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RESUMO 
 
 

Este estudo é uma abordagem de natureza qualitativa, do tipo interpretativista, que se valeu da 
pesquisa bibliográfica e documental e teve o objetivo de analisar relatos de professores, com o 
fim de investigar suas apreensões referentes às ideias e às orientações dadas na formação 
continuada do PNAIC, que envolve teoria, prática e reflexão, para compreender se as ideias 
são ressignificadas de formas diferentes no processo de apreensão. Partimos da hipótese de 
que, durante o processo formativo, os professores realizam apreensões relacionadas aos 
conteúdos, aos temas, às abordagens e às concepções, apreendem as orientações teórico-
metodológicas da proposta, ressignificando-as no processo de apreensão, e apresentam 
apreensões diferenciadas. O corpus ampliado desta pesquisa é composto de 300 relatos. Para a 
análise, consideramos 36 relatos que abordam os eixos de linguagem: leitura, oralidade, 
escrita e análise linguística, produzidos pelos professores alfabetizadores participantes da 
formação no ano de 2015. Para tanto, apoiamos nossas discussões, principalmente, nos 
estudos de Soares (1998, 2003, 2004, 2014), Kleiman (2001, 2005), Koch (2010), Rojo (1998, 
2009), Marcuschi (2001, 2008), Schneuwly e Dolz (2004), Bakhtin (1993, 1997, 2003, 2006, 
2011), Bakhtin e Voloshinov (2004), Nóvoa (1991, 1992, 1995), Schön (1992), Zeichner 
(1993, 1997), Pimenta (1999, 2005), Libâneo (2008) e Imbernón (2010). Considerando as 
contribuições desses estudiosos e dos pressupostos teóricos do PNAIC, com ênfase nos 
cadernos de formação, os dados foram analisados por meio da identificação de vestígios e de 
marcas linguísticas e textuais presentes nos relatos. Nessa análise, destacaram três categorias, 
com seus respectivos temas e subtemas. Na categoria ‘teoria’: tema 1 - Formação; tema 2 - 
Direito de aprendizagem; tema 3 - Alfabetização e letramento; na categoria ‘prática’: tema 1 - 
Leitura e oralidade (subtemas: antecipação de sentidos, leitura em voz alta pelo professor, 
reflexão e compreensão sobre o texto lido, leitura feita pelas crianças e literatura infantil: a 
leitura dos livros); tema 2 – Escrita e análise linguística (subtemas: a utilização dos jogos na 
escrita, organização de diferentes agrupamentos, reflexão e reescrita); na categoria ‘reflexão’: 
tema 1- Refletindo sobre a prática (subtema: trabalho pedagógico); tema 2 - Refletindo sobre 
o processo formativo (subtema: avaliando a formação). As análises evidenciaram os seguintes 
aspectos: os fundamentos teórico-metodológicos que envolvem teoria, prática e reflexão, 
presentes nas orientações e nos conhecimentos da formação, foram apreendidos de forma 
diferente pelos professores durante o processo formativo; as orientações teórico-
metodológicas da formação do PNAIC são ressignificadas pelo professor em um processo de 
apreensão individual que demonstra o desenvolvimento profissional de cada um. A apreensão 
de aspectos teóricos, práticos e reflexivos da formação resulta em uma reflexão mais ampla 
sobre a prática, sobre a formação e sobre seu percurso formativo, confirmando que o 
desenvolvimento reflexivo docente é diferenciado.  
 

Palavras-chave: PNAIC. Formação de Professores. Relatos. Alfabetização. Linguagem. 
 

 

  



RÉSUMÉ 
 
 

Cet étude est un abordage de la nature qualitatif comme interprétatif qui est basée dans une 
recherche bibliografique et documentaliste. Cette recherche a eu l´objectif d´anasliser les 
rapports des professeurs avec le but d´enqueter ses appréhensions concernants à les idées et à 
les orientations données dans la formation continué du PNAIC qui englobe la théorie, la 
pratique et la réflexion pour comprendre si les idées sont redéfinissantes des façons différents 
dans le procès d´appréhension. Nous avons commencé de l´hipothése que pendant le procès 
en formation, les professeurs font des appréhensions concernant aux contenus, aux thème, aux 
abordages et à les conceptions, ils saisissent les orientations théorique-méthodologiques de la 
proposition les redéfinissantes dans le procès d´appréhension et présentent appréhensions 
différenciés. Le Corpus amplié de cette recherche est formé de 300 rapports. Pour l´analise, 
nous avons consideré 36 rapports qui abordent la matière de langage : lécture, oralité, écrite et 
analise linguistique produit par professeurs d´alphabétisation qui participent de la formation 
de l´année 2015. Pour ça, nous soutenons notre discution, principalement dans les études de 
Soares (1998, 2003, 2004, 2014), Kleiman (2001, 2005), Koch (2010), Rojo (1998, 2009), 
Marcuschi (2001, 2008), Schneuwly et Dolz (2004), Baktin (1993, 1997, 2003, 2006, 2011), 
Bakhtin et Voloshinov (2004), Nóvoa (19991, 1992, 1995), Schon (1992), Zeichner (1993, 
1997), Pimenta (1999, 2005), Libâneo (2008) et Imbernón (2010). En jugé les contribuitions 
de ces chercheurs et des hypothèse teoriques du PANAIC avec emphase dans les cahiers de 
formation, les resultés, ils ont été par manière de l´indentification des traces et de marques 
linguistiques et de texte qui sont presentent dans les rapports. Dans cette analise, mettre en 
evidence trois catégories avec ses respectifs thème et sous-thèmes. Dans la catégorie thèorie : 
thème 1. Formation, thème 2. Droite d´apprentissage, thème 3. Alphabétisation et maîtrise 
dans la catégorie « Pratique » : thème 1- Lécture et oralité sous- thème : antecipation de sens, 
lécture en voix haute par le professeur, réflexion et compréhension sur le texte lu, lécture a 
fait par les enfants et littérature infantil : la lécture des livres) ; thème 2. Écrite et analise 
linguistique (sous-thème : l´utilisation des jeux dans l´écrite, l´organization de différents 
groups, la réflexion et la reécrite) ; dans la catégorie « réflexion » : thème 1- Réflete sur la 
pratique (sous-thème : travail pédagogique) ; thème 2. Réflete sur le procès formatif (sous-
thème : en évalue la formation). Les analises mettrent en evidence les aspects : les 
fundamentations théoriques-méthodologiques qui enveloppent théorie, pratique et réflexion, 
presentents dans les orientations et dans les connaissances de la formation ont fait saisi d´une 
façon différente par les professeurs pendant le procès formatif, les orientations théoriques- 
méthodologiques de la formations du PNAIC, elles sont redéfinissantes par le professeur dans 
un procès d´appréhension individuel qui montre le développement professionel de chacun. 
L´appréhension des apects théoriques, pratiques et réfléxives de la formation est resulté dans 
une réfléxion plus grande sur la pratique, sur la formation et sur son parcous formatif qui 
confirme que le développement réflexive enseignant est différencié. 
 

Mot-clès: PNAIC. Formation des professeurs. Rapports. Alphabétization. Langage. 
 
 
 

  



RESUMEN 
 
 

Este estudio es un abordaje de naturaleza cualitativa, del tipo interpretativista, que se valió de 
la investigación bibliográfica y documental y tuvo el objetivo de analizar relatos de 
profesores, con el fin de investigar sus inquietudes referentes a las ideas y las orientaciones 
dadas en la formación continuada del PNAIC , que implica teoría, práctica y reflexión, para 
comprender si las ideas son resignificadas de formas diferenciadas en el proceso de 
aprehensión. Partimos de la hipótesis que, durante el proceso formativo, los profesores 
realizan aprehensiones relacionadas con los contenidos, los temas, los abordajes y las 
concepciones, aprehenden las orientaciones teórico-metodológicas de la propuesta, 
resignificándolas en el proceso de aprehensión, presentando aprehensiones diferenciadas. El 
corpus ampliado de esta investigación está compuesto de 300 relatos, y para el análisis 
consideramos 36 relatos que abordan los ejes de lenguaje: lectura, oralidad, escritura y 
análisis lingüístico, producidos por los profesores alfabetizadores participantes de la 
formación en el año 2015. Para ello, buscamos apoyar nuestras discusiones principalmente, 
em los estudios de Soares (1998, 2003, 2004, 2014), Kleiman (2001, 2005), Koch (2010), 
Rojo (1998, 2009), Marcuschi (2001, 2008), Schneuwly y Dolz (2004) (1993), Bakhtin (1993, 
1997, 2003, 2006, 2011), Bakhtin y Voloshinov (2004), Nóvoa (1991, 1992, 1995), Schön 
(1992), Zeichner (1993, 1997), Pimenta (1999, 2005), Libâneo (2008) e Imbernón (2010). 
Considerando las contribuciones de estos estudiosos y de los presupuestos teóricos del 
PNAIC, con énfasis en los cuadernos de formación, los datos fueron analizados mediante la 
identificación de vestigios y de marcas lingüísticas y textuales presentes en los relatos. En la 
categoría teoría: tema 1 - Formación; tema 2 - derecho de aprendizaje; tema 3 - alfabetización 
y capacidad de aprender a leer y escribir. En la categoría práctica: tema 1 - lectura y oralidad 
(subtemas: anticipación de sentidos, lectura en voz alta por el profesor, reflexión y 
comprensión sobre el texto leído, lectura hecha por los niños y literatura infantil: la lectura de 
los libros); tema 2 - escritura y análisis lingüístico (subtemas: la utilización de los juegos en la 
escritura, organización de diferentes agrupaciones, reflexión y reescritura). En la categoría de 
reflexión: tema 1- reflexionando sobre la práctica (subtema: trabajo pedagógico); tema 2 - 
reflexionando sobre el proceso formativo (subtema: evaluando la formación). Los análisis 
evidenciaron los siguientes aspectos: los fundamentos teórico-metodológicos involucrando 
teoría, práctica y reflexión, presentes en las orientaciones y conocimientos de la formación 
fueron aprehendidos de forma diferenciada por los profesores, durante el proceso formativo; 
las orientaciones teórico-metodológicas de la formación del PNAIC son resignificadas por el 
profesor en un proceso de aprehensión individual que demuestra el desarrollo profesional de 
cada uno. La aprehensión de aspectos teóricos, práticos y reflexivos de la formación resulta en 
una reflexión más amplia sobre la práctica, sobre la formación y sobre su recorrido formativo, 
confirmando que el desarrollo reflexivo docente es diferenciado. 

 

Palabras clave: PNAIC. Formación de profesores . Relatos. Alfabetización. Lenguaje 
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1 INTRODUÇÃO  
 

“O homem é um vivente com palavra. E isso não 

significa que o homem tenha a palavra ou a 

linguagem como uma coisa, ou uma faculdade, ou 

uma ferramenta, mas que o homem é palavra, que o 

homem é enquanto palavra, que todo humano tem a 

ver com a palavra, se dá em palavra, está tecido de 

palavras, que o modo de viver próprio desse vivente, 

que é o homem, se dá na palavra e como palavra”. 

 
Jorge Larrosa Bondía1 

 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar os relatos de professores, com o intuito de 

investigar suas apreensões referentes às ideias e às orientações dadas na formação continuada, 

que envolvem teoria, prática e reflexão, de modo a compreender se as ideias apreendidas são 

ressignificadas no processo de apreensão. Nesta parte, apresentamos as opções metodológicas 

e os caminhos que percorremos para realizar o estudo e explicitamos as peculiaridades do 

campo de pesquisa que ajudaram a definir as estratégias pertinentes para a investigação. 

Também trazemos parte de nossa memória, na medida em que esta pesquisa tem implicação 

com nosso percurso formativo e nosso desenvolvimento profissional.  

 

1.1 PERCURSO DA PESQUISADORA  

 

O trabalho de pesquisa que realizamos tem muito das nossas experiências, do nosso 

processo de desenvolvimento profissional. Por isso, para iniciar a apresentação da pesquisa, 

contamos um pouco de nossa trajetória como docente, uma vez que nossas experiências se 

articulam à escolha do campo e do objeto de pesquisa deste estudo.  

Desde 2013, os professores alfabetizadores, que atuam no Ciclo de Alfabetização, na 

Paraíba e nos demais estados do Brasil, têm tido oportunidade de participar de um programa 

de formação continuada, o PNAIC, cuja proposta se apoia em um dos princípios fundamentais 

- “A prática da reflexividade, pautada na ação prática/teoria/prática, operacionalizada na 

análise de práticas de salas de aulas, aliadas à reflexão teórica e à reelaboração práticas” 

(BRASIL, 2015b, p. 27). Nessa perspectiva, a formação continuada deve valorizar e promover 

a articulação entre a teoria e a prática, pautando-se em atividades reflexivas e investigativas 

que proporcionem o desenvolvimento profissional docente, com investimento na capacidade 
                                                           
1 Texto ‘Notas sobre a experiência e o saber de experiência’, publicado na Revista Brasileira de Educação. 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. ANPED . Disponível em: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27501903> 
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de observar e de questionar a realidade, de favorecer a construção de novas ações, apoiadas 

nas aprendizagens e nas experiências proporcionadas pela formação, de promover a 

consolidação do processo de alfabetização e de garantir às crianças o direito de aprender.  

O fato de participar desse programa em 2014, como formadora, e em 2015, como 

supervisora, despertou um processo reflexivo sobre a formação docente, na medida em que 

remexeu em dimensões profissionais e pessoais que há muito tempo estavam adormecidas. A 

implicação pessoal com a formação e com questões que emergiam nesse momento nos 

incomodava, pois parecia estar vinculada aos mesmos questionamentos que fazíamos no 

passado, revelando dimensões que, durante muito tempo, foram negadas, esquecidas e que 

agora retornavam. Tais reflexões possibilitavam o deslocamento de experiências que se 

articulavam à formação docente e ao processo de desenvolvimento profissional do professor.  

Nossas reflexões sobre a docência começaram quando tivemos contato com a sala de 

aula pela primeira vez, com o objetivo de desenvolver a atividade docente, na década de 1987, 

ocasião em que tivemos a oportunidade de atuar como professora, em uma turma do primeiro 

ano do ensino fundamental da rede estadual de Minas Gerais. Como professora contratada 

temporariamente, enfrentamos o desafio de alfabetizar em turma composta de crianças com 

dificuldades de aprendizagem de variados níveis. Além dos desafios próprios dos professores 

que entram na sala de aula pela primeira vez, também nos deparávamos com outra 

dificuldade: a maioria dos alunos da turma tinha dificuldade de aprendizagem e estavam 

repetindo o primeiro ano pela segunda ou terceira vez.  

Essa primeira experiência com a docência nos marcou profundamente e, por certo, 

desafiou-nos em todos os outros caminhos formativos que escolhemos. As lembranças 

daquela época, dos desafios que enfrentávamos no dia a dia da sala de aula, foram 

constantemente rememoradas durante nossa trajetória profissional, ao refletirmos sobre as 

limitações do processo formativo do professor, sobre a falta de conhecimento dos métodos de 

alfabetização2, sobre a forma como a escola organizava as turmas, colocando as crianças com 

dificuldades de aprendizagem na mesma classe, por acreditar que, dessa forma, as turmas 

ficariam “homogêneas” e poderiam avançar mais rapidamente.  

Posteriormente, de 1988 a 1990, atuamos como professora nos anos iniciais do ensino 

fundamental, na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA, na rede municipal de 

                                                           
2 Os métodos fônico e silábico fazem parte do grupo dos métodos sintéticos que vão das partes para o todo. Nos 
métodos sintéticos, temos a eleição de princípios organizativos diferenciados, que privilegiam as 
correspondências fonográficas. O método fônico toma como unidade o fonema; o método silábico toma como 
unidade um segmento fonológico mais facilmente pronunciável, que é a sílaba. FRADE, I. C. A. da S. Métodos 
e didáticas de alfabetização: história, características e modos de fazer de professores: Caderno do Professor. 
Belo Horizonte: Ceale/FaE/UFMG, 2005. 



17 
 

ensino. Essa experiência foi muito marcante, pois nos possibilitou o contato com a teoria 

freireana e com uma perspectiva de alfabetização que muito nos ajudou a refletir sobre a 

aprendizagem de forma crítica, percebendo as diferentes maneiras como o processo de 

alfabetização pode ser desenvolvido, considerando os saberes e as experiências dos alunos. 

Nesse momento, tivemos oportunidade de participar de cursos de formação, que destacavam a 

linguagem dos estudantes, propostas a partir da realidade com atividades significativas que 

favorecessem a aprendizagem. A docência, nessa modalidade, oferecia desafios constantes, 

tanto em relação à faixa etária, que mostrava peculiaridades dos alunos e das alunas 

trabalhadores, que estudavam depois da jornada de trabalho, quanto em relação às salas 

multisseriadas.  

Em 1991, fomos convidadas para atuar como supervisora da EJA e tivemos a 

oportunidade de planejar formações com o objetivo de provocar reflexões e mudanças nas 

práticas dos professores, visando melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Essa 

experiência nos possibilitou perceber aspectos mais amplos da formação docente, porque, ao 

planejar os encontros, trazíamos as experiências obtidas na docência dos anos iniciais e as 

relacionávamos com as necessidades dos professores e a realidade dos alunos.  

Paralelamente a essa atividade, a partir de 1993, assumimos a coordenação do 

programa de leitura da rede municipal de Cataguases/MG e organizamos cursos para alunos e 

professores que tinham como objetivo refletir sobre a importância da leitura e a formação do 

leitor e do professor mediador de leitura. Essas diferentes frentes de atuar nos deram a 

oportunidade de participar, de planejar e de coordenar cursos de formação para professores do 

município, com discussões sobre leitura e escrita, ludicidade e jogos na alfabetização, e sobre 

processos de ensino e aprendizagem voltados para a educação infantil e os anos iniciais do 

ensino fundamental.  

Essas experiências profissionais marcaram profundamente nossas escolhas, ao buscar 

aprendizagens, aprofundamentos e conhecimentos que nos ajudassem a compreender o 

processo de alfabetização das crianças e suas múltiplas facetas. Com essas provocações e 

experiências, iniciamos o Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE, na 

Universidade Federal da Paraíba, em 2003, quando tivemos a oportunidade de desenvolver a 

pesquisa intitulada: ‘Ler e brincar: uma abordagem do lúdico na literatura infantil’. Esses 

estudos nos colocaram diante dos interesses de leitura da criança e de um texto feito 

intencionalmente para ela - a literatura infantil. A leitura e as práticas leitoras desenvolvidas a 

partir do livro de literatura permeavam a discussão nesse momento, uma vez que variados 

gêneros textuais podiam ser acessados nessa produção e atrair a atenção da criança para a 
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literatura infantil, ajudando a formar o leitor, na educação infantil e nos anos iniciais do 

ensino fundamental. Durante a pesquisa, refletíamos sobre as práticas desenvolvidas na 

escola, que se apoiavam nos livros de literatura infantil, que visavam à formação do leitor, e 

sobre a formação do professor mediador da leitura, profissional que também está em processo 

de desenvolvimento como leitor.  

Em 2008, começamos a atuar como professora do Curso de Pedagogia da 

Universidade Federal da Paraíba – Campus III - e novamente estivemos diante de reflexões 

sobre a formação de professor para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental e na 

educação infantil. A experiência como docente de um curso de graduação desnudava as 

lacunas curriculares e pedagógicas da licenciatura e mostrava que era necessária uma 

formação continuada para professores. Embora o espaço formativo na graduação esteja 

caminhando, cada vez mais, para práticas dialógicas e reflexivas, consideramos que o tempo 

destinado às disciplinas que nos proporcionava o contato com a realidade da escola e da sala 

de aula e com a experiência prática da docência ainda era pequeno em relação às demandas de 

um contexto diverso e multifacetado como o que estávamos vivenciando em nossa região: 

processo de alfabetização em turmas multisseriadas da educação do campo etc.  

Somadas a essas experiências, atuamos como formadora, de 2008 a 2012, em um 

programa de capacitação de professores da educação infantil, da rede municipal de João 

Pessoa/PB, e de 2014 a 2016, no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - 

PNAIC/PB. Esse conjunto de experiências se entrelaça neste trabalho de pesquisa, porque, ao 

analisar os relatos dos professores, retomamos questões já levantadas, na tentativa de 

compreender os desafios, as aprendizagens e as apreensões dos docentes durante a formação.  

Os relatos se destacam nesta investigação porque, durante o tempo em que atuamos 

como formadora do PNAIC, tivemos contato com os relatórios dos formadores e dos 

orientadores de estudo. Ao ler esses documentos, vimos que eles apresentavam grande 

potencial de estudo, pois continham informações e dados relevantes sobre a realidade vivida 

na sala de aula pelos professores, em que expressavam sucessos, dificuldades, angústias, 

aprendizados e saberes que, muitas vezes, não são observados durante o desenvolvimento da 

formação. Os relatórios traziam informações sob o ponto de vista do formador, mas também 

continham excertos dos relatórios dos orientadores de estudo e depoimentos de professores, 

que apresentavam práticas e experiências realizadas em sala de aula. Esses documentos 

apresentavam uma realidade multifacetada: de um lado, aprendizagens e conhecimentos e, de 

outro, dúvidas, medos e angústias vivenciados pelos professores no dia a dia da sala de aula. 
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As contradições encontradas nos relatórios nos faziam refletir sobre o processo formativo e 

aumentavam o interesse por analisar mais detidamente a escrita dos professores.  

Assim, no momento de definir o objeto de estudo para esta pesquisa, os relatos dos 

professores participantes do PNAIC se destacaram, pois eles continham discursos prenhes de 

informações e expressavam uma infinidade de mensagens que nos ajudaram a perceber os 

seguintes aspectos: aproximação das práticas realizadas pelos professores com as sugeridas na 

formação; as reflexões sobre os princípios da formação continuada e sobre os conhecimentos 

teóricos construídos com a participação no processo formativo, sobretudo, os diretamente 

ligados à alfabetização e ao letramento, enfatizadas, na área de linguagem, por meio dos eixos 

‘leitura’, ‘escrita’, ‘oralidade’ e ‘análise linguística’. 

Inicialmente, fomos guiadas pela ideia de que os relatos dos professores, 

especialmente os de linguagem, retratam a prática concreta da sala de aula e demonstram os 

conhecimentos e as capacidades adquiridos na formação do Pacto, que envolvem os aspectos 

teóricos, práticos e reflexivos. Entendemos, pois, que os relatos demonstram apreensões dos 

professores participantes da formação do PNAIC/2015 e apresentam aspectos teóricos, 

práticos e reflexivos evidenciados nos vestígios linguísticos e textuais, que possibilitam 

perceber se as apreensões das ideias apresentadas na formação são ressignificadas. Isso 

porque compreendemos que os relatos são discursos situados, ou seja, construídos a partir de 

determinado objetivo, direcionados a um leitor potencial que, muitas vezes, tem intenções 

avaliativas. A dimensão avaliativa pode orientar a organização e, até mesmo, definir as 

estruturas linguísticas e textuais, os temas e as abordagens dos relatos, demonstrando que não 

há neutralidade em relação aos objetivos do que se escreve e para quem se escreve.  

