) contribuição(ões) desses materiais para o processo de ensino e 

aprendizagem da leitura e escrita?  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5) O Ministério da Educação – MEC disponibilizou kits pedagógicos (jogos e livros 

literários), para garantir que as escolas disponham de variados recursos didáticos. Na sua 

opinião: 

 

a) Esses materiais atendem às expectativas propostas pelos cadernos de formação:  

 

 (   ) Muito bom    (    ) Bom        (    ) Regular      (    ) Insatisfatório  
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b) Os cadernos dos cursistas e o material pedagógico destinados à formação dos 

docentes e à prática em sala de aula em Língua Portuguesa cumpriram os prazos 

estipulados pelo Programa PNAIC? (Lembrando que a formação em Língua portuguesa 

iniciou-se em maio  e concluiu-se  com o Seminário Final  Municipal em dezembro de 

2013). 

 

 

                          (    ) Sim       (    ) Não             (    ) Parcialmente  

 

Obs: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

c) Quanto à qualidade desses materiais: 

 

 

 

 (    ) Muito bom    (    ) Bom        (    ) Regular      (    ) Insatisfatório  

 

             

Obs: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

6) O Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, foi uma 

parceria do Governo Federal, Universidades públicas e Secretarias de Educação, com o 

intuito de assegurar uma reflexão mais minuciosa sobre o processo de alfabetização e a 

prática docente. Na sua opinião essa formação levou em consideração a realidade de nossas 

escolas e discentes localizadas na Amazônia Sul Ocidental e muitas com clientelas da zona 

rural?                  

 

 

   (    ) Integralmente           (    ) Não atendeu      (    ) Parcialmente 
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Justifique: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

  

7) Uma das sugestões do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

– PNAIC foram a implantação dos cantinhos da leitura, organizados nas salas de aula para 

facilitar o acesso dos alunos aos livros e jogos pedagógicos. 

 

a) Você acha que essa experiência foi produtiva? 

 

                              (    ) Sim         (    ) Não           (    ) Parcialmente 

 

Justifique:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

b) Mesmo depois do fim da formação em Língua Portuguesa, em dezembro 2013. 

Esta prática continua sendo utilizada/aplicada em sua sala?  

 (    ) Sim         (    ) Não           (    ) Parcialmente 

 

Justifique: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8) Com o Programa PNAIC foi estabelecido o fim da retenção do aluno do primeiro 

e segundo ano (promoção automática), somente ao final do terceiro ano que este poderá 

ficar retido caso não consiga alcançar os direitos de aprendizagens propostos pelo PNAIC. 

Na sua opinião, esta normativa favoreceu para a aprendizagem dos alunos? 
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 (    ) Sim         (    ) Não    (    ) Parcialmente 

Justifique: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

9) A partir da sua participação no Pacto, assinale o(s) recurso(s) metodológico(s) de 

ensino que você empreende em sua sala no processo de alfabetização: 

 

(    ) Trabalha com o alfabeto (silabação) 

(    ) Trabalha com textos (sistema de escrita alfabética) 

(    ) Cantinho de leitura 

(    ) Sequência didática 

(    ) Computador/notebook/ 

(    ) Alfabeto móvel  

(    ) Revistas e jornais  

(    ) Desenhos, filmes e/ou documentários  

(    ) Internet 

(    ) Outros:  _____________________________________________________________ 

 

11)Como você faz para diagnosticar as aprendizagens e dificuldades de sua turma? (Caso 

necessário assinalar mais de uma alternativa) 

Utilizar os critérios do Pacto para fazer o diagnóstico. 

(  ) Classificação conforme as hipóteses de escrita 

(  ) Observação em sala 

(  ) Prova escrita 

(  ) Correção do caderno 

(  ) Acompanhamento  através de fichas 

(   )Recuperação Paralela 

 

Outro(s) critério(s) avaliativo(s): 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

10)  Quando o aluno tem dificuldade para realizar a atividade e/ou não consegue 

realizar as atividades propostas em sala, qual a metodologia você utiliza para ajudar a 

criança   em sua aprendizagem? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________ 

 

11) O que você faz para mobilizar a vontade/desejo de aprender de um conjunto de 

crianças com variação de idade e níveis de aprendizagens? E como faz para engajá-las de 

forma significativa nas propostas escolares? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______ 
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APÊNDICE C- Entrevista realizada com orientadora de estudo 

 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 

EDUCAÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 

MESTRANDA JOZEILA BERGAMO 

 

 Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC 

Monte Negro – RO 

Entrevista com orientador de estudo 

 

1)Como você avalia a logística do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa- - PNAIC quanto à estrutura física e didático pedagógica disponibilizada  pelo 

município para realização das formações? 

 

2 )  A sua formação foi realizada pela  Universidade Federal de Rondônia- UNIR,  na sua 

opinião   a metodologia  e as estratégias utilizadas pelos formadores  contemplaram os 

objetivos propostos pelo Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa ? 

 

3) O tempo destinado à sua  formação  pela universidade foi suficiente para adquirir os 

conhecimentos necessários para  a efetivação desta prática com os 

professores/alfabetizadores? 

 

4)  Em relação aos alfabetizadores, como você  viu a participação destes   nos quesitos  

assiduidade e cumprimento das atividades propostas , nos encontros presenciais? 

 

5)  Na sua opinião  a bolsa oferecida pelo governo federal  como incentivo aos professores 

alfabetizadores foi decisiva para a participação dos mesmos na formação? 
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6) De acordo com a metodologia do Programa  Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa , os alfabetizadores   tinham algumas atividades  que deveriam  aplicar em sala de 

aula aos discentes e apresentar nos encontros presenciais  o resultado desta prática. Como 

você avalia o desenvolvimento destes  nos encontros? 

 

7)  Uma das sugestões do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na idade Certa  

foram a implantação dos cantinhos da leitura ,organizados nas salas de aula para facilitar o 

acesso aos livros e jogos pedagógicos. Você acha que  essa experiência foi produtiva? 

 

8) Ainda em relação aos cantinhos da leitura, esta prática continua  sendo utilizada nas 

salas de aula, após o encerramento da formação em Língua portuguesa? 

 

9) Quanto ao material enviado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 

FNDE (kits de jogos pedagógicos e livros literários ) na sua opinião , chegaram em tempo 

hábil para a realização das formações  e  a utilização  em sala de aula pelos 

alfabetizadores? 

 

10) Como você avalia  a qualidade destes materiais  fornecidos pelo FNDE? E eles 

contemplam o que está proposto nos direitos de aprendizagem em relação aos conteúdos  

de Língua Portuguesa? 

 

11) Diante de todas as formações realizadas  para os orientadores de estudo oferecidas pela 

Universidade Federal de Rondônia –UNIR  e os Encontros  e seminários com os cursistas  , 

como você avalia  o Programa Pacto Nacional  pela Alfabetização na Idade Certa? 

 

 

 

12) Com o Programa PNAIC foi estabelecido o fim da retenção do aluno do primeiro 

e segundo ano (promoção automática), somente ao final do terceiro ano que este poderá 

ficar retido caso não consiga alcançar os direitos de aprendizagens propostos pelo 

PNAIC. Na sua opinião, esta normativa favoreceu para a aprendizagem dos alunos? 
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APÊNDICE D - Momentos da formação 
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APÊNDICE E - Materiais confeccionados na escola Y 

 

 

 