Observamos, ainda, que a proposta formativa centra-se no desenvolvimento de 

capacidades e de conhecimentos dos professores que se assentam em compreender o processo 

de alfabetização e de letramento articulados a uma compreensão de ensino que se apoia nos 

eixos: ‘leitura’, ‘escrita’, ‘oralidade’ e ‘análise linguística’. Todavia, é importante reconhecer 

que há uma inter-relação entre os aspectos teóricos, práticos e reflexivos propostos pela 

formação com os saberes dos professores, na medida em que são valorizados os 

conhecimentos que os docentes adquiriram em sua experiência em sala de aula e na vida 

social.  

Ressalte-se, contudo, que, para definir os caminhos desta pesquisa, lemos artigos, 

dissertações e teses cujos temas tinham afinidade com nossa investigação, voltados para o 

campo da pesquisa - o programa de formação PNAIC. Durante vários momentos, recorremos 

a uma busca na internet por trabalhos que discutiam sobre as especificidades do PNAIC e 
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constatamos que existiam poucas publicações sobre o tema nos anos de 2013 e 2014. No 

entanto, a partir de 2015, observamos um crescente número de pesquisas que trouxeram 

contribuições para nossa investigação, porque apresentavam metodologias diferenciadas, das 

quais emanavam as mais diversas categorias e abordagens, aspectos que mostravam novas e 

ampliadas possibilidades investigativas e, ao mesmo tempo, a complexidade do programa 

mediante o desafio da formação continuada dos professores alfabetizadores. Considerando a 

relevância desses trabalhos para mapear as discussões e as reflexões sobre o PNAIC, nos 

diferentes estados do país, apresentamos, a seguir, o Estado da Arte, que ressalta a produção 

acadêmica sobre o assunto em diferentes facetas.  

 

1.2 ESTADO DA ARTE 

 

Buscamos fazer um levantamento de estudos realizados recentemente que abordam os 

temas discutidos nesta tese. Para tanto, utilizamos a base de dados de teses e dissertações da 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), do Portal de Periódicos da Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e o banco de dados de 

instituições brasileiras de ensino superior (IES). Nessa busca, adotamos as seguintes palavras-

chave: PNAIC, linguagem, escrita e formação de professores alfabetizadores. Tais expressões 

constam nos títulos, nos assuntos ou nos resumos dos trabalhos acadêmicos e são temas 

centrais para as respectivas pesquisas, que foram, de modo geral, publicadas nos últimos 

quatro anos. Procuramos fazer uma triagem dos trabalhos, apresentamos as obras mais 

relacionadas com esta tese e apontamos a relevância, a atualidade e a pertinência de nossas 

discussões. 

Quantitativamente, obtivemos os seguintes resultados: em relação às teses de 

Doutorado com as palavras-chave ‘PNAIC’, ‘escrita’ e ‘linguagem’, encontramos cinco 

trabalhos - três importantes para nossa pesquisa; em relação às palavras ‘PNAIC’ e ‘formação 

de professores’, localizamos catorze títulos - quatro relevantes. Os textos que não foram 

inseridos no estado da arte ou abrangem outros eixos de ensino, como Matemática e Ciências, 

ou enfocam demasiadamente em questões de políticas públicas e formação. 

Em relação às dissertações de Mestrado, encontramos números mais expressivos: 

empregando as palavras-chave ‘PNAIC’, ‘escrita’ e ‘linguagem’, localizamos dez 

publicações, das quais três são relevantes; com as palavras ‘PNAIC’ e ‘formação de 

professores’, setenta e três (73) títulos. Devido a essa quantidade de trabalhos, selecionamos 
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os com objetos de estudo próximos ao nosso, nos estados da Paraíba e de Pernambuco, ou 

com uma abordagem teórico-metodológica de interesse para nossa pesquisa. 

Em relação a artigos publicados em revistas, o número de trabalhos encontrados foi 

muito grande. Todavia, no quadro, escolhemos apenas sete, cuja leitura e contribuição 

consideramos relevantes. No quadro 1, destacamos três artigos, cujas pesquisas utilizam 

relatos para suas análises e têm afinidade com nossa abordagem metodológica.  

 

Quadro 1 – Teses sobre PNAIC, linguagem e escrita e formação de professores 

Teses que estudam o PNAIC e a formação de professores alfabetizadores 

Título e autor IES e ano Objetivo Metodologia Resultados 

1. Mudanças na 
prática docente 
de 
alfabetizadores 
no contexto do 
PNAIC; 

 

Jozeildo 
Kleberson 
Barbosa. 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de 
São Paulo; 
2017. 

Investigar, junto a 
professoras 
alfabetizadoras do 
curso em 2014, 
aspectos de 
desenvolvimento 
de sua formação, 
as mudanças que 
introduziram em 
suas práticas 
alfabetizadoras e 
quais dificuldades 
encontraram. 

Abordagem qualitativa. 
Análise documental, 
análise do conteúdo, 
pesquisa documental, 
questionários e 
entrevistas. Compreendeu 
8 professoras que atuam 
no município do Vale do 
Ribeira/SP. 

Os sujeitos 
indicam mudanças 
significativas em 
suas práticas: 
avanços nas 
concepções, 
saberes e práticas 
de alfabetização.  

2. Pacto 
Nacional pela 
Alfabetização 
na Idade Certa 
(PNAIC): 
caminhos 
percorridos pelo 
programa e 
opiniões de 
professores 
alfabetizadores 
sobre a 
formação 
docente. 

 

Bárbara Lima 
Giardini. 

Universidade 
Federal de 
Juiz de Fora; 
2016. 

Analisar as 
opiniões de 
egressos dos 
cursos de 
formação de 
professores 
oferecida pelo 
Programa no 
município mineiro 
de Ponte Nova 
(MG).  

Abordagens qualitativa e 
quantitativa, fazendo uso 
de pesquisa bibliográfica, 
documental e de campo 
(entrevista individual, em 
grupo e questionários). 
Análise de conteúdo e 
estatística pelo Programa 
Statistical Package for the 

Social Sciences. 

Identifica que o 
PNAIC atingiu 
resultados 
positivos 
esperados e 
produziu efeitos 
diretos e indiretos 
na prática 
pedagógica dos 
professores 
participantes e no 
cenário 
institucional. 

3. Análises dos 
pressupostos de 
linguagem nos 

Universidade 
Estadual 
Paulista; 

Analisar os 
pressupostos de 
linguagem, 

Investigação de cunho 
qualitativo. Pesquisa 
documental, segundo 

A tese evidencia 
que a proposta de 
alfabetização dos 
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cadernos de 
formação em 
língua 
portuguesa do 
Pacto Nacional 
pela 
Alfabetização 
na Idade Certa – 
PNAIC. 

 

Valéria 
Aparecida Dias 
Lacerda de 
Resende. 

2015. explícitos ou não, 
nos Cadernos de 
Formação em 
Língua 
Portuguesa dos 
anos 1, 2 e 3 das 
Unidades 1 e 3 do 
PNAIC. 

aporte conceitual de Le 
Goff, e os princípios do 
Paradigma Indiciário de 
Ginzburg. Dados 
organizados em dois 
núcleos temáticos: 
concepção de 
linguagem/alfabetização e 
concepção de escrita. 

Cadernos de 
Formação em 
Língua Portuguesa 
do PNAIC não 
contempla 
efetivamente a 
contrapalavra das 
crianças para a 
efetiva 
apropriação da 
linguagem escrita. 

4. Programas de 
formação de 
professores 
alfabetizadores 
de crianças: 
análise dos 
aspectos 
políticos e 
pedagógicos; 

 

Claudiana 
Maria Nogueira 
de Melo. 

Universidade 
Federal do 
Ceará; 2015. 

Investigar, por 
meio de estudo 
comparativo, tanto 
os modelos de 
formação como as 
intenções que 
referendam os 
procedimentos e 
práticas 
alfabetizadoras. 

A metodologia é de 
natureza qualitativa do 
tipo bibliográfica e 
documental, com uso do 
método de análise de 
conteúdo.  

A análise 
comparativa dos 
materiais do 
PROFA, PRÓ-
Letramento e 
PNAIC mostra 
que programas 
representam 
avanço quanto à 
possibilidade de 
constituição de 
saberes dos 
docentes, visto a 
especificidade da 
área e as 
fragilidades 
relativas à 
formação inicial. 

Fonte: A autora (2018) 

 

Quadro 2 – Dissertações sobre PNAIC, linguagem e escrita e formação de professores 

Dissertações que estudam o PNAIC e a formação de professores alfabetizadores 

Título e autor IES e ano Objetivo Metodologia Resultados 

1. Práticas para 
aquisição da 
proficiência na 
escrita em relatos 
de professores do 
ciclo de 
alfabetização; 

 

Universidade 
Federal da 
Paraíba; 2017. 

Investigar a 
desarticulação 
entre os objetivos 
e os 
procedimentos e 
estratégias de 
atividades para a 
aquisição da 
proficiência na 
escrita de alunos 

Uma pesquisa 
aplicada, de 
natureza 
qualitativa, corpus 
constituído de 
doze relatos. A 
análise contempla 
a contextualização 
de cada um dos 
objetivos 

Traz evidências de 
fragilidades na 
especificação de 
estratégias 
apropriadas para o 
alcance de 
objetivos 
determinados e 
permite inferir que 
a dissonância ou 
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Terezinha Alves 
Fernandes. 

do ciclo de 
alfabetização, 
visando a 
identificação de 
elementos que 
possam contribuir 
para o 
aprimoramento da 
prática educativa 
de alfabetizadores. 

principais das 
experiências; 
apresenta 
elementos que 
caracterizam 
problemas de 
coerência; e 
sinaliza para 
repercussão desses 
problemas no 
processo de 
ensino. 

incoerência global 
verificada nos 
relatos pode ser 
um indicativo de 
desarticulação de 
natureza mais 
ampla, que 
envolve o 
processo 
pedagógico como 
um todo. 

2. Um olhar 
reflexivo sob a 
ação integrada dos 
professores 
alfabetizadores 
nos três anos do 
ciclo de 
alfabetização na 
perspectiva do 
Pacto Nacional da 
Alfabetização na 
Idade Certa 
(PNAIC); 

 

Maria Elizabeth 
Guimarães do 
Carmo. 

 

Pontifícia 
Universidade 
Católica do Rio 
Grande do Sul; 
2017. 

Compreender os 
processos que 
sustentam a base 
epistemológica e 
pedagógica do 
ciclo de 
alfabetização na 
perspectiva do 
PNAIC. 

Abordagem 
qualitativa com 
uso de princípios 
de estudo de caso 
do tipo 
etnográfico, com a 
realização de 
observação 
contínua, análise 
bibliográfica e de 
documentos da 
escola, estudo dos 
cadernos do 
PNAIC de Língua 
Portuguesa e 
realização de 
entrevistas 
semiestruturadas. 

A pesquisa aponta 
para a necessidade 
do planejamento 
articulado entre 
professores do 
ciclo de 
alfabetização, a 
fim de promover o 
diálogo horizontal 
(entre o mesmo 
ano) e vertical 
(entre os três 
anos).  

3. Letramentos em 
diálogo com o 
acervo do Pacto 
nacional pela 
alfabetização na 
idade certa. uma 
ampliação da 
experiência com 
linguagem; 

 

Sirley Morello 
Cella. 

Universidade de 
Caxias do Sul; 
2016. 

Identificar os 
princípios 
subjacentes às 
sequências 
didáticas, 
propostas pelo 
PNAIC, e as 
possibilidades de 
ampliação para 
além da área 
verbal. 

Uma abordagem 
qualitativa, na 
modalidade de 
pesquisa-ação em 
uma classe regular 
de alunos do 
terceiro ano do 
Ensino 
Fundamental de 
uma Escola 
Estadual da região 
da Serra do 

Rio Grande do 
Sul.  

Os dados obtidos 
demonstram que a 
visualidade é um 
aspecto relevante 
para atribuição de 
significados ao 
texto literário. 

4. Pacto Nacional 
pela alfabetização 
na idade certa 

Universidade 
Federal da 

Identificar a 
contribuição do 
PNAIC no resgate 

De natureza 
qualitativa. Dois 
procedimentos: 

O estudo conclui 
que o PNAIC 
pode, sim, 
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(PNAIC): 
ressignificando a 
alfabetização? 

 

Rosemere Vieira 
Gomes. 

Paraíba; 2016. da especificidade 
da alfabetização 
como processo de 
aquisição do 
sistema 
convencional de 
uma escrita 
alfabética e 
ortográfica, no 
qual o sistema 
grafofônico 
constitui objeto de 
ensino direto e 
explícito. 

uma análise 
documental 
focalizando o 
estudo dos 
Cadernos de 
Formação em 
Linguagem; a 
aplicação de 
questionários de 
forma 
semiestruturada, 
com questões 
abertas. 

ressignificar a 
alfabetização, mas 
não o faz sozinho; 
não é suficiente 
sem a 
contrapartida dos 
sujeitos que, direta 
ou indiretamente, 
vinculam-se ao 
processo de 
alfabetização. 

5. Os desafios do 
Pacto Nacional 
pela Alfabetização 
na Idade Certa 
(PNAIC) no 
Município de 
Recife. 

 

Rozineide Maria 
dos Santos. 

Universidade 
Federal de Juiz de 
Fora; 2016. 

Conhecer as 
razões que 
levaram à baixa 
participação de 
Professores 
Alfabetizadores 
nas ações do 
PNAIC no 
município de 
Recife e elaborar 
um Plano de Ação 
Educacional 
(PAE) que 
contribua para 
sanar este 
problema. 

Abordagem 
qualitativa, com 
ênfase no estudo 
de caso. Como 
instrumentos 
foram usados: 
questionário com 
questões objetivas 
e subjetivas, 
entrevistas e 
análises de 
documentos 
oficiais. 

Identificou 
aspectos que 
precisam ser 
revistos. Pela 
gestão Municipal 
e nacional do 
Programa: deixou 
de foram um 
percentual elevado 
de Professores 
Alfabetizadores; 
ausência de 
Coordenador 
Pedagógico, como 
público alvo; 
ausência de 
avaliação prática 
do professor, etc.; 

6. Formação em 
rede do PNAIC: 
concepções e 
práticas dos 
formadores e 
orientadores de 
estudos; 

 

Suzani dos Santos 
Rodrigues 

Universidade 
Federal de 
Pernambuco; 
2015. 

Investigar a cadeia 
multiplicadora do 
PNAIC, no que se 
refere aos 
encontros do tipo 
formador e 
orientadores de 
estudos (F-OE) e, 
do orientador de 
estudo com os 
professores 
cursistas (OE-P), a 
fim de apreender 
como ocorreu a 
dinâmica daquela 
formação 
continuada. 

Abordagem 
qualitativa; coleta 
de dados em 
entrevistas 
semiestruturadas; 
observação de 
dois encontros F-
OE (48 horas) e 
OE-P (20 horas); 
Análise de 
conteúdo de 
Bardin. 

Agentes de 
formação 
possuíam uma boa 
compreensão 
sobre formação 
em rede; 
necessidade de 
maior espaço de 
tempo durante os 
momentos OE-P; 
pouco espaço para 
verbalização dos 
atores envolvidos. 

Fonte: A autora (2018) 
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Quadro 3 – Artigos sobre PNAIC, linguagem e escrita e formação de professores 

Artigos que estudam o PNAIC e a formação de professores alfabetizadores 

Título e autor 
Periódico e 

ano 
Objetivo Metodologia Resultados 

1. Oralidade e 
alfabetização: o 
que propõe o 
material do 
Pacto Nacional 
pela 
Alfabetização 
na Idade Certa? 

 

Juçara Zanoni 
do Nascimento; 
Edna Pagliari 
Brun 

Revista 
Claraboia; 
2018. 

Divulgar 
resultados 
referentes ao 
ensino de língua 
materna na 
alfabetização 
sob a 
perspectiva do 
letramento. 

Confronte do referencial 
teórico proposto pela 
área de estudos da 
Linguística com o 
material elaborado pelo 
PNAIC para utilização 
dos professores em 
formação. 

Resultados parciais 
apontaram que o 
material dá destaque 
para o ensino da 
oralidade por meio 
dos eixos de ensino 
propostos pelos 
Parâmetros 
Curriculares 
Nacionais. 

2. 
Metodologias, 
recursos e 
estratégias 
didáticas para o 
ciclo da 
alfabetização 
no contexto do 
PNAIC em 
Mato Grosso: 
aspectos 
conceituais e 
práticos. 

 

Ângela Rita 
Christofolo de 
Mello, 
Cancionila 
Janzkovski 
Cardoso. 

Revista Ibero-
Americana de 
Estudos em 
Educação; 
2017. 

Analisar 
aspectos 
conceituais e 
práticos 
concernentes às 
metodologias, 
recursos e 
estratégias 
didáticas 
sugeridos nas 
coletâneas do 
PNAIC, 
adotadas por 
professores de 
Mato Grosso no 
ano de 2014 em 
suas 
intervenções.  

Pesquisa bibliográfica 
que analisou excertos de 
informações referentes 
ao tema em questão, 
contidas nos resumos 
publicados nos anais do 
Seminário de 
Encerramento do 
PNAIC/2014: 
“Experiências 
Alfabetizadoras em 
Linguagem & 
Matemática”. 

Conclui-se que os 
alfabetizadores 
apoiaram-se nas 
metodologias, 
recursos e estratégias 
sugeridas como 
possibilidade de 
inovação pedagógica. 

3. A leitura 
literária e o 
sistema de 
escrita 
alfabético no 
PNAIC/SC: 
aproximações 

Revista 
Brasileira de 
Alfabetização – 
ABAlf; 2016. 

Compreender os 
contextos de 
ensino das 
práticas dos 
professores 
alfabetizadores 
do PNAIC do 

Procedimentos da 
pesquisa bibliográfica e 
tomamos como campo 
empírico os relatos de 
experiência desses 
docentes, produzidos em 

Os resultados 
apontam para a 
necessidade de dar 
sequência aos 
estudos e às ações 
sobre a relação entre 
a literatura e a 
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possíveis. 

 

Jilvania Lima 
dos Santos 
Bazzo; Lilane 
Maria de 
Moura Chagas; 
Lourival José 
Martins Filho. 

Estado de Santa 
Catarina, 
buscando 
estabelecer 
algumas 
aproximações 
possíveis entre 
leitura literária e 
sistema de 
escrita 
alfabético 
(SEA) 

2013 e 2014. alfabetização na 
formação dos 
profissionais da 
Pedagogia que atuam 
nos anos iniciais do 
ensino fundamental, 
o que poderá ampliar 
os debates e as 
pesquisas em âmbito 
nacional. 

4. Práticas de 
alfabetização 
em turma 
multisseriada 
no contexto do 
Pacto Nacional 
pela 
Alfabetização 
na Idade Certa 
(PNAIC); 

 

Carolina 
Figueiredo de 
Sá; Ana 
Cláudia 
Rodrigues 
Gonçalves 
Pessoa. 

Revista Práxis 
Educativa; 
2016. 

Analisar as 
práticas de 
alfabetização 
em uma turma 
multisseriada do 
campo por 
professora 
participante do 
PNAIC.  

Observações de aula e 
entrevistas 
semiestruturadas, 
analisadas a partir da 
Análise de Conteúdo de 
Bardin (2002); avaliação 
diagnóstica da turma 
com escrita de palavras, 
analisadas com base na 
teoria da Psicogênese da 
Língua Escrita; análise 
documental dos cadernos 
de formação do PNAIC. 

Perceberam algumas 
“marcas” do PNAIC 
ao longo das 
observações, 
principalmente da 
ordem do pedagógico 
(CHARTIER, 2002) 
no trabalho com os 
livros de literatura, 
jogos de 
alfabetização e na 
apropriação da 
metodologia de 
projetos e sequências 
didáticas. 

5. Formação 
continuada no 
contexto do 
Pacto nacional 
pela 
alfabetização 
na idade certa. 
alinhamento 
entre práticas, 
princípios 
formativos e 
objetivos. 

 

Cancionila 
Janzkovski 
Cardoso, André 
Luís 
Janzkovski 

Revista Práxis 
Educativa; 
2016. 

Discutir a 
articulação entre 
as mudanças 
nas práticas 
pedagógicas dos 
professores 
alfabetizadores, 
os princípios de 
formação e o 
objetivo de 
“contribuir para 
o 
aperfeiçoament
o da formação 
dos professores 
alfabetizadores” 
proposto pelo 
PNAIC. 

Concentra-se nos dados 
do perfil dos 
Alfabetizadores, os quais 
foram trabalhados por 
meio da análise de 
conteúdo (BARDIN, 
2002) e do 
aplicativo Many Eyes. 

As respostas-síntese 
são discutidas à luz 
da relação entre 
mudanças nas 
práticas pedagógicas 
dos professores 
alfabetizadores, os 
princípios formativos 
e o processo de 
formação realizado 
pelo Pacto em 2013. 
Os resultados 
apontam para 
algumas 
contribuições do 
Programa e indicam 
oportunidades de 
pesquisas futuras. 



27 
 

Cardoso. 

6. Reflexões 
sobre a 
perspectiva de 
alfabetização e 
letramento 
presente nos 
relatórios de 
orientadores de 
estudo de um 
dos polos de 
formação do 
PNAIC em 
Santa Catarina. 

 

Maria 
Aparecida 
Lapa de 
Aguiar; Caren 
Cristina Brichi; 
Soraia Irrigaray 
Zapata;  

Criar Educação 
- Revista do 
Programa de 
Pós-Graduação 
em Educação – 
UNESC;  

2016 

Analisar os 
relatórios dos 
OEs do PNAIC 
na intenção de 
verificar, a 
partir de uma 
amostragem, 
como se 
configurou a 
formação do 
Pacto nas redes 
de ensino de 
Santa Catarina. 

Pesquisa de caráter 
documental:  

acesso aos relatórios 
correspondentes a 2013 
(cerca de 500); seleção 
da uma amostragem de 
50 exemplares que foram 
organizados em quadros; 
releitura dos cadernos de 
formação do PNAIC; 
registros sobre os 
conceitos/imagens/eleme
ntos encontrados nos 
relatórios, buscando 
estabelecer categorias 
para a análise. 

Constatou-se uma 
tendência ao 
desenvolvimento de 
projetos de 
alfabetização na 
perspectiva do 
letramento e que, 
além de buscarem 
sentido para o ensino 
da leitura e escrita, 
focalizaram o 
processo de 
sistematização dos 
aspectos 
constitutivos do 
sistema de escrita de 
base alfabética. 

7. Formação 
continuada de 
professores alfa 

betizadores : as 
(re)significaçõe
s docentes com 
base nas ações 
do PNAIC em 
Santa Catarina.  

 

Maira Gledi 
Freitas Kelling 
Machado ; 
Marizete 
Bortolanza 
Spessatto 

 

Revista Ibero-
Americana de 
Estudos em 
Educação; 
2016. 

Analisar a ação 
de 
alfabetizadores 
em formação no 
Pacto Nacional 
pela Alfabetizaç
ão na Idade 
Certa (PNAIC) 
a partir da 
análise dos 
relatórios de 
visitas técnicas 
realizadas em 
diversos 
municípios 
catarinenses 
envolvidos no 
processo 
formativo em 
questão. 

Análise de extratos dos 
relatórios das visitas 
técnicas da equipe de 
formadores do programa, 
realizadas nas turmas 
de alfabetização, após o 
processo de formação 
dos anos de 2013 e 2014. 

Concluiu-se que o 
processo constituiu-
se como um suporte 
significativo para 
auxiliar o trabalho 
pedagógico dos 
professores 
alfabetizadores, 
permitindo-lhes 
ampliar conceitos e 
qualificar a prática 
pedagógica, mesmo 
em um cenário de 
resistências. 

 
A leitura de artigos, de dissertações e de teses que tinham mais afinidade com a 

investigação nos ajudou a definir as questões de pesquisa, a realinhar caminhos e a confirmar 

a relevância desta investigação.  
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1.3 APRESENTAÇÃO  

 

Este trabalho, cujo campo de pesquisa é o programa de formação continuada Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC - é relevante por enfatizar o 

protagonismo dos professores alfabetizadores; analisar a produção escrita dos relatos que 

demonstram saberes, aprendizagens e compreensões; e apresentar a ressignificação de 

apreensões, sobretudo as direcionadas à aquisição e ao desenvolvimento da leitura e da 

escrita, passando pela oralidade e pela análise linguística. Nessa perspectiva, o objetivo deste 

trabalho foi o de analisar relatos de experiências de professores, com o fim de investigar suas 

apreensões referentes às ideias e ás orientações teórico-metodológicas dadas na formação 

continuada que envolvem teoria, prática e reflexão, para compreender se as ideias são 

ressignificadas no processo de apreensão.  

Em função do objetivo proposto, procuramos responder às seguintes questões: Quais 

são os efeitos que se podem perceber nos relatos dos/as professores/as alfabetizadores/as, 

depois de terem participado da formação do Pacto, que demonstram a apreensão de aspectos 

teóricos, práticos e reflexivos? Que significações da formação as pistas linguísticas dos relatos 

demonstram? É possível estabelecer uma relação entre a ressignificação do processo de 

apreensão e as experiências formativas e de mundo? As ideias apreendidas são ressignificadas 

no processo de apreensão? Os professores ressignificam as ideias apreendidas de maneira 

semelhante?  

Para responder a essas questões, consideramos pertinente examinar detidamente os 

relatos de experiência, porquanto eles mostram apreensões teórico-metodológicas dos 

professores e ressignificam as ideias apreendidas que podem ser explicitadas nas descrições 

das atividades realizadas com os alunos no ciclo de alfabetização que se centram na aquisição 

e no desenvolvimento da leitura e da escrita. Assim, os relatos demonstram a apreensão de 

concepções teóricas e explicitam reflexões sobre temas e abordagens destacadas na formação, 

que repercutem no desenvolvimento do processo de alfabetização das crianças. Os excertos 

extraídos dos relatos aproximam o olhar para essas ações pedagógicas, para as aprendizagens 

concernentes à prática pedagógica dos quatro eixos de linguagem e nos possibilitam 

compreender as vivências desses profissionais. Por isso, entendemos que a análise dos relatos 

é complexa, pois, ao mesmo tempo em que mostra a apreensão dos professores sobre aspectos 

teóricos, práticos e reflexivos da formação, demonstram como suas ideias são ressignificadas 

no processo de apreensão.  
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Partimos da hipótese de que, durante o processo formativo, os professores realizam 

apreensões relacionadas aos conteúdos, aos temas, às abordagens e às concepções, ou seja, 

apreendem as orientações teórico-metodológicas da proposta, ressignificam-nas no processo 

de apreensão e apresentam apreensões diferenciadas. 

Quando falamos sobre conhecer as aprendizagens e as ações pedagógicas dos 

professores por meio da análise dos relatos, queremos dizer que esses discursos não serão 

tomados como verdades únicas e absolutas, mas compreendidos como pistas e vestígios que 

apontam para um sentido - o que é apreendido pelo pesquisador, por meio de suas 

experiências e de seus conhecimentos, de pistas linguísticas e textuais dos relatos. Nessa 

perspectiva, corroboramos a ideia de Gomes (1993, p. 73), quando afirma que “(...) o explícito 

no texto torna-se fragmentos de sentidos, indícios e rastros de uma verdade que está além 

dele. O texto se transforma numa coleção de pistas e de sintomas que remetem sempre para 

uma fonte de sentido, a ordem onde se inscreve a consciência e que a determina”. 

Entendemos que nossa pesquisa poderá contribuir para formar professores, com ênfase 

na alfabetização e no letramento, que visam desenvolver capacidades e conhecimentos 

referentes à leitura, à escrita, à oralidade e à análise linguística nos anos iniciais do ensino 

fundamental, porque destaca o protagonismo dos alfabetizadores, a centralidade da reflexão 

sobre a prática e a apreensão dos docentes sobre as orientações da formação que possibilitam 

ressignificar a ação pedagógica.  

A análise dos relatos nos ajudou a perceber o trabalho com a aquisição da escrita, da 

leitura e do desenvolvimento da oralidade por meio de propostas que demonstram uma ação 

pedagógica apoiada em uma concepção de língua como lugar de interação. Para tanto, 

buscamos apoiar nossas discussões nos estudos de Soares (1998, 2003, 2004, 2014) e 

Kleiman (2001, 2005), ao abordar a concepção de linguagem, de alfabetização e de 

letramento; nas pesquisas de Koch (2010), que discute sobre a compreensão da leitura e o 

desenvolvimento da escrita; de Rojo (1998, 2009), que ressalta os diversos letramentos 

desenvolvidos durante o processo de aprendizagem; de Marcuschi (2001, 2008), Schneuwly e 

Dolz (2004), que discutem sobre os gêneros textuais; de Bakhtin (1993, 1997, 2003, 2006, 

2011) e de Bakhtin e Voloshinov (2004), sobre o discurso e sua implicação social e 

interacional; e de Nóvoa (1991, 1992, 1995), Schön (1992), Zeichner (1993, 1997), Pimenta 

(1999, 2005), Libâneo (2008) e Imbernón (2010), que apresentam considerações sobre a 

formação de professores e professor reflexivo. Os estudos desses autores nos ajudaram a 

analisar os relatos dos professores e a compreender a relação que estabelecem entre os 

fundamentos teóricos obtidos na formação PNAIC, as experiências que trazem e a 
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ressignificação das apreensões presentes em suas ações pedagógicas. Essa imbricação entre os 

conhecimentos, as experiências e as reflexões acaba por se manifestar nas propostas que 

realizam e conflui para que as aprendizagens das crianças se realizem de forma satisfatória.  

Nessa compreensão, a investigação realizada pode ser considerada a culminância de 

um longo período de atuação profissional da pesquisadora, que representa um momento mais 

maduro e reflexivo, quando tivemos a oportunidade de olhar para a formação de forma mais 

ampla, observando as experiências exitosas e as que demonstram lacunas e dificuldades em 

diferentes momentos. Essas percepções ampliaram nossa capacidade de perceber a estrutura, a 

organização curricular e teórico-metodológica da proposta formativa e de analisar 

criticamente o processo formativo.  

Considerando esta breve descrição de motivos que nos levaram a realizar a pesquisa, 

apresentamos, agora, a estrutura, a organização e o percurso deste trabalho investigativo.  

No primeiro capítulo, denominado de ‘Introdução’, apresentamos nosso interesse pela 

temática da pesquisa, o objetivo, as questões que a nortearam e as opções metodológicas, ou 

seja, os caminhos que percorremos para definir os procedimentos e realizar o estudo, 

contextualizando o motivo que nos levou a escolher o Programa Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa - PNAIC - como campo de estudo. Nessa parte, também apresentamos o 

Estado da Arte, ou seja, trazemos um panorama sobre a produção acadêmica de pesquisas que 

foram realizadas no âmbito do programa e, em seguida, a estrutura do trabalho.  

No segundo capítulo – ‘Contextualizando o PNAIC no Brasil e na Paraíba’ - 

apresentamos os objetivos, os princípios e a estrutura do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa – PNAIC, discutidos no contexto de criação do programa, considerando o 

público-alvo e os atores envolvidos no processo formativo, porque compreendemos que esses 

conhecimentos ajudam a entender os significados dos resultados obtidos; a estrutura 

organizacional do PNAIC na Paraíba, com destaque para o perfil dos sujeitos envolvidos na 

formação, por meio de dados quantitativos e qualitativos, que ajudam a compreender o 

funcionamento do programa no estado; os cadernos - material de apoio às ações formativas, 

que trazem as concepções, as abordagens e os pressupostos teóricos que orientam a formação, 

revelando temas, títulos e conteúdos abordados que ressaltam a relação entre a teoria e a 

prática e as propostas para a formação continuada dos professores alfabetizadores.  

No terceiro capítulo, denominado de ‘Concepções orientadoras’, trazemos alguns 

pressupostos teóricos e abordagens e concepções articuladas ao processo de formação 

continuada do professor alfabetizador, centrado na área de linguagem e nos eixos leitura 

oralidade, escrita e análise linguística. Na sequência, discutimos sobre as concepções e as 
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teorias que abordam a formação reflexiva do professor, a relevância da reflexão sobre a 

prática, sobre sua formação e sobre o processo formativo individual e do grupo, bem como do 

contexto educativo da escola e algumas discussões sobre o gênero discursivo, apoiando-nos 

na concepção bakhtiniana de que não só nos comunicamos por meio de palavras ou de 

orações, como também estamos constantemente produzindo textos. Nesse sentido, os relatos 

são gêneros produzidos para atender a uma necessidade de comunicação e de operar em 

situações concretas de interação social.  

No quarto capítulo, ‘Construção do percurso metodológico’, apresentamos as decisões 

metodológicas em relação aos seguintes aspectos: o delineamento e o objetivo da pesquisa, as 

questões orientadoras e a hipótese; o tipo de pesquisa e as abordagens pertinentes ao estudo; a 

coleta dos dados, as técnicas e os métodos empregados para interpretá-los, além dos critérios 

utilizados para selecionar os dados e as categorias de análise, destacando a relação entre essas 

escolhas e as questões que nortearam a pesquisa e sua capacidade de respondê-las na 

perspectiva da pesquisa qualitativa de cunho interpretativista.  

No quinto capítulo, ‘Um olhar analítico sobre a teoria: o fazer e o pensar dos 

professores’, analisamos os relatos dos professores alfabetizadores participantes do PNAIC, 

com o objetivo de investigar suas apreensões referentes às ideias apresentadas na formação 

continuada concernentes às abordagens teórico-metodológicas do programa para compreender 

se elas são ressignificadas no processo de apreensão. Esses relatos contêm enunciados que 

enfatizam as abordagens das categorias da pesquisa e demonstram teorias, práticas e reflexões 

sobre o processo de formação individual e coletivo bem como sobre a estrutura, a organização 

da formação e sua proposta teórico-metodológica.  

Nas ‘Considerações finais’, retomamos algumas discussões e análises feitas no 

desenvolvimento da pesquisa. Tecemos algumas considerações sobre os resultados e as 

interpretações dos relatos e demonstramos que, durante o processo formativo, os professores 

apreenderam as ideias e as orientações da proposta. Essas apreensões foram ressignificadas, 

por isso, são diferenciadas e deixam claro que os aspectos teórico-metodológicos foram 

apreendidos de forma parcial, fragmentada e, por vezes, equivocada. Por isso, concluímos que 

as ideias e as orientações dadas na formação são ressignificadas pelos professores no processo 

de apreensão. 
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2 CONTEXTUALIZANDO O PNAIC NO BRASIL E NA PARAÍBA 

 

[...] o PNAIC atua como proposta de formação 

continuada que traz novos horizontes para o fazer 

pedagógico, em uma dinâmica de ação-reflexão-ação 

que envolve professor alfabetizador, práticas 

pedagógicas, crianças, escolas, secretarias de 

educação, todos envolvidos no sentido de promover 

reflexos positivos na aprendizagem das crianças, de 

modo a garantir os direitos de aprendizagem (Relato 
30, fragmento 2). 

 

Neste item, apresentamos os objetivos, os princípios e a estrutura do Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC - e discutimos sobre o contexto de sua criação, o 

público-alvo e os atores envolvidos no processo formativo. Ao abordar as ações do PNAIC na 

Paraíba, destacam-se a estrutura organizacional do programa e o perfil dos agentes envolvidos 

na formação, por meio de dados quantitativos e qualitativos que ajudam a compreender o 

funcionamento do programa no estado. Além disso, são apresentados os cadernos, material 

que apoia as ações formativas, com concepções, abordagens e pressupostos teóricos que 

orientam a formação e revelam temas, títulos e conteúdos abordados que ressaltam a relação 

entre a teoria, a prática e a reflexão nas propostas para a formação continuada de professores 

alfabetizadores.  

  

2.1 CONTEXTO DE CRIAÇÃO DO PNAIC 

 

As políticas públicas3 não são criadas aleatoriamente, elas fazem parte de uma 

conjuntura política, econômica e social mais ampla, gerada por contextos que influenciam as 

escolhas de ações, parâmetros e diretrizes que norteiam sua elaboração. As políticas públicas 

surgem de uma deliberação do governo que podem ter como objetivo atender às 

reinvindicações da sociedade e a uma necessidade do Estado, visando ajustar sua política 

econômica, aliando-se a compromissos assumidos tanto com sua base política quanto com 

organismos internacionais financiadores de programas e projetos estruturantes.  

Como têm vínculo político, econômico e social, ao serem criadas, as políticas públicas 

trazem concepções que ancoram as ideologias daqueles que as concebem e, por isso mesmo, 

                                                           
3 As políticas públicas (policies), por sua vez, são outputs, resultantes das atividades políticas (politics): 
compreendem o conjunto das decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores. Nesse sentido, é 
necessário distinguir política pública de decisão política. Uma política pública geralmente envolve mais do que 
uma decisão e requer diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as decisões tomadas. 
RUA, Maria das Graças. Análise de Políticas Públicas: Conceitos Básicos. Disponível em:  
<http://www.foxitsoftware.com> 
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as ações previstas para serem realizadas, no decorrer de seu desenvolvimento, refletem tais 

concepções. No entanto, algumas vezes, essas concepções e ideologias não estão claras. Elas 

se encontram nos meandros do discurso das leis, das resoluções, das diretrizes, dos princípios 

e das metas e podem ser percebidas nas entrelinhas do texto, ocultadas pela complexidade da 

linguagem.  

O PNAIC respalda-se na Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, instituída pelo Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, e 

tem como foco a alfabetização, o letramento e a qualidade da aprendizagem dos estudantes. 

Para tanto, organiza-se através de ações cujo principal eixo é a formação continuada de 

professores com propostas que se assentam em concepções emanadas do conjunto de 

materiais que trazem os pressupostos teóricos, os princípios e as diretrizes aliadas a uma 

abordagem teórico-metodológica. Os princípios do programa originam-se em reflexões sobre 

o contexto educacional brasileiro, as dificuldades e as necessidades, principalmente no que se 

refere à alfabetização das crianças durante os anos iniciais do ensino fundamental.  

Ao buscar as origens do programa, podemos identificar dois fatos que provocaram o 

seu surgimento. O primeiro tem relação com as avaliações e as pesquisas realizadas pelo 

INEP que sinalizavam um cenário perverso em relação à educação, no qual eram nítidas as 

dificuldades com a alfabetização das crianças, o que comprometia as etapas posteriores dos 

estudos dos alunos no ensino fundamental e no ensino médio. Os dados das pesquisas 

revelavam altos índices de analfabetismo funcional e as desigualdades de oportunidade de 

entrada e permanência na escola de crianças e jovens nos diferentes estados da Federação. A 

pesquisa constatou que, embora as crianças permanecessem na escola, muitas vezes, 

chegavam ao terceiro ano sem saber ler e escrever e, por vezes, concluíam o ensino 

fundamental apresentando grandes deficiências em relação à apropriação do sistema 

alfabético e o uso social da leitura e da escrita. Esse cenário perverso e desigual renega o 

direito estabelecido pela Constituição de 1988, cujo artigo 205 estabelece que “A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família” (BRASIL, 1988). Além disso, a pesquisa 

mostrou que os indicadores dessa desigualdade eram mais elevados nas Regiões Norte e 

Nordeste. Esse fato incomodou vários setores da sociedade civil e mostrou a urgência e a 

necessidade de políticas educacionais que ajudassem a eliminar essa desigualdade mais 

profunda nessa região.  

O segundo fato determinante para a criação do Pacto se apoiou em pesquisas que 

constatavam, por meio de avaliações realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que alguns programas de formação de professores 



34 
 

tinham conseguido avanços, com indicadores que apontavam melhorias nos índices de 

aprendizagem dos alunos, como o Pro-letramento e programas desenvolvidos nos estados de 

São Paulo, Minas Gerais e Ceará (BRASIL, p. 22, 2015b). Ao analisar os resultados das 

avaliações realizadas pelo INEP4 sobre esses programas de formação, o MEC constatou que 

todos eles apresentavam avanços qualitativos para a educação e apontavam caminhos que 

podiam ser seguidos visando a uma formação continuada para os professores alfabetizadores.  

Os resultados das pesquisas geraram ações favoráveis à criação do PNAIC e 

discussões sobre currículo, formação de professores e alfabetização e provocaram debates 

sobre a necessidade de implantar propostas curriculares que atendessem às peculiaridades das 

crianças nos anos iniciais do ensino fundamental, incorporando às práticas pedagógicas dos 

professores os avanços e as descobertas das pesquisas atuais sobre a infância e sobre as novas 

formas de comunicação e informação. Isso foi feito considerando uma visão crítica de 

currículo, além de um atendimento amplo da diversidade de alunos que chegam às escolas 

públicas, pertencentes a vários grupos sociais, vindos de contextos socioculturais diferentes.  

Assim, seria necessária uma nova proposta de formação que partisse de uma 

compreensão sobre a diversidade de alunos que estão nas escolas públicas e da valorização 

das experiências que trazem fundamentadas em um pacto entre professores, gestores, 

especialistas e IES, respeitando os direitos de aprendizagem desses sujeitos. Nesse sentido, 

seria imprescindível uma discussão mais ampla sobre uma política de currículo e, 

concomitantemente, sobre a formação continuada de professores alfabetizadores, com uma 

abordagem que unisse teoria, prática e reflexão.  

Como pudemos constatar, os resultados das pesquisas, as discussões e os debates 

realizados a partir de sua análise e a mobilização da sociedade e de especialistas motivaram a 

criação do PNAIC, uma política de formação cujo objetivo é de mudar o quadro de 

precariedade da educação e garantir direitos a educação e a aprendizagem, dando 

oportunidade às crianças de serem alfabetizadas até os oito anos de idade, no Ciclo de 

Alfabetização, e de continuarem na escola, respeitando-se seu tempo de aprendizagem.  

Para isso, foi fundamental a articulação de variados setores da sociedade para se 

consolidar um pacto, visando garantir os direitos de aprendizagem das crianças com a 

construção de uma proposta integradora, abrangente e comprometida com vários setores da 

                                                           
4 O MEC, a partir de mensurações pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP), constatou que os novos índices indicavam melhoria nos resultados dos estudantes. Esse fato foi uma 
referência importante para a implementação do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). 
(BRASIL, 2015b, p. 14) 
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sociedade e estabelecida por uma política de formação continuada cujo objetivo é de 

minimizar o quadro de dificuldade da educação nas diversas regiões do país.  

Decorrente dessas discussões, análises e parcerias, em 2012, foi constituído o Pacto 

Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, que surgiu do esforço do Ministério da 

Educação - MEC, de várias universidades, através de professores, de especialistas em 

educação e de núcleos de pesquisa que ajudaram a elaborar um documento em que se garantia 

às crianças o direito à educação no Ciclo de Alfabetização (BRASIL, 2014b). Contudo a 

proposta do PNAIC foi fruto de uma variedade de sujeitos, professores e alunos de 

instituições públicas brasileiras de ensino superior, envolvidos com propostas que destacavam 

os direitos de aprendizagem das crianças no Ciclo de Alfabetização5. Nesse sentido, o PNAIC 

está em consonância com a Constituição de 1988, que estabelece os direitos à educação de 

todas as crianças e jovens, e com a LDB 9394/96, que garante a ampliação do nível de 

escolaridade dos alunos, a busca pela qualidade da educação e o atendimento às demandas da 

sociedade brasileira por uma educação de boa qualidade.  

Na próxima seção, discutiremos sobre as diretrizes, os objetivos e a abordagem 

metodológica e curricular do programa e sua organização pedagógica e trazemos à tona as 

concepções que orientam sua proposta.  

 

2.1.1 PNAIC: princípios e objetivos da formação 

 

O Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC - foi instituído pela 

Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012, e tem como objetivo oferecer formação continuada a 

professores alfabetizadores, em parceria com estados, municípios, universidades federais e o 

governo através do MEC. O Pacto acompanha a consolidação do Ciclo de Alfabetização e o 

cumprimento da meta 5 prevista no Plano Nacional de Educação - PNE, ao estabelecer a 

intenção de “alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do 

ensino fundamental” (BRASIL, 2014). Essa Portaria institui o programa e define as seguintes 

diretrizes:  

 

Art. 1º. Fica instituído o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, pelo qual 
o Ministério da Educação (MEC) e as secretarias estaduais, distrital e municipais de 
educação reafirmam e ampliam o compromisso previsto no Decreto no 6.094, de 24 
de abril de 2007, de alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, ao 

                                                           
5 Dados de pesquisas do MEC apontam o Ciclo de Alfabetização, com abrangência nos três anos iniciais, como 
uma realidade nacional. Essa organização está presente em 65% do território nacional (BRASIL, 2014b, p. 18).  
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final do 3º ano do ensino fundamental, aferindo os resultados por exame periódico 
específico, que passa a abranger: 
I - a alfabetização em língua portuguesa e em matemática; 
II - a realização de avaliações anuais universais, pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, para os concluintes do 3º ano do 
ensino fundamental; 
III - o apoio gerencial dos estados, aos municípios que tenham aderido às ações do 
Pacto, para sua efetiva implementação (BRASIL, 2012).  

 

O programa envolve a articulação entre várias instituições, visando dar conta de uma 

proposta ampla, que abrange todo o país, e alcançar um número expressivo de professores do 

Ciclo de Alfabetização, espalhados nas diversas escolas, nos mais distantes municípios. 

Tendo em vista a abrangência do programa, é imprescindível mobilizar parcerias e dividir 

responsabilidades, o que envolve um conjunto de ações a serem realizadas no âmbito de 

atuação de cada um dos parceiros. Assim, destacamos as competências de cada um: cabe ao 

MEC avaliar os alunos, promover a parceria com as IES, conceder bolsa de apoio para 

formadores, orientadores de estudo e professores alfabetizadores, fornecer materiais didáticos 

e literários; às IES compete a gestão acadêmica e pedagógica do curso de formação; aos 

Estados, promover a participação da rede de ensino nas ações do Pacto e fomentar e garantir a 

participação dos professores alfabetizadores na formação; e os municípios têm a 

responsabilidade de promover a participação da rede de ensino no programa, gerenciar as 

ações do Pacto na rede e fomentar e garantir a participação dos professores alfabetizadores na 

formação (BRASIL, 2012). É importante ressaltar que as parcerias compreendem tanto 

direitos em relação à participação e à mobilização dos professores quanto à proposição de 

ações que ajudem a desenvolver o programa em cada unidade da Federação.  

O envolvimento de todos os parceiros e o comprometimento com as ações do Pacto 

por parte de cada um colaboram para consolidar a meta expressa na Resolução nº 4, de 27 de 

fevereiro de 2013, e convocam a todos para “o desafio de alcançar, em 2022, um nível de 

desenvolvimento da educação básica equivalente à média dos países integrantes da 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE6)”.  

Para alcançar essa meta, são estabelecidos, no Artigo 5º, os seguintes objetivos do 

Pacto:  
                                                           
6 A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OCDE - é responsável pela construção 
de indicadores educacionais comparáveis internacionalmente e pela elaboração de estudos técnicos, de pesquisas 
e de levantamentos para a análise das dimensões da constituição de indicadores. Criado em 1998, o programa 
INES conta, atualmente, com a participação dos 34 países membros da OCDE (Alemanha, Austrália, Áustria, 
Bélgica, Canadá, Chile, Coréia do Sul, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, 
Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, Luxemburgo, México, 
Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Suécia, Suíça, Turquia) e de cinco 
países associados à Organização (Brasil, China, Índia, Indonésia e Rússia). Fonte: <http://portal.inep.gov.br/o-
que-e> 
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I - Garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam 
alfabetizados, em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano do 
ensino fundamental; 
II - Reduzir a distorção idade-série na Educação Básica; 
III - Melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); 
IV - Contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores alfabetizadores; 
V - Construir propostas para a definição dos direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças nos três primeiros anos do ensino fundamental. 

 

Com vistas a atingir os objetivos propostos pelo Pacto, anualmente, são planejadas 

ações que levam em consideração uma significativa carga horária para a formação dos 

professores alfabetizadores, a disponibilização de materiais didáticos e pedagógicos para 

apoiar o processo formativo bem como a instituição de uma rede gestora para acompanhar e 

apoiar a realização do programa, aspectos que discutiremos na próxima seção.  

O PNAIC se organiza em torno de quatro eixos: formação continuada dos professores 

alfabetizadores; materiais didáticos, literatura e tecnologias educacionais; avaliação e gestão; 

controle e mobilização social (BRASIL, 2013, p. 12). 

  

Figura 1 – Eixos do PNAIC 

 
Fonte: Brasil (2013, p. 12). 

 

Esses eixos são interdependentes e devem ser mobilizados durante todo o processo, 

para que se obtenham os resultados desejados com o envolvimento de todos os parceiros, por 

meio das diversas ações realizadas por cada um. Contudo é importante destacar que o 

principal eixo do programa é a formação continuada dos professores alfabetizadores, uma vez 
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que os demais eixos propostos têm o objetivo de dar sustentação à ação formativa do 

programa. Nesse sentido, os objetivos da formação consistem em formar professores e de 

contribuir para que possam: 

  

1. Entender a concepção de alfabetização na perspectiva do letramento, com 
aprofundamento de estudos utilizando, sobretudo, as obras pedagógicas do PNBE do 
Professor e outros textos publicados pelo MEC;  

2. Aprofundar a compreensão sobre o currículo nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
e sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento nas diferentes áreas de 
conhecimento;  

3. Compreender a importância da avaliação no ciclo de alfabetização, analisando e 
construindo instrumentos de avaliação e de registro de aprendizagem;  

4. Compreender e desenvolver estratégias de inclusão de crianças com deficiência visual, 
auditiva, motora e intelectual, bem como crianças com distúrbios de aprendizagem no 
cotidiano da sala de aula;  

5. Conhecer os recursos didáticos distribuídos pelo Ministério da Educação (livros 
didáticos e obras complementares aprovados no PNLD; livros do PNBE e PNBE 
Especial; jogos didáticos distribuídos pelo MEC) e planejar situações didáticas em que 
tais materiais sejam usados;  

6. Planejar o ensino na alfabetização, analisando e criando propostas de organização de 
rotinas da alfabetização na perspectiva do letramento;  

7. Compreender a importância de organizar diferentes agrupamentos em sala de aula, 
adequando os modos de organização da turma aos objetivos pretendidos;  

8. Criar um ambiente alfabetizador, que favoreça a aprendizagem das crianças;  
9. Entender as relações entre consciência fonológica e alfabetização, analisando e 
planejando atividades de reflexão fonológica e gráfica de palavras, utilizando materiais 
distribuídos pelo MEC;  

10. Compreender a importância da literatura nos anos iniciais do Ensino Fundamental e 
planejar situações de uso de obras literárias em sala de aula;  

11. Conhecer a importância do uso de jogos e brincadeiras no processo de apropriação 
do Sistema de Escrita Alfabética, analisando jogos e planejando aulas em que os jogos 
sejam incluídos como recursos didáticos;  

12. Analisar e planejar projetos didáticos e sequências didáticas para turmas de 
alfabetização, assim como prever atividades permanentes, integrando diferentes 
componentes curriculares e atividades voltadas para o desenvolvimento da oralidade, 
leitura e escrita (BRASIL, 2012b, p.31).  

 

A proposta do programa visa propiciar aos professores alfabetizadores a oportunidade 

de conhecerem e de dialogarem com outros profissionais sobre o processo de 

alfabetização/letramento, relacionando as experiências obtidas no grupo com a prática 

educativa que desenvolvem por meio de estudos teóricos, discussões, reflexões e análise de 

experiências realizadas em variados contextos, visando desenvolver uma postura crítica sobre 

a realidade, para garantir mudanças na prática educativa por meio das quais as crianças sejam 

alfabetizadas.  

O programa destaca, em sua proposta pedagógica, a utilização de livros de literatura 

infantil para sensibilizar a criança por meio da leitura e possibilitar o contato com a 

diversidade de gêneros contidos na produção de modo a favorecer o acesso a uma linguagem 

plurissignificativa e artística, que promova a educação estética da criança. O programa 
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defende a presença da literatura no ciclo de alfabetização tanto como fruição quanto como 

oportunidade para as crianças conhecerem diferentes linguagens e gêneros e terem contato 

com a poesia e a literariedade dos textos.  

    

  
 

Os livros de literatura que constam no acervo ajudam a ampliar o universo de leituras 

e de referências culturais das crianças do ciclo de alfabetização e a subsidiar as práticas de 

letramento propostas pelos professores em sala de aula. 

Em relação aos jogos, o programa 

oferece para a área de linguagem7 uma caixa 

com dez jogos de alfabetização que ajudam a 

criança a se alfabetizar, uma vez que envolve 

atividades lúdicas com letras, sílabas e 

palavras. A caixa contém os seguintes jogos: 

Jogos de análise fonológica: Bingo dos sons iniciais, Caça rimas, Dado sonoro, Trinca 

mágica, Batalha de palavras; Jogos para reflexão sobre os princípios do sistema alfabético, 

Mais uma, Troca letras, Bingo da letra inicial, Palavra dentro de palavra; Jogos para 

consolidar as correspondências grafofônicas e Quem escreve sou eu.  

Para a área de Matemática8, o programa disponibiliza um caderno de jogos na 

alfabetização matemática e encartes com figuras e peças que facilitam o desenvolvimento de 

                                                           
7 A caixa de jogos de linguagem do PNAIC – ‘Jogos de Alfabetização’ - foi distribuída no ano de 2012 para as 
escolas participantes do programa e foi idealizada e produzida pelo Centro de Estudos em Educação e 
Linguagem (CEEL).  
8 O caderno ‘Jogos na alfabetização matemática’ compõe o conjunto de cadernos estudados no ano de 2014. 
BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto nacional pela 
alfabetização na idade certa. Jogos na Alfabetização matemática. Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional – Brasília: MEC, SEB, 2014. 
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atividades lúdicas para as crianças. Os jogos são 

divididos de acordo com os eixos dos Direitos de 

Aprendizagem: números e operações, pensamento 

algébrico, geometria, grandezas e medidas e 

educação estatística.  

Nessa visão, a formação do professor é uma 

tarefa complexa, que é feita por variados caminhos 

e com variados sujeitos. Para tanto, é fundamental 

compreender que esse processo não acontece em apenas um ano, porque reflexão, ação e 

reflexão precisam estar em consonância com as teorias e as práticas realizadas e exigem 

tempo para o desenvolvimento reflexivo do profissional. Esse tempo ajuda os professores a 

melhorarem a qualidade das ações realizadas na sala de aula, com a efetivação de propostas 

baseadas em teorias, práticas e reflexões de modo que tenham oportunidade de relacionar os 

conhecimentos obtidos nas formações com sua realidade, levando em consideração a ideia de 

um currículo plural e amplo, que mobilize alunos, professores, gestores e a comunidade 

educativa para o envolvimento com a tarefa de alfabetizar e de letrar os alunos no Ciclo de 

Alfabetização. Para isso, é importante fortalecer uma concepção de formação continuada 

como oportunidade para o desenvolvimento do professor e para o reconhecimento de que as 

estratégias, as teorias e as práticas do programa consistem em propostas significativas que 

visam ao desenvolvimento profissional mais amplo.  

Nessa perspectiva, as orientações do Pacto que norteiam a formação continuada são 

guiadas pelos seguintes princípios:  

 

• A prática da reflexividade: pautada na ação prática/teoria/prática, operacionalizada 
na análise de práticas de salas de aulas, aliadas à reflexão técnica e reelaboração 
das práticas. 

• A constituição da identidade profissional: efetivada em momentos de reflexão 
sobre as memórias do professor enquanto sujeito de um processo mais amplo, 
procurando auxiliá-lo a perceber-se em constante processo de formação.  

• A socialização: operacionalizada na criação e fortalecimento de grupos de estudo 
durante as formações que, espera-se, transcenda o momento presencial, 
diminuindo o isolamento profissional, intrínseco à profissão de professor que, em 
geral, mantém contato com pais, alunos e diretores, mas não com seus pares.  

• O engajamento: privilegiar o gosto em continuar a aprender [...]. 
• A colaboração: [...]. Através da colaboração, busca-se a formação de uma rede que 

visa ao aprendizado coletivo, por meio do qual os professores exercitem a 
participação, o respeito, a solidariedade, a apropriação e o pertencimento.  
(BRASIL, 2014b, p. 26-27).  

                                                                                                                                                                                     
Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto nacional pela alfabetização na 
idade certa. Encartes. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão 
Educacional – Brasília: MEC, SEB, 2014. 
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Podemos perceber que os princípios que orientam a formação continuada do Pacto 

envolvem vários fatores convergentes para uma formação ampla, que unem o 

desenvolvimento pessoal e intelectual do professor com o aperfeiçoamento profissional, 

constituído em regime de colaboração, que se apoia na reflexão sobre a teoria e as 

experiências docentes, aspectos que possibilitam a construção e a reconstrução de práticas 

pedagógicas que provoquem mudanças qualitativas na alfabetização das crianças. Na figura a 

seguir, são explicados esses princípios para melhor visualização. 

 

Figura 2 – Princípios da Formação Continuada 

 

 

Esses princípios orientam a compreensão de cada profissional, considerando sua 

individualidade e, ao mesmo tempo, sua multiplicidade, diversidade e pluralidade, porque 

dispõe de experiências diferenciadas, marcadas pelas peculiaridades socioculturais do seu 

meio e pelos diferentes caminhos para sua formação profissional. Nesse entendimento, 

embora a formação se realize coletivamente, o processo de desenvolvimento profissional é 

individual, subjetivo e reflexivo, o que exige o gosto de cada um por continuar aprendendo. 

Sendo assim, “percebemos que a formação continuada necessita de uma atenção diferenciada 

por envolver sentimentos e comportamentos profissionais e pessoais, como o prazer e o 

desprazer em ser e estar docente” (BRASIL, 2012b, p. 12).  

Nessa compreensão, o processo formativo envolve a subjetividade, os conhecimentos 

e as experiências adquiridas individualmente e que, ao serem socializadas e discutidas pelo 

grupo, dão oportunidade a cada professor de construir e reconstruir seu processo educativo e 

Reflexividade  

Socialização Engajamento Colaboração 

Identidade 
Profissional 

Mobilização de 
Saberes  

Princípios da Formação Continuada 
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sua identidade profissional. Essa abordagem tende a possibilitar que os profissionais docentes, 

gradativa e reflexivamente, incorporem aspectos das experiências obtidas coletivamente na 

formação em suas práticas, que tornem a formação continuada uma oportunidade de 

estabelecer complexos processos cognitivos, socioafetivos e culturais, conforme afirma Gatti 

(2003).  

Nesse sentido, o programa ressalta que  

 

a formação continuada como política nacional é entendida como componente 
essencial da profissionalização docente, devendo integrar-se ao cotidiano da escola, 
e pautar-se no respeito e na valorização dos diferentes saberes e na experiência 
docente. Logo, a formação continuada se constitui no conjunto das atividades de 
formação desenvolvidas ao longo de toda a carreira docente, com vistas à melhoria 
da qualidade do ensino e ao aperfeiçoamento da prática docente9. (BRASIL, 2015a)  

 

Entendemos que a proposta do programa destaca o protagonismo dos professores 

alfabetizadores ao reconhecer a importância de sua prática e a valorização das experiências e 

dos saberes que esses profissionais trazem do exercício da docência e que os levam a refletir 

sobre a prática, para que possam aprender e reaprender a lidar com a alfabetização e a 

ressignificar suas práticas em um processo colaborativo, que se apoia em uma política de 

formação profissional.  

 

2.1.2 Atores da formação: professores alfabetizadores e orientadores de estudo 

 

As ações formativas do Pacto têm como público-alvo os professores alfabetizadores 

que atuam do 1º ao 3º ano do ensino fundamental e os orientadores de estudo e são 

caracterizadas no artigo 7º, da Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012, da seguinte forma: “I- 

Formação dos professores alfabetizadores das escolas das redes de ensino participantes das 

ações do Pacto; II- Formação e constituição de uma rede de professores orientadores de 

estudo”. Tais características sinalizam para a formalização das parcerias entre o MEC, as 

universidades e as Secretarias de Educação dos estados e dos municípios participantes, 

comprometendo-se com os princípios, os objetivos e as ações do Pacto, visando apoiar a 

formação e fomentar e garantir a participação dos professores e dos orientadores de estudos 

das redes de ensino. Na mesma lei, nos artigos 11, 12, 13, 14 e 15, são estabelecidas 

atribuições que envolvem aspectos administrativos, pedagógicos e financeiros que devem ser 

                                                           
9 As ações de formação continuada de professores respalda-se na Política Nacional de Formação de Profissionais 
do Magistério da Educação Básica, instituída pelo decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009. 
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implementados, respectivamente, pelo MEC, pelas IES, pelos Estados, pelo Distrito Federal e 

pelos municípios (BRASIL, 2012).  

A formação de uma rede de professores orientadores de estudo representa um 

diferencial do programa e possibilita que grande número de professores alfabetizadores possa 

participar da formação em todo o país, visto que esses profissionais atuam como 

multiplicadores em seus municípios. Além disso, o programa compreende a formação de 

professores como um processo, ao mencionar que é preciso continuar com as ações 

formativas e a participação efetiva de um mesmo grupo de professores em todas as etapas das 

formações. Essa organização do programa nos leva a inferir que os professores devem 

permanecer no Pacto e no Ciclo de Alfabetização durante todo o tempo da formação, 

participando das formações e atuando como docentes nos anos iniciais no Ensino 

Fundamental. Confirmando a ideia de permanência dos profissionais no programa, a 

Resolução nº 4 de 27 de fevereiro de 2013, no artigo 14, estabelece que 

 

o orientador de estudo deverá permanecer como professor do quadro efetivo do 
Magistério da rede pública de ensino que o indicou durante toda a realização da 
Formação Continuada de Professores Alfabetizadores, sob pena de exclusão do 
curso e devolução do valor relativo às bolsas recebidas (BRASIL, 2013). 

 

A permanência do orientador de estudos durante a formação continuada do PNAIC 

daria condições para que o profissional refletisse mais amplamente sobre questões teóricas e 

metodológicas de sua prática pedagógica e orientasse e acompanhasse as intervenções em sua 

sala de aula, experimentando situações didáticas sugeridas, testando hipóteses e obtendo 

resultados satisfatórios na alfabetização dos alunos, conforme os objetivos estabelecidos pelo 

programa. Além disso, a participação do professor durante todo o período da formação 

continuada colabora para o aprofundamento e a consolidação de conhecimentos e ajuda a 

efetivar o principal objetivo do programa: formar uma rede de orientadores de estudo em todo 

o país.  

 

A continuidade dos trabalhos durante esses 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. Desse modo, manter os mesmos 
professores durante todo o ciclo de alfabetização é uma boa estratégia de 
organização do trabalho dos docentes nesses anos de ensino (BRASIL. PNAIC. 
2012b, p. 12).  

 

Ressalte-se, contudo, que a permanência do orientador de estudo e do professor 

alfabetizador em todas as etapas das formações é um grande desafio para o programa, uma 
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vez que esses profissionais estão diretamente vinculados às redes municipais e estaduais, que, 

muitas vezes, ainda têm um número expressivo de professores com contratos temporários10, 

que enfrentam problemas políticos e administrativos e são remanejados das turmas que atuam 

a cada ano e da escola. Embora a continuidade dos orientadores de estudo seja enfatizada nas 

regulamentações do programa, os municípios não seguiram as orientações e promoveram 

mudanças e trocas desses profissionais, o que provocou a descontinuidade das ações e o 

alcance dos objetivos estabelecidos na formação. Entendemos que a permanência dos 

orientadores de estudo e dos professores alfabetizadores é condição essencial para que a 

formação atinja os objetivos propostos e as práticas pedagógicas possam ser ressignificadas, e 

as crianças sejam alfabetizadas.  

As regulamentações do programa não impediram que os gestores municipais e os 

estaduais barganhassem a participação dos professores no programa por votos e apoio 

político, com o objetivo de criar o maior número possível de pessoas dependentes e 

subservientes à sua gestão. Por outro lado, a coordenação nacional do programa não garantiu 

aos orientadores de estudo o direito à formação continuada e exigiu que os parceiros 

cumprissem as regulamentações em todas as regiões do país.  

A continuidade da participação na formação e o desenvolvimento profissional do 

professor ficaram comprometidos, e isso incidiu diretamente nas práticas pedagógicas 

desenvolvidas na sala de aula. Diante disso, há uma ruptura com as orientações contidas no 

documento, que destacam: a formação do professor não se esgota na formação inicial e deve 

se realizar continuamente na sala de aula, por meio de um processo de reflexão que se dá pelo 

questionamento de sua prática, da superação de dificuldades e da busca constante por novas 

alternativas de ensino, tendo em vista a troca, a discussão e a reflexão entre os profissionais. 

Essas ações refletem a desvalorização do professor, na medida em que reforçam atitudes de 

gestores que não estão comprometidos com a educação, mas apenas com políticas eleitoreiras.  

 

2.1.3 Organização e estrutura pedagógica da formação 

 

A abordagem metodológica do Pacto difere de outros programas realizados no país, 

porque o curso é realizado na modalidade presencial, que requer a integração de professores 

formadores das IES, orientadores de estudo e alfabetizadores. Cada um desses profissionais 

                                                           
10 A pesquisa realizada por Freuri (2015) constatou que um terço dos profissionais exercem o Magistério sem 
habilitação de nível superior, principalmente no Norte e no Centro-oeste, com contrato temporário ou efetivo 
sem concurso, particularmente no Nordeste. 
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tem papel determinante no programa, e a articulação desses três atores incide diretamente na 

alfabetização das crianças. Esses profissionais precisam participar dos encontros, realizar 

estudos e atividades extraclasse e cumprir a carga horária prevista e as exigências 

estabelecidas pelo programa.  

Considerando a necessidade de organizar uma carga horária de estudos, a Resolução nº 

4, de 27/02/2013, estabelece a duração da formação e material que deve apoiar as discussões e 

os estudos nos seguintes termos:  

 

A Formação Continuada de Professores Alfabetizadores utilizará material próprio a 
ser fornecido pelo MEC a todos os orientadores de estudo e professores 
alfabetizadores cursistas e será ofertada de forma presencial, com duração de: I - 200 
(duzentas) horas anuais, incluindo atividades extraclasse, para os orientadores de 
estudo; II - 120 (cento e vinte) horas anuais, incluindo atividades extraclasse, para os 
professores alfabetizadores (BRASIL, 2013).  

 

Em 2013, os orientadores cumpriram 200 horas anuais, incluindo atividades 

extraclasse. Foram previstas: 40 horas de formação inicial, quatro encontros de 24 horas, e 

como última etapa, a realização de um seminário final para socializar as experiências. Além 

da carga horária presencial, os orientadores de estudo devem cumprir atividades de 

planejamento, estudo e realização das tarefas propostas, que somam mais 40 horas (BRASIL, 

2012a). Os professores alfabetizadores, por sua vez, têm uma carga horária de estudos de 120 

horas anuais, incluindo atividades extraclasse, “objetivando, sobretudo, a articulação entre 

diferentes componentes curriculares, com ênfase em Linguagem” (BRASIL, 2015a).  

Em 2014, a carga horária correspondeu a 160 horas, “com o objetivo de aprofundar e 

ampliar temas tratados em 2013, também com foco na articulação entre diferentes 

componentes curriculares, com ênfase em Matemática”. Assim, os estudos sobre a linguagem 

permaneceriam nesse ano, porém com a carga horária reduzida (BRASIL, 2015a).  

Em 2015, o programa passou por mudanças que exigiram a reestruturação de aspectos 

administrativos e pedagógicos, o que implicou cortes e restrições orçamentárias que afetaram 

diretamente a carga horária das formações e comprometeram a qualidade das ações e a 

proposta de abordar a interdisciplinaridade de forma mais ampla. Foi preciso reduzir a equipe 

de formadores e reavaliar os temas a serem discutidos na formação, uma vez que a carga 

horária destinada à formação foi reduzida. O fato é que foram necessários vários ajustes, 

substituições e recortes de temas e encontros, aspectos que comprometeram a abordagem 

interdisciplinar, tema que perpassava os cadernos desse ano e que favoreciam a integração das 

diferentes áreas. 
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As formações previstas para serem iniciadas em março/abril foram adiadas sendo 

retomadas em agosto, portanto, um atraso de três meses. A proposta inicial era de trabalhar 

todas as áreas do currículo da educação básica, em uma abordagem interdisciplinar com uma 

carga horária prevista de 100 horas, para orientadores de estudo, e 80 horas, para professores 

alfabetizadores. Depois do encontro dos coordenadores do programa das universidades 

parceiras, em Brasília, optou-se por selecionar temas, conteúdos e áreas, para integrar a 

proposta nos diferentes estados da Federação. Consensualmente, o grupo decidiu trabalhar os 

cadernos 1, 2 e 3, para que as discussões sobre interdisciplinaridade continuassem, com o fim 

de complementar a proposta com os temas provenientes dos cadernos de Artes e de Ciências. 

Esse consenso foi necessário para que o programa continuasse com uma orientação única e 

coesa em todo o país. 

    

Quadro 4 – Participantes - Anos 2013, 2014 e 2015 

Participantes 2013 2014 2015 

PA 120h. 100h. 80h. 

OE  120h. 160h. 100h. 

PA - Professor alfabetizador OE – Orientador de estudo 

 

Considerando a carga horária prevista para a formação, vimos que ela se realiza em 

dois momentos: primeiro - os formadores da IES realizam o curso dos professores 

orientadores de estudo; segundo - os orientadores de estudo realizam a formação dos 

professores alfabetizadores em cada município.  

Para que a formação aconteça, a equipe técnica da IES planeja, organiza e estrutura 

cada um desses eventos e estabelece o cronograma, a carga horária e os temas a serem 

abordados nos encontros, apoiando-se nos cadernos disponibilizados pelo programa. Assim, 

formadores, orientadores de estudo e professores alfabetizadores são os protagonistas das 

ações formativas do programa, trabalham em parceria e consolidam a formação continuada do 

Pacto em todo o país. “Esse tripé formado pelos três grupos de professores, mobilizará 

diferentes saberes que se materializarão em práticas escolares, que devem resultar em 

conhecimentos efetivos para as crianças” (BRASIL, 2015b).  

Antes de realizar a formação dos professores, a coordenação da IES mobiliza o Estado 

e os municípios, através das secretarias de educação, e reúne os coordenadores locais com o 

objetivo de articular os encontros em cada comunidade, para que as ações previstas no Pacto 
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aconteçam dentro do previsto. A partir dessa organização, podemos perceber as etapas de 

formação que se realizam com mais integração entre as equipes, em suas diferentes 

competências, aspecto que demonstra a valorização da parceria com as secretarias de 

educação dos municípios e do Estado e a participação dos gestores, dos coordenadores locais, 

dos formadores, dos orientadores de estudo e dos professores alfabetizadores.  

Considerando essa estrutura do programa, as formações são organizadas visando 

envolver o professor nas discussões e nos estudos sobre o processo de alfabetização e 

promover a relação entre a teoria e a prática, por meio de reflexões e de análises de situações 

que o ajudem a se aproximar de sua realidade.  

O programa orienta que as formações sejam organizadas a partir de algumas atividades 

permanentes, como: leitura deleite, planejamento de atividades e estudo dirigido de textos 

para aprofundar os conteúdos a serem abordados e tarefas de casa. Além das atividades 

permanentes, em cada encontro, é importante utilizar diferentes estratégias formativas para 

que os conteúdos possam ser mais bem compreendidos e para que o envolvimento do grupo 

torne os estudos significativos para cada participante. Para isso, sugere a utilização de 

estratégias como: socialização de memórias, vídeos para debate, análise de situações de sala 

de aula filmadas ou registradas, análise de atividades de alunos; análise de relatos de rotinas, 

sequências didáticas, projetos didáticos e de planejamentos de aula; análise de recursos 

didáticos; exposição dialogada; elaboração de instrumentos de avaliação e discussão de seus 

resultados e avaliação da formação (BRASIL, 2012b, p. 32). 

No que se refere à avaliação, o programa dispõe de um Sistema Integrado de 

Monitoramento, Execução e Controle – SisPacto, coordenado pelo SIMEC, realizado por 

meio da internet com a disponibilização de diversos instrumentos de acompanhamento e 

monitoramento das ações do Pacto. Tal sistema possibilita o acesso e o registro de todos os 

participantes, informa dados pessoais e profissionais e insere as informações das ações 

realizadas por cada participante, como: relatos de experiência, resultados das práticas e 

avaliação dos alunos de cada turma. O SisPacto também é utilizado para avaliar e acompanhar 

as ações de cada participante, ou seja, há um processo avaliativo que é realizado 

sistematicamente pela equipe gestora, visando acompanhar as tarefas solicitadas 

mensalmente, que corresponde à participação do docente nas atividades previstas em cada 

período.  
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Outro importante destaque para o programa diz respeito ao pagamento de bolsa11 para 

cada um dos profissionais envolvidos diretamente nas ações do Pacto, normatizado pela 

Portaria nº 90, de 6 de fevereiro de 2013, e pela Resolução nº 4 de fevereiro de 2013, que 

define categorias e parâmetros para a concessão de bolsas de estudo e pesquisa no âmbito do 

PNAIC. O artigo 5º da referida resolução contempla o pagamento de bolsas para as seguintes 

funções: “coordenador geral da IES; coordenador adjunto junto à IES; supervisor junto à IES; 

formador junto à IES; coordenador das ações do Pacto nos estados, distrito federal e 

municípios; orientador de estudos; e professor alfabetizador”. Em 2014 e 2015, o pagamento 

das bolsas seguiu a mesma orientação do ano anterior, considerando a Portaria nº 90 de 6 de 

fevereiro de 2013.  

O pagamento da bolsa é efetuado durante o período da formação e pode ser diferente 

em cada ano de vigência do programa e para cada participante, com duas condições: “1) A 

avaliação e a aprovação no SisPacto (o professor é avaliado pelo orientador de estudos, e o 

orientador de estudos é avaliado pelo formador da IES e pelo coordenador local); e 2) a 

inexistência de pendências no Sistema Geral de Bolsas (SGB)” (BRASIL, 2014a). Assim, 

para que os participantes do programa tenha garantido o direito de receber a bolsa, são 

considerados os seguintes critérios: frequência, atividades realizadas e monitoramento.  

 

2.2 CONHECENDO O PNAIC NA PARAÍBA 

 

Sabemos que o PNAIC tem princípios e diretrizes que orientam suas ações em todo o 

país, contudo, em cada estado da Federação, as formações têm características marcadas pelas 

peculiaridades regionais e pelas experiências da equipe gestora, direcionadas às 

especificidades e às demandas dos professores da região. Nesse sentido, entendemos que, 

embora seja estabelecida a partir das regulamentações, dos objetivos e das diretrizes para o 

PNAIC, em nível nacional, a formação, no estado da Paraíba, traz em sua essência as 

características de seus participantes e coordenadores. Por isso, apresentamos a estrutura e o 

funcionamento do Pacto, na Paraíba, e suas peculiaridades, seus contornos e suas dinâmicas, 

visando conhecer o desenvolvimento das ações de formação de professores no estado.    

Durante 2013, primeiro ano em que o Pacto funcionou, as ações formativas do 

programa no estado da Paraíba ficaram sob a responsabilidade da Universidade Federal de 

                                                           
11 Durante os anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, tiveram direito à bolsa os seguintes participantes: formador 
(1.100,00); orientador de estudo (765,00) e professor alfabetizador (200,00). Em 2017, os professores 
alfabetizadores, público-alvo, deixaram de receber a bolsa, fato que provocou desmotivação e questionamentos 
nos docentes.  
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Pernambuco – UFPE. Entretanto, no ano de 2014, a Universidade Federal da Paraíba - 

UFPB/Campus I - assumiu a gestão pedagógica e administrativa do PNAIC no estado. Nesse 

ano, o programa ficou sob a responsabilidade da Universidade Federal da Paraíba, que passou 

a coordenar as ações formativas do programa em todo o estado.  

O desafio desse novo momento consistiu em manter a qualidade da equipe técnica e 

dos formadores, para que as formações pudessem atingir os objetivos pretendidos e reforçar a 

articulação com as secretarias de educação do estado e dos municípios. Tais ações exigiram 

comprometimento e esforço da equipe da IES, gestora do programa, para que todos os 

municípios do estado estivessem envolvidos com o Pacto. Com vistas a manter e a ampliar as 

parcerias, foram programados encontros com os gestores e os coordenadores municipais e 

estaduais para apresentar a mudança organizacional do Pacto no estado e socializar a proposta 

temática das formações, nessa nova etapa, reiterando a necessidade de engajar todos os 

parceiros.  

A configuração do programa na Paraíba, no ano de 2014, foi estruturado por uma 

equipe técnica composta dos seguintes membros: uma coordenadora geral do programa, duas 

coordenadoras adjuntas e quatro supervisores. Nesse ano, as ações formativas do PNAIC 

foram focalizadas em três cidades-polo: João Pessoa, Campina Grande e Patos. A escolha por 

esses polos foi por causa da necessidade de concentrar as formações em cidades que tivessem 

estrutura adequada para acolher os professores participantes e de uma localização geográfica 

que contemplasse regiões estratégicas do estado. Podemos verificar a localização dessas 

regiões no mapa a seguir:  

 

Figura 3 – Polos PNAIC do estado da Paraíba 

 
Fonte: Edição própria elaborada a partir de base cartográfica do IBGE. Disponível 
em: <http://www.baixarmapas.com.br/mapa-da-paraiba-mesorregioes/> 
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Em 2014, a distribuição de turmas por polo ficou organizada da seguinte forma: João 

Pessoa: sete turmas; Campina Grande: seis; e Patos, três, portanto, 16 turmas.  

No ano de 2015, devido a um novo contingenciamento financeiro do PNAIC pelo 

governo, o programa, no estado, passou por uma reestrutura, e as formações foram realizadas 

em apenas dois polos: um, em João Pessoa, com oito turmas, e outro, em Campina Grande, 

com nove, totalizando dezessete turmas. Em relação à estrutura técnica do programa, em 

2015, a equipe ficou organizada da seguinte forma: uma coordenadora geral do programa, 

duas coordenadoras adjuntas e cinco supervisores.  

Para sistematizar as informações comentadas até aqui, apresentamos, no quadro 

abaixo, alguns dados do PNAIC/Paraíba para comparar a estrutura do programa nos anos 

2014 e 2015:  

 

Quadro 5 – Sistematização dos anos 2014 e 2015 - PNAIC/PB 

Ano 2014 2015 

Coordenador geral da IES 1 1 

Coordenador adjunto da IES 2 3 

Supervisores  4 5 

Cidades-polos  3 2 

Municípios participantes  222 223 

Número de turmas 16 17 

Formadores12  32 17 

Orientadores de estudos 436 430 

Professores alfabetizadores  8.548 8.136 
Fonte: SisPacto 2014 e 2015 

 

Esses dados dão uma visão geral da estrutura do programa, no entanto, para que 

possamos conhecer mais profundamente a caracterização dos participantes que integram a 

equipe do Pacto, na próxima seção, apresentamos o perfil dos formadores, dos orientadores de 

estudo e dos professores alfabetizadores que atuaram no estado durante o ano de 2015, 

período investigado neste estudo.  

 

  

                                                           
12 No ano de 2014, o número de turmas foi de 16, e o de formadores, de 32. Isso aconteceu porque, nesse ano, a 
coordenação do programa decidiu disponibilizar dois formadores para cada turma, um de linguagem e o outro de 
matemática. Em 2015, houve mudanças no quadro, visto que a quantidade de turmas corresponde à de formador. 
A ideia era de que o mesmo formador ficasse responsável pelas duas áreas: linguagem e matemática.  
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2.2.1 Formador  

 

Os formadores têm uma grande importância para o programa, uma vez que são 

responsáveis por levar a proposta formativa planejada junto com a coordenação da IES para 

os orientadores de estudo durante as formações. Assim, são funções dos formadores: conduzir 

o estudo dos conteúdos, propor e orientar as discussões e reflexões sobre os temas abordados 

a cada encontro, promover a participação efetiva dos participantes de modo que consigam 

desenvolver as ações formativas e planejar com autonomia os encontros para os professores 

alfabetizadores em seus municípios. As ações realizadas nas formações visam capacitar os 

orientadores de estudo para que possam relacionar os conhecimentos obtidos na formação e os 

necessários aos professores em cada município, para que possam desenvolver e consolidar o 

processo de alfabetização das crianças, adequando qualitativamente os conteúdos à realidade 

das escolas. Esse profissional é selecionado pelos coordenadores das IES, em processo de 

seleção público e transparente. Dentre as diversas características desse profissional, 

entendemos que eles devem dominar o conteúdo, ou seja, o processo de alfabetização e 

letramento, ter espírito de parceria e de companheirismo com os participantes e orientá-los 

quando tiverem dificuldades e dúvidas.  

Para tanto, exige-se que esse profissional tenha formação adequada que lhe propicie os 

conhecimentos teóricos e metodológicos sobre o processo de ensino e aprendizagem, o que 

que favorece o desenvolvimento da ação formativa com boa qualidade. Por isso, para se 

integrar à equipe de formadores do PNAIC, é preciso ter qualificação e experiência na área de 

formação, para atuar como formador no programa.  

Nesse sentido, a orientação dada pelo PNAIC é a de que os professores formadores 

sejam escolhidos pelo/a coordenador/a geral da IES, obedecendo aos seguintes critérios: ter 

experiência na área de formação de professores alfabetizadores; ter atuado como professor 

alfabetizador ou formador de professores alfabetizadores durante, pelo menos, dois anos; ser 

formado em Pedagogia ou em áreas afins ou ter licenciatura e titulação de Especialização, 

Mestrado ou Doutorado ou estar cursando pós-graduação na área de Educação (Portaria nº 

1.458 de 14/12/2012 artigo 8º). Apoiando-se nas orientações dessa portaria, a coordenação 

realizou a seleção de dezessete formadores atuantes no estado no ano de 2015.  

Apresentamos, a seguir, dados que ajudam a conhecer o perfil desses profissionais, de 

modo a reconhecer a qualificação profissional da equipe, articulada às necessidades das ações 

formativas que devem conduzir. Em relação à titulação e ao nível de escolaridade dos 
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formadores, constatamos que 52,94 (nove professores) têm Mestrado; 17,65% (três) 

Doutorado; e 29,41% (cinco), Especialização.  

 

Gráfico 1 – Formadores - Formação 

 

Fonte: SisPACTO 2015 
 

Analisando o gráfico 1, no que diz respeito ao nível de formação dos profissionais que 

atuam como formadores do PNAIC no estado, constatamos que a maioria tem Mestrado, e 

70,59%, Mestrado e Doutorado.  

A seguir apresentamos a gráfico 2, que traz o perfil dos formadores, suas áreas de 

formação e a prevalência de cursos de licenciatura (incluindo Pedagogia), totalizando 16 

professores (93,75%). Apenas um formador é formado em Bacharelado.  

  

Gráfico 2 – Formadores - Área de Formação 

 
Fonte: SisPACTO 2015 
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Como podemos constatar, entre os formadores, prevalece a habilitação em Pedagogia, 

com o total de oito professores. Se considerarmos os professores com licenciatura em 

Matemática e em Pedagogia, verificamos que 15 profissionais têm licenciatura, o que 

representa 93,75% dos formadores. A configuração desse perfil pode ser compreendida 

devido ao fato de o programa exigir profissionais com experiência em formação de 

professores e com a docência nos anos iniciais do ensino fundamental.  

 

2.2.2 Orientador de estudo 

 

A função dos orientadores de estudo no programa é muito importante, porque eles 

realizam a formação continuada junto com os professores alfabetizadores, nos municípios, e 

são responsáveis por desenvolver as ações formativas e acompanhar e auxiliar o professor 

alfabetizador, uma vez que estão mais próximos das escolas e das salas de aula dos docentes e 

podem ajudá-los em suas necessidades e dificuldades inerentes à prática pedagógica. O 

orientador de estudo é o mediador entre o formador e os estudos, as discussões e as reflexões 

propostas nas formações e o professor alfabetizador. Ao mesmo tempo em que é formado, 

promove a formação de outros profissionais. As formações são fundamentais e devem partir 

de propostas que tenham como foco reflexões críticas sobre a realidade. Para isso, podem-se 

utilizar estudos e discussões dos conteúdos, temas e abordagens, a fim de proporcionar trocas 

de experiências, debates e relatos e propiciar a relação entre a teoria e a prática dos 

professores alfabetizadores em sala de aula. Devido à importância da atuação e do 

envolvimento dos orientadores de estudo, o programa garante a formação de uma rede de 

professores formadores, com a permanência desses atores durante a duração do programa, de 

modo a ampliar conhecimentos e a desenvolver capacidades que favoreçam uma maior 

integração às ações formativas do Pacto e ao processo de alfabetização das crianças.  

Diferentemente dos formadores, os orientadores de estudo são escolhidos pelas 

Secretarias de Educação dos municípios, porque eles vão atuar diretamente com os 

professores alfabetizadores das redes municipais. O programa exige que a seleção seja feita 

em um processo público, respeitando-se os pré-requisitos estabelecidos para a função quanto à 

formação e à experiência profissional. De acordo com o artigo 13 da Resolução nº 4, de 27 de 

fevereiro de 2013, nos incisos I, II e III, a seleção deve atender aos seguintes requisitos: “I - 

ser professor efetivo da rede pública de ensino que promove a seleção; II - ter sido tutor do 

Programa Pró-Letramento; III - ter disponibilidade para dedicar-se ao curso e à multiplicação 
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junto aos professores alfabetizadores”. Caso os municípios não tenham profissionais com esse 

perfil, a seleção pode ser feita considerando-se os seguintes critérios: 

  

I - Ser profissional do magistério efetivo da rede; II - ser formado em Pedagogia ou 
ter Licenciatura; III - atuar há, no mínimo, três anos nas séries iniciais do ensino 
fundamental, como professor ou coordenador pedagógico ou possuir experiência 
comprovada na formação de professores alfabetizadores (BRASIL, 2013). 

 

Esses critérios ajudam a formar um perfil profissional ligado à docência, nos anos 

iniciais do ensino fundamental, e apontam a importância da experiência para a ação formativa 

do programa e de atuar no quadro efetivo da rede há mais de três anos, aspecto que pode 

indicar a intenção de que o profissional possa participar de todas as formações do programa, 

ou seja, constituir uma rede de formadores. Um ponto importante para a construção de uma 

rede de orientadores de estudo diz respeito à continuidade das ações formativas e à 

participação efetiva desses profissionais em todas as etapas.  

Os dados coletados por meio do SisPacto (2015) mostram o perfil dos orientadores de 

estudo no estado da Paraíba e os seguintes dados sobre a titulação: os dados expostos na 

figura 5 trazem elementos que podem ser interpretados da seguinte forma: do total de 436 

professores orientadores de estudo do estado, 80 (18,35%) têm formação superior completa 

em Pedagogia; 290 (66,51%), Especialização; 15 (3,44%), Mestrado; e 41 (9,4%), Curso de 

Licenciatura. Podemos inferir que 429 (98,39%) orientadores de estudo têm curso superior. 

Embora tenhamos um professor com ensino médio completo, e seis, com superior incompleto, 

a maioria dos orientadores de estudo são profissionais graduados, com Especialização e 

Mestrado. Destacamos, nesses dados, o número expressivo de professores com Especialização 

- 66,51%. Esses dados podem ser lidos e interpretados com algumas reflexões sobre o 

processo de seleção desses profissionais e sobre a realidade das Secretarias de Educação dos 

municípios, pois eles sinalizam que ainda existem, nas redes de ensino dos municípios e do 

estado, professores que não têm formação superior, como exige a Lei.   
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Gráfico 3 – Orientadores de estudo - Formação 

 
Fonte: SisPacto 2015 

 

Ao analisar os dados do Gráfico 4, podemos complementar as informações sobre a 

formação dos professores obtidas acima e conhecer mais amplamente o perfil dos 
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a exigência de que os orientadores de estudo atuem nos anos iniciais do ensino fundamental, e 

de acordo com a Lei 9394/96, para o exercício da docência no ensino fundamental, o 

profissional precisa ter concluído o Curso de Pedagogia. Um aspecto dos dados nos chama a 
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na Educação como formadores de professores alfabetizadores. 
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Gráfico 4 – Orientadores de estudo - Área de formação 

 
Fonte: SisPacto (2015) 

 

2.2.3 Professor alfabetizador 
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Gráfico 5 – Professores alfabetizadores - Formação 

 
Fonte: SisPacto (2015) 

 

Ao analisar o gráfico 6, a seguir, podemos complementar as informações apresentadas 

anteriormente e identificar a habilitação dos professores alfabetizadores com os seguintes 

dados: 5.898 professores são formados em Pedagogia, o que corresponde a 84,80% do total. 
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necessidades educativas da comunidade.  
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Gráfico 6 – Professores alfabetizadores - Área de formação 

 
Fonte: SisPacto (2015) 
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Além da importância de conhecer o perfil dos atores envolvidos no processo de 

formação, consideramos ser pertinente apreciar os materiais que subsidiam as discussões, os 

estudos e as reflexões que permeiam a formação continuada, para que possamos compreender 

a proposta curricular do programa, o que envolve o reconhecimento de concepções teóricas, 

abordagens, estratégias, metodologias que orientam as formações. A seguir, apresentamos os 

cadernos das formações e discutimos sobre os aspectos pertinentes a cada ano.  

 

2.3 CADERNOS: MATERIAIS QUE APOIAM AS FORMAÇÕES 

 

Nesta seção, apresentamos os cadernos da área de Língua Portuguesa utilizados nas 

formações do PNAIC, com o objetivo de mostrar a estrutura, os conteúdos das unidades, os 

procedimentos metodológicos sugeridos para as ações, as concepções teóricas que 

fundamentam o material e a articulação entre a teoria, a prática e a reflexão. A apresentação 

dos cadernos é necessária porque o material é central para se compreenderem os pressupostos 

teóricos que orientam a formação do Pacto e desencadeia reflexões que demonstram 

aprendizagens que repercutem nas práticas voltadas para a alfabetização das crianças.  

 

2.3.1 Organização dos cadernos  

 

Com o objetivo de elaborar o material para subsidiar as formações, o MEC reuniu 

colaboradores e pesquisadores para produzir os cadernos das formações do PNAIC, para 

sistematizar concepções e abordagens que iriam orientar a proposta do programa. Os cadernos 

que compõem os materiais do PNAIC13 foram elaborados por pesquisadores, professores de 

universidades e colaboradores de grupos e fundações de pesquisa com experiência em 

formação de professores, com estudos e pesquisas relativos à alfabetização e ao letramento, 

educação especial, educação do campo, currículo, diversidade etc. Foi um trabalho feito por 

muitas mãos, com a intenção de “inserir nos textos sugestões de atividades e reflexões sobre o 

que pode ser feito em uma sala de aula de alfabetização para que os alunos aprendam a ler e 

escrever dentro de uma perspectiva social de inclusão e participação” (BRASIL, 2012b, p. 

34).  

                                                           
13 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ), Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal 
do Amapá (UNIFAP), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Semi-
árido (UFERSA) e Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). (BRASIL, 2012a) 
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O material foi produzido em etapas. Na primeira, durante os anos de 2011 e 2012, 

foram produzidos os cadernos de linguagem, com abordagem teórica que enfatiza a 

alfabetização na perspectiva do letramento. No quadro seguinte, podemos ter uma visão da 

quantidade de cadernos produzidos para os anos 1, 2 e 3. 

 

Quadro 6 – Cadernos 2012 - ano e quantidade 

Ano de publicação Ano/título Quantidade de cadernos 

2012 

Ano 1 8 unidades 

Ano 2 8 unidades 

Ano 3 8 unidades 

Educação do campo 8 unidades 

Outros quatro cadernos subsidiam as discussões feitas a partir dos 
materiais dos anos 1, 2 e 3. São eles:  
1. Formação do professor alfabetizador/Caderno de Apresentação;  
2. Formação de professores no Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa;  
3. Avaliação no Ciclo de Alfabetização: reflexões e sugestões; 4. 
Educação Inclusiva. 

 

Esse material previa a continuidade das formações nos anos posteriores, visando 

desenvolver o gosto pelo estudo, formar uma rede de professores orientadores de estudo no 

país e capacitar os professores alfabetizadores para desenvolverem o processo de 

alfabetização das crianças nos anos iniciais do ensino fundamental. Por isso, os materiais 

foram elaborados com base na continuidade da formação do professor alfabetizador, nos três 

anos do ciclo de alfabetização, ou seja, os docentes que atuam no primeiro ano deveriam se 

apoiar nos cadernos do ano 1; os dos demais anos deveriam apoiar os estudos nos cadernos 

próprios para o ano em que atuam. Subjacente a essa organização dos cadernos, está a ideia de 

que, durante a formação, os professores terão oportunidade de revisitar conteúdos e 

discussões relativos à a alfabetização e ao letramento, iniciando, aprofundando e 

consolidando os conhecimentos sobre o SEA. Como podemos observar no quadro 4, mais três 

cadernos podem apoiar as discussões sobre a formação e orientar sobre os aspectos 

organizacionais, didáticos e pedagógicos.  

Telma Ferraz Leal14, pesquisadora envolvida com o Pacto desde que foi criado, afirma 

que “os conceitos introduzidos não aparecem uma única vez no material. Eles vão sendo 

retomados nas unidades seguintes e somados com outros novos, para que o professor vá 

                                                           
14 Reportagem : “Letra” Jornal do alfabetizador. Belo Horizonte, março/abril de 2014 - Ano 10 - n°37 edição 
especial. Atores envolvidos avaliam o primeiro ano. p. 8-9. 
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revisitando esses conceitos”. Essa característica do material pode ser percebida pela 

manutenção da área de linguagem durante todos os anos, aspecto que ressalta a necessidade 

de um trabalho interdisciplinar com as diversas áreas do conhecimento, para facilitar a 

retomada de temáticas e de conceitos estudados e aprofundar aspectos teórico-metodológicos. 

Além disso, os conteúdos são retomados anualmente, com uma visão mais aprofundada.  

Nessa perspectiva, a proposta dos cadernos orienta-se por uma concepção de 

alfabetização na perspectiva do letramento, que discute sobre a necessidade de mantermos o 

equilíbrio necessário entre esses processos, para garantir os direitos de aprendizagem, 

considerando os diferentes eixos do ensino de Língua Portuguesa (BRASIL, 2012i, p. 15). A 

proposta aborda uma concepção de currículo com uma visão ampla e social, de língua, como 

interação, e de criança, como sujeito de direitos etc. Para tanto, a proposta se baseia no 

desenvolvimento de conhecimentos e capacidades que consideram os direitos de 

aprendizagem das crianças, ou seja, o direito de aprender a ler e a escrever no ciclo de 

alfabetização.  

A ideia de currículo apresentada nos cadernos está em consonância com os estudos de 

Moreira e Candau (2007, p. 18), que se referem às “experiências escolares que se desdobram 

em torno do conhecimento, em meio a relações sociais, e que contribuem para a construção 

das identidades de nossos/as estudantes”. Tal concepção se incumbe de mostrar o caminho e a 

perspectiva em que os cadernos e suas propostas irão adentrar, uma vez que trazem uma visão 

ampla e histórico-cultural de currículo e norteiam o desenvolvimento das ações e das 

propostas do programa. Nessa visão, o currículo não é um elemento neutro, tampouco isolado 

das práticas e da realidade de cada participante. Ao contrário, tem como referência saberes, 

experiências, conteúdos, disciplinas, vivências e atividades realizadas na escola que visam à 

construção de identidades e de subjetividades, sem desconsiderar o “currículo oculto”, o 

ambiente escolar (BRASIL, 2012i). Corroboramos a ideia de que o “currículo, no ciclo de 

alfabetização, é, portanto, uma proposta de reorganização temporal e espacial do ensino, que 

se traduz em uma nova forma de conceber os percursos de aprendizagem das crianças” 

(BRASIL, 2012i, p. 8).  

No centro da proposta curricular dos cadernos, está a ideia de alfabetização na 

perspectiva de letramento, da qual emanam as demais concepções, abordagens e teorias, que 

ajudam a construir redes, articulações e conexões que reverberam ações, práticas e reflexões 

primordiais para uma formação profissional crítica. Corroborando as ideias do Pacto, Soares 

(1998) afirma que é preciso propiciar às crianças o contato com a leitura e a escrita de textos 

diversos, utilizando, para isso, um trabalho direcionado ao Sistema de Escrita Alfabética, isto 
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é, uma alfabetização inserida em práticas de letramento. Nessa perspectiva, é importante o 

contato com diferentes gêneros textuais e um trabalho sistematizado, para que a criança se 

aproprie do sistema de escrita convencional, que tem regras e códigos específicos. Alinhados 

às discussões sobre alfabetização e letramento, os cadernos das formações relativos à área de 

Língua Portuguesa têm o objetivo de “favorecer a reflexão sobre a língua e possibilitar a 

realização de atividades de produção e compreensão de textos orais e escritos” (BRASIL, 

2012a, p. 17). Assim, alfabetização e letramento são temas centrais para o Pacto, presentes 

tanto nas regulamentações legais, que estabelecem os princípios do programa, quanto nos 

cadernos, que orientam as pressupostos teóricos e metodológicos das formações. 

Na segunda etapa, foram produzidos os cadernos de matemática utilizados no ano de 

2014. Os cadernos de Alfabetização Matemática, na perspectiva do letramento, foram 

desenvolvidos em consonância com o material de formação em linguagem. Nessa dimensão, a 

Alfabetização Matemática é entendida como um instrumento para a leitura do mundo, uma 

perspectiva que supera a simples decodificação dos números e a resolução das quatro 

operações básicas (BRASIL, 2014b, p. 5). No quadro seguinte, podemos observar a 

quantidade de cadernos e seus respectivos títulos.  

 

Quadro 7 – Cadernos 2014 - Unidade e títulos 

lfabetização Matemática 

Ano de publicação 
2014 

Título do caderno 

Unidade 1 Organização do Trabalho Pedagógico 
 

Unidade 2 Quantificação, Registros e Agrupamentos 
 

Unidade 3 Construção do Sistema de Numeração Decimal 
 

Unidade 4 Operações na Resolução de Problemas 
 

Unidade 5 Geometria 
 

Unidade 6 Grandezas e Medidas 
 

Unidade 7 Educação Estatística 
 

Unidade 8 Saberes Matemáticos e Outros Campos do Saber 
 

Outros 3 cadernos 

acompanham o material 

- Educação Matemática Inclusiva 

- Educação Matemática do Campo 

- Jogos na alfabetização matemática 
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Embora os cadernos de Matemática tenham sido utilizados em 2014, nos anos 

posteriores, eles continuaram sendo uma referência para as propostas que envolviam o 

conhecimento matemático no ciclo de alfabetização.  

Na terceira etapa, foram produzidos novos cadernos que serviram de apoio para as 

discussões propostas nas formações durante o ano de 2015, cujo tema central foi a 

interdisciplinaridade. A ideia apresentada nos materiais consiste em articular as demais áreas 

do conhecimento, promovendo uma integração de conteúdos e possibilitando a educação 

integral da criança no ciclo de alfabetização, com a intenção de ampliar o trabalho dos 

professores e discutir sobre o processo de alfabetização na perspectiva do letramento, numa 

abordagem interdisciplinar. Para tanto, são disponibilizados 12 cadernos, que ampliam as 

possibilidades de discussões teóricas e de reflexões sobre práticas pedagógicas por meio dos 

relatos de experiências.  

 

Quadro 8 – Cadernos 2015 - Quantidade 

Interdisciplinaridade 

Ano de publicação Quantidade de cadernos: 10 unidades 

 

Outros dois cadernos subsidiam as discussões dos materiais desse ano. 
São eles: 
1. Caderno de Apresentação; 
2. Gestão escolar no Ciclo de Alfabetização 
 (esses cadernos devem ser utilizados para estudo de assuntos pertinentes 
ao Ciclo de Alfabetização com o coordenador local) 

 

Devido a essa variedade de temas e de conteúdos de cada caderno, entendemos que os 

materiais utilizados nas formações expressam a concepção teórica do programa e não são 

neutros, porque divulgam abordagens teóricas e metodológicas que culminam na ação efetiva 

dos professores alfabetizadores, alterando práticas pedagógicas e realinhando-as em torno de 

uma teoria orientadora. Nessa dimensão, “(...) não são palavras o que pronunciamos ou 
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escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis 

ou desagradáveis etc.” (BAKHTIN, 2004, p. 96). As palavras estão carregadas de sentidos 

construídos no âmbito social, no histórico e no cultural. Por isso, entendemos que as palavras 

são escolhidas e pronunciadas para um destinatário e é em função dele que o discurso é 

criado, elaborado e devidamente selecionado. O enunciado tem uma intencionalidade e traz 

marcas enunciativas que o distinguem - “marcas da enunciação de um sujeito, de um lugar 

histórico e social, de uma posição discursiva, que circula entre discursos e faz circular 

discursos” (BRAIT, 2013, p. 72). Corroborando as ideias de Brait e Bakhtin apresentadas 

acima, entendemos que os cadernos contêm orientações teórico-metodológicas expressas em 

palavras e em enunciados concretos, com a intenção de influenciar as práticas dos professores.  

É nessa perspectiva que os cadernos das formações do Pacto são considerados neste 

trabalho: como uma proposta curricular, que se sustenta em sua esfera de produção e em seu 

âmbito de circulação e de recepção. Com essa compreensão, entendemos que as concepções 

teóricas, as orientações e as reflexões sobre a prática, contidas nos materiais do Pacto, 

estudadas, analisadas e discutidas durante a formação, mobilizam interações e diálogos e 

ressignificam a prática do professor, promovendo diferentes apreensões. Existe, portanto, um 

destinatário imediato, um leitor para o qual os cadernos das formações foram elaborados e 

pretendem atingir em grande escala: o professor alfabetizador. 

Embora os cadernos sejam lidos, e seu estudo seja mediado pelos formadores e 

orientadores de estudo, a ideia é de que o conteúdo e as abordagens divulgadas neles atinjam 

o professor, transformem sua prática e promovam reflexões que ecoem nas atividades que 

realiza no dia a dia da sala de aula. Enfim, os cadernos são portadores de orientações que 

conformam uma proposta de estudo sequencial e devidamente organizada para que o 

professor possa, gradativamente, iniciar, aprofundar e consolidar conhecimentos relativos às 

concepções teóricas e às abordagens, entrelaçados aos conteúdos, aos temas e às discussões 

propostas em cada unidade e ano, que o levam a compreender a alfabetização na perspectiva 

do letramento. Para tanto, o texto interage com o destinatário - o professor alfabetizador que 

atua em turmas do 1º ao 3º ano do ensino fundamental – e o faz refletir e questionar sobre 

suas ações e a mudar, gradativamente, sua prática educativa. Essa interação não é simples, ela 

provoca desconstrução, mudanças e conflitos. É provocativa, por excelência, porque promove 

a circulação de concepções e de teorias que incidem em mudança das práticas e provocam um 

processo reflexivo que tende a transformar o profissional. Por isso mesmo, os textos dos 

cadernos viabilizam diálogos e discussões, uma vez que seu sentido pode ser construído pelo 

grupo, por meio da participação e das experiências trazidas por cada um sobre temas, 
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propostas apresentadas e situações vivenciadas. Assim, a compreensão e os sentidos vão se 

constituindo por meio do processo dialógico e da interação entre os participantes mediado 

pelos formadores. Nesse sentido, a teoria é compreendida por meio dos estudos, das 

discussões e dos relatos de experiências, das trocas e das reflexões realizadas coletiva e 

individualmente em um processo de desenvolvimento profissional em que a teoria e a prática 

são articuladas.  

Compreendemos que os cadernos são ideológicos porque expressam disputas e 

decisões relacionadas a conquistas, a status e a propostas curriculares que tendem a 

demonstrar o envolvimento de determinados grupos de especialistas coordenados por 

determinados líderes que estão comprometidos com áreas disciplinares, abordagens, 

perspectivas teóricas e políticas de governo. Por todos esses aspectos, entendemos que, no 

contexto do Pacto, os cadernos são ferramentas essenciais para as formações, considerados 

materiais fundamentais para a concretização de estudos e reflexões dos professores, a partir de 

artigos e relatos de experiências que apresentam abordagens, concepções, conteúdos e 

assuntos que possibilitam o estudo, a reflexão e a articulação dos conhecimentos obtidos com 

os saberes do docente, provocando aprendizagens e a ressignificação da prática, em um 

processo contínuo e reflexivo. Por essa razão, podem ser compreendidos como um material 

que promove a ação pedagógica do formador e do orientador de estudos e do professor 

alfabetizador, para ajudá-lo a planejar e a concretizar ações estratégicas para as práticas de 

sala de aula que tenham como objetivo alfabetizar as crianças.  

 

2.3.2 Estrutura dos cadernos  

 

A formação continuada do PNAIC teve início em 2013 e abordava a área de 

linguagem, com discussões que perpassavam “as relações que se estabelecem entre a 

apropriação do SEA pela criança e os eixos de leitura e produção de textos” (BRASIL, 2012i, 

p. 15). 

 Em 2014, os estudos e as orientações dos materiais enfatizaram a área de Matemática. 

Entretanto, o trabalho com a linguagem permaneceu durante todo o ano, com carga horária 

reduzida, visando ampliar e aprofundar os estudos iniciados no ano anterior. 

Em 2015, na terceira etapa, foram produzidos novos cadernos que destacaram a 

interdisciplinaridade como uma temática central, visando integrar as diversas áreas do 

conhecimento presentes no currículo das escolas. Ao optar pela abordagem interdisciplinar, a 

intenção, nesse ano, era de dar continuidade ao processo formativo que começou em 2013, de 
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aprofundar os conhecimentos concernentes à linguagem e à matemática e de acrescentar 

outras áreas do conhecimento, como: Ciências, História, Geografia, Artes e Educação Física. 

A definição das abordagens de cada ano está refletida na perspectiva de currículo, na escolha 

das temáticas e dos conteúdos a serem discutidos em cada caderno, considerando a 

especificidade dos conhecimentos de cada área e as definições teóricas condizentes com a 

proposta de alfabetização na perspectiva do letramento.  

 Embora os cadernos tenham sido produzidos por diferentes IES e núcleos de pesquisa, 

sua estrutura foi mantida em todas as etapas de produção dos materiais. Em relação à estrutura 

e à seleção de temas, os cadernos das formações apresentam uma proposta cuja base contém 

um processo de reflexão e de entrelaçamento de práticas que possibilitam aos professores 

revisitarem conhecimentos obtidos no primeiro ano, fazendo uma relação entre os conteúdos 

estudados a cada ano e as discussões propostas a cada nova etapa. A partir de uma análise da 

estrutura e organização dos cadernos, observando conteúdos e temas abordados e as parcerias 

realizadas para o desenvolvimento das formações, consideramos que o programa tem 

peculiaridades que o difere de outros programas de formação continuada desenvolvidos no 

país, uma vez que, na história das formações continuadas no Brasil, não existiu programa com 

tamanha abrangência e contornos estratégicos e metodológicos e tamanha complexidade, 

reflexo de sua organização teórica e metodológica. 

Essa complexidade, peculiaridade e abrangência do programa são refletidas nos 

cadernos na medida em que discutem sobre um currículo inclusivo e plural, para atender às 

especificidades dos professores do campo e da cidade, de salas multisseriadas e de crianças 

portadoras de deficiências e dificuldades. Para tanto, os cadernos apresentam os cinco 

princípios que orientam a formação do Pacto:  

 

Perspectiva de um currículo inclusivo, que defende os direitos da aprendizagem de 
todas as crianças, fortalecendo as identidades sociais e individuais; Integração entre 
os componentes curriculares; Foco central na organização do trabalho pedagógico; 
Seleção e discussão de temáticas fundantes em cada área do conhecimento; Ênfase 
na alfabetização e letramento das crianças (BRASIL, 2015b, p. 31). 

 

Os cadernos orientam-se por princípios, objetivos e diretrizes que consideram a 

diversidade regional e, ao mesmo tempo, a necessidade de uma unidade em todo o país. 

Contudo, essa unidade não representa amarras metodológicas, mas compreende a 

imprescindível valorização das experiências dos professores nas diferentes regiões do país e 

uma necessária adequação à realidade local.  
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Ao considerar a relevância da unidade do programa, os cadernos da formação têm 

certa uniformidade, tanto em relação aos aspectos estéticos, como 

capa, número de páginas e estrutura, quanto na organização dos 

conteúdos. Sendo assim, são divididos em quatro seções. A 

primeira, denominada “Iniciando a conversa”, explicita os objetivos 

da unidade. Além apresentar os objetivos da unidade também faz 

uma breve apresentação do caderno, destacando a forma como os 

assuntos serão abordados e os temas desenvolvidos em cada um.  

 

 

A segunda, intitulada “Aprofundando o tema”, composta de 

textos que orientam a discussão teórica dos conteúdos, seguidas dos 

relatos de experiências. Esses relatos aliam aspectos teórico-

práticos e apresentam experiências de professores desenvolvidas a 

partir de temas, de conteúdos e de assuntos pertinentes ao 

programa. Esses relatos suscitam discussões e reflexões que 

permitem a articulação entre a teoria e a prática docente no Ciclo de 

Alfabetização.  

A terceira parte, denominada de “Compartilhando”, apresenta os direitos da 

aprendizagem no Ciclo de Alfabetização, relacionando-o ao 

conteúdo abordado no caderno. Nessa parte, também se articulam a 

abordagem teórica e os conteúdos com as regulamentações 

educacionais vigentes no país e são compartilhadas, nessa seção, 

informações sobre alguns materiais que podem ser utilizados para a 

discussão, o acompanhamento, a avaliação e a sistematização de 

informações e de coleta de dados sobre os temas abordados.  
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Na quarta parte, “Aprendendo Mais”, são dadas sugestões 

de leituras com títulos de livros, acompanhados das resenhas, que 

ajudam a conhecer a obra e a ampliar a discussão da temática. 

Também trazem sugestões de vídeos e filmes e de endereços de 

sites que ajudam a refletir sobre o assunto, como também 

algumas propostas de atividades para os encontros a serem 

planejados pelos professores.  

Embora tenhamos observado que existe uma uniformidade na estrutura dos cadernos, 

constatamos que não é apenas nesse aspecto que esses materiais apresentam certa unidade. 

Também, nos artigos e nos relatos apresentados nos cadernos, podemos perceber a coerência 

das concepções teóricas que orientam a proposta, reiterando a articulação entre as concepções 

norteadoras do programa, que ressaltam a necessidade de um diálogo plural, sinalizando para 

uma proposta ampla e complexa, na medida em que as abordagens dos textos convergem para 

uma perspectiva teórica que envolve a alfabetização na perspectiva do letramento.  

Quando analisamos as especificidades dos cadernos, vimos que eles foram 

organizados prevendo a separação dos professores por ano de atuação: para os professores que 

atuam no primeiro ano do ensino fundamental, o curso se apoia nos cadernos do ano 1; os que 

atuam no segundo ano do ensino fundamental, nos cadernos do ano 2; os que atuam no 

terceiro ano do ensino fundamental, nos cadernos do ano 3; os que atuam na educação do 

campo, nos cadernos que abordam a temática. Embora os cadernos tenham sido elaborados 

com essa configuração, durante o desenvolvimento das formações, não foi possível mantê-la, 

devido à dificuldade de formar turmas com professores que atuavam no mesmo ano.  

Tendo em vista as especificidades descritas acima, apresentamos, a seguir, os cadernos 

de formação da área de Língua Portuguesa distribuídos por ano de publicação.  

 

2.3.3 Apresentação dos cadernos 

 

Para compreender mais amplamente a organização, a estrutura e as abordagens do 

material, faremos uma descrição dos cadernos a partir da divisão em anos. Os cadernos 

relativos ao Ano I destinam-se à Alfabetização em Língua Portuguesa, têm capa de cor azul e 

são divididos em temas. Compõem, ao todo, oito unidades com os seguintes títulos:  
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Quadro 9 – Ano 1 - Unidade e títulos dos cadernos 

Ano I 
Título do caderno 

Unidade  

  Formação do professor alfabetizador/Caderno de Apresentação 

  
Formação de professores no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa 

  Avaliação no Ciclo de Alfabetização: reflexões e sugestões 

  Educação Especial  

1 Currículo na alfabetização: concepções e princípios 

2 Planejamento escolar: alfabetização e ensino da língua portuguesa 

3 A aprendizagem do sistema de escrita alfabética 

4 Ludicidade na sala de aula 

5 Os diferentes textos em salas de alfabetização 

6 
Planejando a alfabetização: integrando diferentes áreas do conhecimento 
– Projetos didáticos e sequências didáticas  

7 Alfabetização para todos: diferentes percursos, direitos iguais 

8 Organização do trabalho docente para promoção da aprendizagem 
 

 

      

 

 

Ao analisar a estrutura dos cadernos, podemos observar que os conteúdos abordados 

nessa etapa estão relacionados ao processo de alfabetização e enfocam 

concepções, princípios e os direitos da aprendizagem no ciclo de 

alfabetização. Mais quatro cadernos acompanham a coleção: 

apresentam capas na cor cinza e trazem propostas de assuntos que 

podem contribuir para ampliar as discussões feitas nos materiais dos 

anos 1, 2 e 3. Esses cadernos têm os seguintes títulos: primeiro – 

‘Formação do professor alfabetizador/Caderno de Apresentação’; 

segundo – ‘Formação de professores no Pacto Nacional pela 
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Alfabetização na Idade Certa’; terceiro – ‘Avaliação no ciclo de Alfabetização: reflexões’; e 

quarto – ‘Educação Especial’15.  

O primeiro caderno traz discussões sobre as principais abordagens e metodologias do 

programa a partir de textos que orientam a organização do Ciclo de Alfabetização nas escolas; 

o segundo apresenta as estratégias formativas do programa, os princípios gerais da formação 

continuada com orientações claras e objetivas para os professores alfabetizadores; o terceiro 

traz reflexões e sugestões sobre a avaliação no ciclo de avaliação, englobando aspectos 

relativos à leitura, à escrita e à oralidade; e o quarto, cujo título é ‘A Alfabetização de crianças 

com deficiência: uma proposta inclusiva’, aborda temas que trazem discussões sobre o 

processo de alfabetização de crianças surdas, com deficiência motora, intelectual e com baixa 

visão, bem como sobre o atendimento especializado em salas de recursos multifuncionais. As 

propostas dos cadernos se apoiam na ideia de que “a inclusão traz como eixo norteador a 

legitimação da diferença (diferentes práticas pedagógicas) em uma mesma sala de aula para 

que o aluno com deficiência possa acessar o objeto do conhecimento” (BRASIL, 2012r, p. 7). 

Podemos observar, pela descrição dos títulos e de parte dos conteúdos, que os 

cadernos trazem discussões amplas sobre o processo de alfabetização com uma visão plural, 

em que a diversidade, a língua e a cultura dos diferentes grupos sociais são respeitadas, de 

modo a incluir todas as crianças no processo educativo oferecido pelas escolas públicas nas 

diversas regiões do país.  

Os cadernos de formação são oferecidos aos professores orientadores, participantes do 

programa, e devem ser utilizados para apoiar as discussões realizadas nas formações. A 

orientação do Pacto é a de que os cadernos possam subsidiar as discussões e as proposições 

dos encontros sem, contudo, restringir-se exclusivamente a eles. Sugere-se que novos 

caminhos possam ser seguidos a partir das experiências de cada grupo e das especificidades 

de cada região.  

Os cadernos referentes ao Ano 2, com capa na cor laranja, aprofundam discussões 

sobre a alfabetização e tratam de temáticas específicas do currículo, do planejamento e da 

rotina do Ciclo de Alfabetização. Os cadernos são organizados em oito unidades, com os 

seguintes títulos:  

 

  

                                                           
15 Esses quatro cadernos, com capa na cor cinza, são uma referência de leitura e estudo para todos os 
participantes e devem ser lidos pelos professores dos anos 1, 2 e 3.  
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Quadro 10 – Ano 2 - Unidade e títulos dos cadernos 

Ano 2 
Título do caderno 

Unidade 

1 
Currículo no ciclo de alfabetização: consolidação e monitoramento do 
processo de ensino e de aprendizagem 

2 
A organização do planejamento e da rotina no ciclo básico de 
alfabetização na perspectiva do letramento 

3 
A apropriação do sistema de escrita alfabética e a consolidação do 
processo de alfabetização 

4 Vamos brincar de construir as nossas e outras histórias 

5 O trabalho com gêneros textuais na sala de aula 

6 
Planejando a alfabetização e dialogando com diferentes áreas do 
conhecimento 

7 
A heterogeneidade em sala de aula e os direitos de aprendizagem no 
ciclo de alfabetização 

8 
Reflexões sobre a prática do professor no ciclo de alfabetização: 
progressão e continuidade das aprendizagens para a construção de 
conhecimentos por todas as crianças 

 

 

Os conteúdos dos cadernos demonstram a intenção de aprofundar as temáticas sobre o 

Sistema de Escrita Alfabético abordadas no ano anterior. Essa 

abordagem dos cadernos possibilita o aprofundamento de 

conhecimentos e capacidades relativos à alfabetização e promove a 

reflexão sobre alguns aspectos fundamentais para a prática pedagógica 

do professor, como: o planejamento, o trabalho com a heterogeneidade 

na sala de aula, os gêneros textuais, os direitos de aprendizagem das 

crianças no Ciclo de Alfabetização etc. O estudo desses conteúdos, 

além de aprofundar a discussão sobre alfabetização, possibilita a 

ampliação de conhecimentos porque propõe uma reflexão sobre a prática do professor, 

centrada na compreensão do sistema de escrita alfabético e suas especificidades. Os cadernos 

do ano 2 abordam os direitos de aprendizagem das crianças e a progressão do ensino e da 

aprendizagem ao longo dos três anos iniciais do Ensino Fundamental, visto que compreendem 

a importância de garantir às crianças o direito de iniciar, aprofundar e consolidar 

conhecimentos de forma gradativa e contínua, de acordo com a necessidade de cada uma 

(BRASIL, 2012i).  

Os cadernos referentes ao Ano 3 são estruturados em oito unidades e têm como 

objetivo consolidar conhecimentos relativos ao Ciclo de Alfabetização. Os oito cadernos têm 

os seguintes títulos:  
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Quadro 11 – Ano 3 - Unidade e títulos dos cadernos 

Ano 3 
Título 

Unidade 

1 Currículo inclusivo: o direito de ser alfabetizado 

2 Planejamento e organização da rotina na alfabetização 

3 O último ano do ciclo de alfabetização: consolidando os conhecimentos 

4 Vamos brincar de reinventar histórias 

5 
O trabalho com os diferentes gêneros textuais em sala de aula: 
diversidade e progressão escolar andando juntas 

6 
Alfabetização em foco: projetos didáticos e sequências didáticas em 
diálogo com os diferentes componentes curriculares 

7 A heterogeneidade em sala de aula e a diversificação das atividades 

8 
Progressão escolar e avaliação: o registro e a garantia de continuidade 
das aprendizagens no ciclo de alfabetização 

 

Os conteúdos dos cadernos permitem revisitar alguns temas estudados nos anos 

anteriores e, ao mesmo tempo, ampliar a visão sobre o processo de alfabetização, na medida 

em que se pensa em um currículo cuja proposta se baseia em projetos e 

sequências didáticas em diálogo com os componentes curriculares do 

projeto pedagógico da escola. Os cadernos propõem o diálogo com as 

diversas áreas do conhecimento que fazem parte do currículo das 

escolas e sugerem uma integração por meio de projetos e de sequências 

didáticas interdisciplinares. Embora a discussão central dos cadernos 

seja a apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, no ano 3, o foco é a 

consolidação da alfabetização da criança. Então, é importante levar o 

aluno a “compreender que o que se escreve e a forma que se usa ao escrever estão diretamente 

relacionados ao efeito que o texto procura produzir no leitor, ou seja, a sua finalidade” 

(BRASIL, 2012u, p. 07).  

Como vimos, os cadernos do ano 3 foram concebidos para orientar professores que 

atuam no terceiro ano do ensino fundamental, e o material aborda a alfabetização a partir de 

propostas que ajudem a aprofundar e a consolidar esse processo. Entretanto, ressalta que, 

“paralelamente ao domínio do sistema de escrita, o desenvolvimento de capacidades de 

compreensão e produção de textos orais e escritos, de diferentes gêneros textuais, também 

requer a participação em situações favoráveis de aprendizagem [...]” (BRASIL, 2012s, p. 15). 

Os cadernos trazem discussões sobre educação do campo, apresentados no quadro a 

seguir, e propostas que partem de uma reflexão sobre currículo, considerando as 
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especificidades das escolas do campo e a necessária integração entre a comunidade e a escola 

para, juntas, refletirem sobre as transformações necessárias para a realidade do campo. As 

discussões conduzem os professores a pensarem, com diferentes perspectivas, na educação 

escolar do campo e propõem reflexões sobre o currículo, o projeto pedagógico e práticas de 

alfabetização que levem em consideração experiências significativas para as crianças do 

campo, valorizando saberes e experiências próprias do seu cotidiano, de modo que as 

propostas dialoguem com o contexto sociocultural dos alunos.  

São propostos oito cadernos, em que se discute sobre a educação do campo e as 

seguintes temáticas: 

 

Quadro 12 – Educação do Campo - Unidade e títulos dos cadernos 

Unidade Títulos  

1 
Currículo no ciclo de alfabetização: perspectivas para uma educação do 
campo 

2 Planejamento e ensino na perspectiva da diversidade 

3 
Apropriação do sistema de escrita alfabética e a consolidação do 
processo de alfabetização em escolas do campo 

4 Brincando na escola 

5 O trabalho com gêneros textuais em turmas multisseriadas 

6 
Projetos didáticos e sequências didáticas na educação do campo: a 
alfabetização e as diferentes áreas de conhecimento escolar  

7 Alfabetização para o campo: respeito aos diferentes percursos de vida 

8 Organizando a ação didática em escolas do campo  
 

 

A orientação é de que os cadernos com temas que abordam a educação do campo 

sejam trabalhados com professores alfabetizadores que atuam em escolas do Campo. 

Entretanto, quando as turmas não tiverem sido agrupadas considerando-

se o lugar em que os professores atuam (campo/cidade), a orientação do 

programa é a de que as discussões sobre os temas dos cadernos referentes 

à educação do campo sejam estudados de forma interdisciplinar e 

contextualizada e abordadas com docentes atuantes em escolas do campo 

e da cidade em todos os anos. O conteúdo do Caderno 1 começa com 

uma discussão sobre a especificidade do material, ou seja, o foco de 

atenção são os professores do campo, onde se encontram os agrupamentos multisseriados 

(BRASIL, 2012t, p. 9). Os cadernos iniciam com uma discussão sobre currículo e 

alfabetização na educação do campo, alfabetização e letramento, ludicidade e brincadeira, 
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organização do trabalho pedagógico, por meio de projetos e sequências didáticas, reflexões 

sobre o processo de avaliação e progressão escolar etc. Podemos perceber que os temas são 

conduzidos por um fio narrativo que tem como centro as especificidades da educação do 

campo.  

Em 2015, tivemos um novo cenário de dúvidas e incertezas em relação à continuidade 

do programa. Previsto para ter início em março/abril, o programa foi iniciado em agosto. O 

atraso no início das ações provocou mudança na estrutura e na organização do programa nesse 

ano, fator que determinou a redução da carga horária da formação e a abrangência das áreas 

de conhecimento estudadas. Diante dos fatos, para viabilizar a realização da formação em 

apenas um semestre, a equipe gestora do programa reduziu o número de cadernos a serem 

estudados, que passou de oito para apenas três. Para complementar os estudos, optamos por 

trazer algumas discussões presentes nos cadernos de Ciências e de Artes para que o trabalho 

com a interdisciplinaridade se realizasse na prática. A decisão por reduzir o número de 

cadernos se justifica por causa da intenção de não realizar os estudos de forma aligeirada, mas 

de desenvolver as ações formativas de boa qualidade, fomentando o estudo, a reflexão e a 

socialização da prática, aspectos que foram a tônica do programa nos anos anteriores.  

Assim, “[...] optou-se por considerar a interdisciplinaridade como a tônica do trabalho 

de formação em 2015 e, na mesma direção dos anos anteriores, mantendo a discussão em 

torno das especificidades das diferentes áreas” (BRASIL, 2015b, p. 7). Os cadernos que 

seriam utilizados nas formações nesse ano foram produzidos pelas universidades 

participantes, através da elaboração de artigos e da leitura crítica dos artigos produzidos. 

Além disso, a experiência obtida nas formações dos anos anteriores revelou que os relatos dos 

professores alfabetizadores, dos orientadores de estudo e dos formadores contribuíam, de 

forma positiva, para as reflexões sobre a prática, por isso é importante inserir diferentes vozes 

de participantes das variadas regiões no material. Assim, as concepções dos cadernos se 

orientam baseadas em cinco princípios:  

 

Perspectiva de um currículo inclusivo, que defende os direitos de aprendizagem de 
todas as crianças, fortalecendo as identidades sociais e individuais; Integração entre 
os componentes curriculares; Foco central na organização do trabalho pedagógico; 
Seleção e discussão de temáticas fundantes em cada área de conhecimento; Ênfase 
na alfabetização e letramento das crianças (BRASIL, 2015b, p. 31).  

 

Com foco na interdisciplinaridade, no ciclo de alfabetização e em discussões 

abrangentes sobre inclusão, direitos de aprendizagem e integração com as diferenças áreas do 

conhecimento, os cadernos utilizados em 2015 trazem conteúdos, temas e reflexões que 
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possibilitam uma interação permanente com a prática docente. Vejamos, a seguir, os títulos 

dos cadernos de 2015:  

 

Quadro 13 – Ano 2015 - Unidade e títulos dos cadernos 

Unidade Título 
  Caderno de Apresentação 
  Gestão escolar no Ciclo de Alfabetização16 

1 
Currículo na perspectiva da inclusão e da diversidade: as Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica e o Ciclo de Alfabetização 

2 A criança no Ciclo de Alfabetização 
3 Interdisciplinaridade no Ciclo de Alfabetização 
4 A organização do trabalho escolar e os recursos didáticos na alfabetização 
5 A oralidade, a leitura e a escrita no Ciclo de Alfabetização  
6 A arte no Ciclo de Alfabetização 
7 Alfabetização matemática na perspectiva do letramento 
8 Ciências da Natureza no Ciclo de Alfabetização 
9 Ciências Humanas no Ciclo de Alfabetização 
10 Integrando Saberes 

 

 

 

Como podemos verificar no quadro 11, nesse ano, foram produzidos dez cadernos para 

serem utilizados na formação com os professores alfabetizadores e mais outros dois. Um, com 

orientações para a formação de forma mais ampla, e outro, destinado ao estudo com os 

gestores que participam do programa, de modo a envolvê-los no processo de alfabetização do 

seu município e escola. Os cadernos trazem discussões e relatos de experiência em uma 

abordagem interdisciplinar que integra diferentes áreas do currículo. O trabalho com a língua 

portuguesa e com o sistema de escrita alfabética é abordado visando aprofundar e consolidar 

os conhecimentos dos anos anteriores, com a inclusão de temas próprios do currículo escolar, 

considerando as especificidades de cada área e a necessidade de um diálogo profícuo sobre a 

interdisciplinaridade nas práticas escolares. Tal abordagem acaba por incidir e delinear 

                                                           
16 Nesse ano, foi inserido o caderno “Gestão Escolar no Ciclo de Alfabetização”, que possibilitou a discussão 
com os gestores sobre assuntos pertinentes ao Ciclo de Alfabetização, para atender à demanda por formação do 
coordenador local. 
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encaminhamentos metodológicos para as práticas desenvolvidas em sala de aula, em 

consonância com o projeto pedagógico das escolas.  

Os textos apresentados nos cadernos discutem e aprofundam temáticas relevantes 

como: currículo, ciclo, avaliação, educação do campo, educação inclusiva e diversidade 

linguística. Tais temáticas retomam e aprofundam as discussões feitas com o objetivo não só 

de refletir sobre os conhecimentos escolares presentes no(s) currículo(s) para o Ciclo de 

Alfabetização, como também de problematizar ações didáticas dos professores que 

potencializam a relevância de se pensar em direitos de aprendizagem, diversidade e inclusão 

no cotidiano escolar (BRASIL, 2015e, p. 7).  

Nos cadernos, a discussão sobre interdisciplinaridade é proposta mediante uma 

compreensão mais ampla de currículo, que envolve uma construção complexa e 

multifacetada, realizada diariamente por educadores e alunos, com o fim de valorizar a cultura 

escolar e as diversas áreas do conhecimento. Nessa dimensão, a interdisciplinaridade é feita 

por meio de um processo que envolve a integração e o engajamento de educadores bem como 

a interação das disciplinas do currículo escolar não apenas entre si, mas, sobretudo, com a 

realidade, com vistas a superar a fragmentação e a formar integralmente os alunos (BRASIL, 

2015d, p. 11).  

Os textos propostos em cada caderno proporcionam a discussão sobre temas caros à 

prática educativa com questões simples e objetivas e, ao mesmo tempo, profundas e 

complexas, que vão orientando a reflexão do docente sobre aspectos teórico-metodológicos 

do currículo que visam garantir os direitos de aprendizagem. Contudo, os estudos dos 

conteúdos propostos nos cadernos, nesse ano, encontram nas salas de aula eco nas práticas, 

através dos projetos, das sequências de atividades, enfim, repercutem nas ações pedagógicas 

desenvolvidas nas escolas, o que demonstra o fortalecimento e a tomada de decisão por 

práticas pedagógicas comprometidas com os direitos de aprendizagem das crianças do Ciclo 

de Alfabetização.  
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3 CONCEPÇÕES ORIENTADORAS  
 

A alfabetização baseada na familiaridade e no 

domínio das linguagens usadas nos diversos 

gêneros textuais possibilita as crianças não apenas 

decifrarem códigos, mas também compreenderem 

o que lê e se tornarem leitores autônomos, seja 

para fins práticos ou para enriquecer sua visão do 

mundo, facilitando o aprendizado da escrita e com 

isto, a capacidade do aluno expressar-se, 

comunicar-se e defender opiniões (Relato 2 - 
Fragmento 1). 

 

3.1 EIXOS DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Nesta seção, são apresentadas as concepções referentes aos eixos ‘leitura’ e 

‘oralidade’, ‘escrita’ e ‘análise linguística’, referidas nas propostas e nas orientações do 

PNAIC, considerando a abordagem dos direitos de aprendizagem que ressaltam 

conhecimentos e capacidades a serem desenvolvidos no ciclo de alfabetização. Em relação ao 

eixo ‘oralidade’, destacam-se orientações sobre a prática com os gêneros orais na sala de aula 

que contemplem as seguintes dimensões: a valorização dos textos de tradição oral, a 

oralização do texto escrito, as relações entre fala e escrita, a produção e a compreensão de 

gêneros orais e as relações entre oralidade e análise linguística. Quanto ao eixo ‘leitura’, a 

discussão perpassa a centralidade dessa aprendizagem para o processo de alfabetização e de 

letramento, reconhecidamente complexo e interativo, que exige o domínio do código 

alfabético, o conhecimento linguístico e seu desenvolvimento e envolve a percepção de 

aspectos subjetivos que remetem à construção de sentidos, a partir das experiências de cada 

leitor. A discussão apresentada evidencia a inter-relação entre leitura e oralidade, aspecto que 

traz implicações para as práticas dos professores.  

Em relação aos eixos ‘escrita’ e ‘análise linguística’, as concepções que orientam as 

propostas do PNAIC, destacam a importância desse conhecimento por parte do professor, 

para a aprendizagem das crianças, uma vez que estão apoiadas na compreensão da escrita 

alfabética e da base fonológica desse sistema. Para o eixo ‘produção de textos escritos’, são 

previstos conhecimentos e capacidades que contemplam três dimensões: a sociodiscursiva, o 

desenvolvimento das estratégias de produção de textos e as relações entre produção escrita e 

análise linguística. No que diz respeito à análise linguística, são discutidos aspectos que 

envolvem as dimensões: reflexões sobre as especificidades da apropriação do sistema de 

escrita alfabético e sobre discursividade, textualidade e normatividade.  
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3.1.1 Leitura 

  

A abordagem do eixo ‘leitura’ no Pacto é feita tendo em vista a centralidade dessa 

aprendizagem para a alfabetização e o letramento da criança. Nessa perspectiva, o programa 

destaca que a leitura decodificadora  deve ser ampliada e se aliar ao processo de letramento, 

uma vez que entende que a leitura não deve ficar restrita à aprendizagem do sistema 

alfabético, mas se estender a uma compreensão mais ampla do texto. Para Koch e Elias (2010, 

p. 11) a leitura é, pois, uma atividade interativa muito complexa de produção de sentidos e 

tem uma base linguística necessária, ou seja, o domínio do código contido na estrutura do 

texto em sua organização e nos elementos que o compõem. Contudo, além desse domínio, o 

leitor deve ter a capacidade de mobilizar os saberes e as experiências obtidos no mundo 

social, nos processos comunicativos de que participa e ter acesso a conhecimentos anteriores 

que ajudam a dar sentidos ao texto. Esse modo de conceber a leitura diz respeito a práticas 

que levem em consideração os usos sociais da leitura e da escrita utilizando variados gêneros 

textuais, pois eles remetem aos processos comunicativos da sociedade, estão presentes em 

todas as esferas de circulação, moldam às modalidades orais e escritas e se adaptam e 

reconstroem-se durante o processo comunicativo. Ao considerar a relevância dos gêneros 

textuais para o processo de aquisição e desenvolvimento da leitura, é preciso compreendê-los 

como textos com características mais ou menos estáveis, que apresentam às crianças a 

estabilidade da escrita, formas de registro e apresentação que se moldam aos contextos 

comunicativos e exibem os usos sociais de cada comunidade.  

Ao apresentar as ideias que estão na base da proposta do Pacto, procuramos explicitar 

a proposta que guia essa análise, ou seja, considerar a leitura como um processo complexo, 

que requer das crianças, além dos conhecimentos linguísticos, o conhecimento de mundo e o 

contato com vários gêneros textuais, a começar pelos do universo social das crianças e a 

inserção de novos. Desse modo, reiteramos a importância de uma proposta focada no ensino 

sistemático do SEA aliado a um trabalho com práticas de leitura e produção de textos de 

diferentes gêneros em sala de aula. Isso é possível por se compreender uma concepção de 

alfabetização em uma perspectiva de letramento, que se ancora nas ideias de Soares (1998), 

que ressaltam tanto as atividades de reflexão sobre o SEA e suas convenções quanto as 

práticas de uso social da leitura e da escrita, que devem estar presentes em sala de aula, 

mesmo antes de a criança ter aprendido a ler e a escrever convencionalmente. (BRASIL, 

2012k, p. 20). 
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A leitura é uma prática social marcada pela interação entre leitor e autor, em que o 

texto é o principal elo dessa troca, e sua prática possibilita o contato com diferentes gêneros 

textuais. Assim, a leitura pode se configurar de diferentes maneiras a depender dos objetivos, 

das intenções e das estratégias utilizadas para mediar seu processo. Entendemos que, para ler, 

é preciso ativar conhecimentos do mundo social, reconhecer outros que estão disseminados na 

superfície textual, perceber os sentidos do texto ou, até mesmo, criar outros para além dos 

previstos. Para isso, “o leitor coloca em ação estratégias cognitivas de seleção, antecipação, 

inferência e verificação de informações do texto que lê” (BRASIL, 2012n).  

Embora essas estratégias de leitura, que ativam mais compreensão do texto, possam 

ser utilizadas conjuntamente, elas vão se ampliando, gradativamente, à medida que o leitor vai 

ficando cada vez mais autônomo. Para formar esse leitor autônomo, há que se considerar o 

desenvolvimento do gosto pela leitura e passar de um leitor inicial, que só decodifica, para um 

leitor que interage com o texto e com o autor, questionando, criando hipóteses, fazendo 

inferências, relacionando a leitura a outros textos e criando outros a partir dele. Mas, como 

desenvolver o gosto pela leitura? Para que a criança possa se tornar um leitor com todas essas 

capacidades, reiteramos que são necessárias práticas e estratégias que possibilitem a interação 

das crianças com pessoas que gostem de ler, que contem histórias, que apresentem o livro e a 

leitura deforma lúdica. 

Confirmando as ideias acima, o relato que apresentamos a seguir expõe a preocupação 

do professor com a prática da leitura na escola, uma vez que ela reflete o aprendizado do 

sistema alfabético.  

 

Relato 25. A leitura tem sido uma grande preocupação e um desafio das escolas, 
visto que quando estimulada de forma criativa, possibilita a redescoberta do prazer 
de ler, contribui para a utilização da escrita em contextos sociais e a inserção da 
criança no mundo letrado. (Multisseriada) 

 

 

Corroborando as orientações dadas pelo Pacto, o professor enfatiza que a descoberta 

da leitura ajuda a inserir a criança no mundo letrado, aspecto fundamental para sua 

socialização e para a concretização do processo de alfabetização e de letramento. Ao ler e 

compreender o texto, inferir sentidos e fazer relação com outros, a criança demonstra não 

apenas a aprendizagem do código, mas também a leitura em seu sentido mais amplo. Sendo 

assim, para além do domínio do código, o professor destaca o prazer de ler, aspecto que 

remete à fruição, ao gosto, a uma leitura que não é apenas escolar, mas acessada pelo leitor 
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nos momentos livres e tem como objetivos entreter, informar, enfim, uma leitura que é 

realizada por um leitor autônomo, que deseja ler e que escolhe independentemente o que quer 

ler. 

Ao discutir sobre a leitura e suas abordagens na escola, Zilberman (2009) ressalta que 

a conquista da capacidade de ler está associada à liberdade de perceber os valores da 

sociedade, o que pode ter início na escola, mas que se amplia em diferentes espaços sociais. 

Ao enfatizar o papel da escola, a autora expõe a centralidade da instituição para o 

desenvolvimento da capacidade de ler e apresenta elementos que evidenciam a importância da 

alfabetização e do letramento para o desenvolvimento da leitura.  

Com uma visão mais ampla e, ao mesmo tempo, complexa de leitura, Freire (2003) 

destaca em seu projeto educativo uma compreensão de alfabetização como primordial para o 

desenvolvimento do ser humano ao afirmar que “a leitura não se esgota com a decodificação, 

mas se antecipa e se alonga na inteligência do mundo”. Assim, para o autor, ler ultrapassa a 

barreira do código e expressa uma operação intelectual que nos remete a significados, a 

experiências e a conhecimento de mundo, o que envolve aspectos referentes ao 

desenvolvimento cognitivo complexo e plural.  

Através da alfabetização, o indivíduo desenvolve a capacidade de perceber a realidade 

para criticá-la e mudá-la, participando criticamente da sociedade. Soares (1998, p. 76), ao 

comentar as ideias de Freire, ressalta que o autor entendia “que ser alfabetizado é tornar-se 

capaz de usar a leitura e a escrita como um meio de tomar consciência da realidade e de 

transformá-la”.  

Essas ideias de Freire ampliam a concepção de alfabetização e podem ser entendidas, 

nessa perspectiva, como letramento. “Alfabetização e letramento, portanto, carregam consigo 

movimentos paralelos e, como a escola, deflagram possibilidades de ação, que se estendem de 

uma meta emancipatória, rumo à afirmação de uma atitude autônoma do indivíduo” 

(ZILBERMAN, 2009, p. 27-28).  

Entendemos que a escola desempenha um papel importante na formação da criança, na 

aprendizagem da leitura e da escrita, condição que proporciona o pertencimento a uma 

comunidade e sua inserção na cultura letrada, valorizada socialmente.  

Pensando desse modo, a escola e as práticas de leitura que acontecem na sala de aula, 

mediadas pelo professor, devem propiciar o encontro do aluno com a diversidade de 

experiências de leitura, de textos, de linguagens, na medida em que variadas vozes, sujeitos e 

autores estarão caminhando com ele nesse processo de aquisição da escrita e em seu 
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desenvolvimento como leitor, partilhando uma multiplicidade de conhecimentos e de 

informações e desenvolvendo suas capacidades.  

Diante do exposto, entendemos a centralidade da escola como promotora do acesso de 

grande parte das crianças à leitura, aos livros de literatura e à linguagem literária e como 

instituição patrocinadora de um consumo cultural dos livros de literatura. Isso porque, muitas 

das crianças das classes populares quando chegam à escola, nunca tiveram contato com livros 

de literatura. Então, além de ser responsável pelo processo de alfabetização, a escola, na 

atualidade, tornou-se um espaço de socialização da arte literária, da formação do gosto pela 

leitura e do acesso das crianças aos livros de literatura. Nessa dimensão, o processo de leitura 

inicia-se na escola e torna-se cada vez mais abrangente, com a utilização de variados gêneros 

e dos livros de literatura que ajudam a criança a ler de forma mais ampla, como afirma o 

professor neste relato:  

 

Relato 19 - A leitura é muito importante na vida do ser humano, portanto é de 
fundamental importância levar para a sala de aula textos que desperte nas crianças a 
curiosidade o imaginário e o interesse pela arte de ouvir e contar histórias. Uma 
história apresentada de forma prazerosa desperta na criança o gosto e o interesse 
pela leitura, despertando nela o imaginário, a criatividade e o interesse pelas letras. 
A leitura é o processo de construção de significados do texto, é uma situação efetiva 
de interlocução, de reconstrução dos sentidos pelo leitor, de exploração das 
propriedades discursivas e textuais. (3º ano) 

 

 

Essa compreensão de leitura de forma mais ampla, como sugere o professor, deve 

levar os docentes a planejarem ações que “despertem nas crianças a curiosidade, o imaginário 

a arte de ouvir e contar histórias”. Para tanto, afirma que a escolha do texto e a forma como é 

apresentado pelo professor podem colaborar para que as crianças se interessem ou não pela 

leitura.  

Tal afirmativa está presente na expressão “Uma história apresentada de forma 

prazerosa desperta na criança o gosto e o interesse pela leitura...” Para o professor, “a leitura é 

o processo de construção de significados do texto, é uma situação efetiva de interlocução, de 

reconstrução dos sentidos pelo leitor, de exploração das propriedades discursivas e textuais”.  

Nesse sentido, a compreensão de leitura expressa pelo professor demonstra uma 

aproximação com a concepção de Koch e Elias (2010, p. 11),que entendem que “o sentido de 

um texto é construído na interação texto-sujeitos e não algo que preexista a essa interação”. A 

leitura é, pois, uma atividade interativa sobremaneira complexa de produção de sentidos. 

Nessa perspectiva, as práticas de leitura desenvolvidas pelo professor devem se apoiar em 
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uma concepção de língua em interação, que se fortalece com a participação das crianças em 

diferentes situações que proporcionem a discussão, a reflexão e a exposição dos 

conhecimentos prévios, construídos e referenciados pelas instâncias sociais de que participam.  

Para sistematizar as concepções teóricas que estão nos fundamentos da proposta do 

programa, com destaque para a abordagem de língua como interação, o Pacto apresenta os 

direitos de aprendizagem para o eixo leitura e destaca os conhecimentos e as capacidades que 

devem ser aprofundados e consolidados pelas crianças durante o ciclo de alfabetização:  

 

Ler textos não verbais, em diferentes suportes; Ler textos (poemas, canções, tirinhas, 
textos de tradição oral, dentre outros), com autonomia; Compreender textos lidos por 
outras pessoas, de diferentes gêneros e com diferentes propósitos; Antecipar sentidos 
e ativar conhecimentos prévios relativos aos textos a serem lidos pelo professor ou 
pelas crianças; Reconhecer finalidades de textos lidos pelo professor ou pelas 
crianças; Ler em voz alta, com fluência, em diferentes situações. Localizar 
informações explícitas em textos de diferentes gêneros, temáticas, lidos pelo 
professor ou outro leitor experiente; Localizar informações explícitas em textos de 
diferentes gêneros, temáticas, lidos com autonomia; Realizar inferências em textos 
de diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo professor ou outro leitor experiente; 
Realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos com 
autonomia; Estabelecer relações lógicas entre partes de textos de diferentes gêneros 
e temáticas, lidos pelo professor ou outro leitor experiente; Estabelecer relações 
lógicas entre partes de textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos com 
autonomia; Apreender assuntos/temas tratados em textos de diferentes gêneros, lidos 
pelo professor ou outro leitor experiente; Apreender assuntos/temas tratados em 
textos de diferentes gêneros, lidos com autonomia; Interpretar frases e expressões 
em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo professor ou outro leitor 
experiente; Interpretar frases e expressões em textos de diferentes gêneros e 
temáticas, lidos com autonomia; Estabelecer relação de intertextualidade entre 
textos; Relacionar textos verbais e não verbais, construindo sentidos; Saber procurar 
no dicionário os significados das palavras e a acepção mais adequada ao contexto de 
uso (BRASIL, 2012d, p. 33).  

 

 

Ao analisar, mais detidamente, os direitos de aprendizagem descritos para o eixo 

leitura, observamos que eles destacam três dimensões: a dimensão sociodiscursiva, o 

desenvolvimento de estratégias de leitura e as relações entre leitura e análise linguística. 

 Consideramos que as práticas dos professores devem prever atividades e mediações 

que desenvolvam essas três dimensões, de modo a articular as capacidades e os 

conhecimentos próprios para o eixo, visando à proficiência leitora da criança.  

Embora saibamos que tais conhecimentos e capacidades possam ser desenvolvidos 

durante toda a vida escolar, entendemos que, no período compreendido como ciclo de 

alfabetização, a criança deve ter oportunidade de iniciar, aprofundar e consolidar essas 

aprendizagens, visando alcançar o seu desenvolvimento como leitor autônomo.  
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Para tanto, o professor deve conhecer profundamente as crianças e os níveis de 

desenvolvimento de cada uma para planejar propostas e estratégias que as ajudem a progredir, 

tanto na aquisição e no desenvolvimento da escrita alfabética quanto da leitura.  

 

3.1.2 Oralidade 

 

A oralidade é uma das formas de participação nos processos de interação em situações 

de comunicação formais ou informais. Compreende uma produção sonora que envolve 

recursos como gestualidade, movimentos do corpo e mímica, tom e velocidade de voz, dentre 

outros (BRASIL, 2012n). Nessa dimensão, a linguagem oral possibilita uma amplitude de 

sentidos, pois, por meio dela, podemos entender aspectos que não foram pronunciados em 

palavras, mas estão expressos nos recursos corporais e vocais utilizados nos processos 

comunicativos entre os interlocutores, como: os gestos corporais, a entonação, as pausas, os 

silêncios etc. Assim, ao buscar perceber os variados aspectos da comunicação oral, podemos 

remeter a um sentido mais amplo e a uma compreensão mais completa da mensagem, aliando 

todos os aspectos que envolvem essa modalidade de comunicação.  

Na escola, a abordagem do eixo oralidade tem como objetivo não só propiciar às 

crianças o desenvolvimento da fala, mas também inseri-las em processos comunicativos em 

que a oralidade possa se apresentar de diferentes modos, nos variados contextos, tanto em 

situações formais quanto informais. No relato a seguir, o professor confirma a importância de 

propostas que envolvam o eixo oralidade na escola, por meio do contato com os gêneros 

textuais orais. 

 

Relato 26. Fragmento 1 - Cabe à escola auxiliar os estudantes a desenvolver 
conhecimentos e habilidades para inserção em situações variadas de uso da 
oralidade, propondo objetivos bem definidos e atividades de escuta e produção de 
textos orais. (Multisseriada) 

 

Assim, as práticas voltadas para o eixo oralidade devem propiciar situações 

significativas em que as crianças possam falar e ouvir, produzir gêneros orais e comentar 

aspectos percebidos na linguagem oral e na escrita, assim como refletir sobre os usos e as 

relações entre a fala e a escrita nos espaços sociais e valorizar os textos orais e sua dimensão 

cultural. Para tanto, devem ser previstas situações dialógicas em que as conversas e as 

interações mediadas pelo professor possibilitem a participação dos alunos, com respeito à 

diversidade de linguagens, próprias de cada grupo social, tanto em situações espontâneas 
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quanto orientadas pelo docente. Nessa dimensão, é importante considerar que “o que 

caracteriza a palavra falada seria uma relação de implicação do locutor na situação de 

produção e de conjunção de mundos de referência da situação ela mesma e o do texto ou 

discurso produzido”, conforme assevera Rojo (2001, p. 55).  

 Nessas situações, é importante que, gradativamente, sejam inseridos diferentes 

gêneros orais, na tentativa de valorizar as manifestações linguageiras presentes em contextos 

sociais populares, a fim de que as crianças possam conhecer, experimentar e valorizar a 

oralidade de forma lúdica. Tfouni (2001, p. 91) ressalta a necessidade de pensar nas atividades 

realizadas na escola de modo a perceber se [...] “a oralidade é evitada e nunca é considerada 

como um produto, muito menos valorizada como um recurso onde a autoria pode instalar-se”.  

Por sua vez, ao discutir sobre gêneros orais, Marcuschi (2008) chama à atenção para o 

fato de serem pouco estudados e afirma que só recentemente essa área tem sido mais 

divulgada. Para o autor, o desprestígio da linguagem oral na escola pode advir da valorização 

e da prioridade do uso da escrita, nas sociedades com alto desenvolvimento tecnológico, e o 

preconceito e o escanteamento dos gêneros orais, como cantos, rezas, ou seja, manifestações 

ligadas ao universo popular.  

Tal desprestígio com a linguagem oral se manifesta na escola, nas práticas dos 

professores, que, muitas vezes, abordam a oralidade apenas como suporte para os eixos leitura 

e escrita e se esquecem das especificidades e da necessidade de um planejamento que leve em 

conta os objetivos próprios da linguagem oral. Esse comportamento acontece porque alguns 

professores não valorizam as práticas que envolvem essa dimensão, por considerá-las menos 

importantes para o desenvolvimento da criança. Essa atitude é reforçada porque acreditam 

que, quando as crianças chegam à escola, levam um repertório significativo de palavras e de 

expressões adquirido nas experiências interativas, em seu meio social, conseguem se 

comunicar e, naturalmente, vão se desenvolvendo sem a necessidade de investir em propostas 

específicas para a oralidade. Tal atitude desconsidera a complexidade que envolve o 

desenvolvimento da linguagem oral pelas crianças, durante os anos iniciais do ensino 

fundamental, bem como a necessidade de um trabalho com gêneros orais, com o planejamento 

de estratégias específicas para o eixo, que propiciem às crianças a continuidade do 

desenvolvimento da oralidade, bem como a percepção de aspectos socioculturais que 

envolvem sua produção.  

É relevante que os professores observem que as crianças, algumas vezes, conseguem 

falar e pronunciar palavras, sem, no entanto, compreender seu significado mais amplo ou, até 

mesmo, entender outros sentidos que podem ter, a depender dos contextos em que são 



85 
 

utilizadas. Por essa razão, sugere-se que o trabalho com a linguagem oral não só ajude as 

crianças a desenvolverem a fala, como também inseri-las em processos comunicativos nos 

quais a oralidade possa se apresentar de diferentes modos, nos variados contextos, tanto em 

situações formais quanto informais, em conversas e diálogos em sala de aula, quanto em 

entrevistas com autoridades e personalidades da sociedade. Lopes (2016, p. 13) afirma que 

“propiciar às crianças o desenvolvimento da linguagem oral é mais do que ensiná-las a falar. 

É, também, ajudá-las a se comunicar em diversas situações”.  

O trabalho voltado para o eixo oralidade de forma mais abrangente tem a intenção de 

garantir os direitos de aprendizagem às crianças, para que sejam inseridas em espaços 

comunicativos diversos, onde os gêneros orais estejam presentes de diferentes maneiras. Para 

isso, é importante que, na escola, elas possam participar de situações interativas em que 

tenham oportunidade de falar e de ouvir, de dar opiniões sobre as diferentes situações 

apresentadas, expressar sentimentos e percepções sobre experiências e situações vivenciadas, 

recontar histórias, enfim, realizar variadas ações em que a comunicação oral e a reflexão 

sobre o uso da língua possam ser priorizadas.  

Assim, para o eixo oralidade, o PNAIC orienta os seguintes conhecimentos e 

capacidades:  

 

Participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, 
argumentando e respeitando os turnos de fala; Escutar com atenção textos de 
diferentes gêneros, sobretudo os mais formais, comuns em situações públicas, 
analisando-os criticamente; Planejar intervenções orais em situações públicas: 
exposição oral, debate, contação de história; Produzir textos orais de diferentes 
gêneros, com diferentes propósitos, sobretudo os mais formais comuns em instâncias 
públicas (debate, entrevista, exposição, notícia, propaganda, relato de experiências 
orais, dentre outros); Analisar a pertinência e a consistência de textos orais, 
considerando as finalidades e características dos gêneros; Reconhecer a diversidade 
linguística, valorizando as diferenças culturais entre variedades regionais, sociais, de 
faixa etária, de gênero dentre outras; Relacionar fala e escrita, tendo em vista a 
apropriação do sistema de escrita, as variantes linguísticas e os diferentes gêneros 
textuais; Valorizar os textos de tradição oral, reconhecendo-os como manifestações 
culturais (BRASIL. 2012i, p. 33). 

 

  

Ao analisar os conhecimentos e as capacidades previstos para o eixo oralidade, 

constatamos que cinco dimensões são contempladas: a valorização dos textos de tradição oral; 

a oralização do texto escrito; as relações entre fala e escrita; a produção e a compreensão de 

gêneros orais e as relações entre oralidade e análise linguística. Nesse contexto, é 

imprescindível que os professores proporcionem tempo para as manifestações orais das 

crianças, com um planejamento em que não haja somente a repetição de partes do texto ou 
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comentários de aspectos vivenciados pelas crianças, mas também a articulação das 

informações retiradas dele com uma reflexão sobre a relação entre a fala e a escrita, a cultura, 

os saberes populares, as tecnologias, enfim, a percepção de que a linguagem oral é 

intrinsecamente ligada a aspectos socioculturais e se manifesta em uma diversidade de 

gêneros orais.  

As situações que envolvem a oralidade também devem ser avaliadas observando-se o 

desenvolvimento dos seguintes aspectos: ampliação da capacidade comunicativa, crescente 

aumento do vocabulário, valorização das diferentes manifestações orais, conhecimento e 

reconhecimento de gêneros orais advindos da tradição popular etc. Enfim, cabe ao professor 

observar e perceber as manifestações orais das crianças tanto em situações formais quanto 

informais, considerando as capacidades e os conhecimentos descritos para o eixo. No relato 

apresentado a seguir, o professor menciona a observação como uma das estratégias para 

avaliar algumas habilidades próprias da oralidade.  

 

Relato 26 - Fragmento 2 - Uma das formas de avaliar algumas habilidades voltadas 
para oralidade é traçar roteiros de observação considerando as expectativas de 
aprendizagem da etapa correspondente e as peculiaridades da comunidade na qual a 
escola está inserida. Pudemos planejar e reavaliar as estratégias utilizadas em vários 
ambientes escolar diversificando com vários gêneros textuais e função social de cada 
um. (Multisseriada) 

 

No relato 26, o professor sugere que seja elaborado um roteiro para que a observação 

das habilidades de comunicação oral possa ser mais bem avaliada, considerando os direitos de 

aprendizagem na etapa em que a criança se encontra e as peculiaridades linguageiras da 

comunidade. Entendemos que, para elaborar esses roteiros, o professor deve considerar as 

propostas que envolvem o eixo oralidade e proporcionar o desenvolvimento gradativo e 

processual da linguagem oral. Nessa perspectiva, é fundamental destacar que a língua está 

envolvida na cultura, que reflete os aspectos socioculturais dos falantes e que é 

constantemente obliterada pelas interações entre as pessoas e pelas diferentes formas que 

escolhemos para comunicar, ou seja, os gêneros textuais orais utilizados nas diferentes 

situações.  

Por isso, as propostas que tenham como objetivo desenvolver a linguagem oral devem 

prever situações com variados gêneros orais para que a criança possa perceber a conveniência 

de utilizá-los. Corroboramos o pensamento de Lopes (2016), quando afirma que é preciso 

investir diariamente em situações em que as crianças possam falar e elaborar, cada vez mais, 

esse falar em diversas finalidades e com diversas estruturas, para que possam contar, relatar, 
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argumentar, opinar, planejar e produzir textos orais com estruturas diferentes, com objetivos 

diferentes e conteúdos diferentes. Isso requer uma prática dialógica, interativa, em que o 

professor se dispõe a ouvir as crianças, a respeitar suas falas e as manifestações espontâneas 

de um modo de pensar, que reflete as peculiaridades culturais do seu contexto social (LOPES, 

2016). 

 

3.1.3 Escrita 

 

A perspectiva de escrita que está na base dos materiais do PNAIC é pautada na ideia 

de que, ao ser realizada pelos alunos, essa atividade deve ter sentido para eles, uma vez que 

envolve o contexto, as práticas vivenciadas, as relações com outras pessoas, a interação com 

diferentes instrumentos, a intencionalidade comunicativa, o interlocutor e a forma de 

organizar os diferentes textos. Isso implica considerar o processo de alfabetização e de 

letramento dos envolvidos no processo de escrita.  

Apoiados nessa ideia, reiteramos que o aprendizado da escrita alfabética é complexo 

devido à concepção de língua escrita como um sistema notacional, o alfabético. Assim, para 

se apropriar do Sistema de Escrita Alfabética, as crianças precisam entender como esse 

sistema funciona. Para tanto, é importante compreender que a escrita alfabética nota os sons 

das partes das palavras, considerando os segmentos menores do que a sílaba - os fonemas 

(BRASIL, 2012d, p. 16-17). 

Para que a criança possa dominar o sistema de escrita alfabética, são necessários 

conhecimentos amplos, que vão desde o desenvolvimento da consciência fonológica até a 

percepção de aspectos das convenções da escrita alfabética, como, por exemplo, se escreve da 

direita para a esquerda, de cima para baixo ou se usa letras do alfabeto e dá espaços entre as 

palavras. Além disso, as crianças vão, gradativamente, a partir do Ciclo de Alfabetização, 

aprendendo as convenções da escrita, a ortografia.  

O aprendizado da escrita alfabética desenvolve uma série de competências 

comunicativas que ampliam as possibilidades de interlocução com diferentes sujeitos, por 

meio de variados suportes em que a escrita está presente. Isso porque, ao se tornar autor de 

seu próprio texto, a criança materializa seu modo de pensar, expressa uma visão de mundo 

única, com o registro escrito das compreensões que tem de variadas situações, dos contextos e 

das experiências vivenciadas. Assim, a forma de expressar e as palavras escolhidas para dizer 

determinado assunto ajudam a conformar uma identidade de escritor, com peculiaridades e 

características que têm relação com aspectos socioculturais.  
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Nesse percurso, o aprendizado da escrita transforma a criança, uma vez que lhe 

proporciona entrar no mundo letrado e produzir uma escrita que a insere nos processos 

comunicativos da sociedade, que são diversos e complexos. Em tais processos, a criança usa 

vários suportes e gêneros textuais, tem contato com outros e, ao produzi-los, demonstra o 

domínio da escrita e o pertencimento ao grupo de uma sociedade letrada.  

Ao nos comunicarmos por meio da linguagem escrita, escolhemos caminhos, 

definindo tanto o léxico quanto o gênero textual adequado, considerando o objetivo com que 

qual escrevemos e para quem escrevemos, incorporando aspectos e particularidades que 

tornam a produção única e peculiar. Essas peculiaridades vão constituindo a identidade 

linguística do autor e marcando a linguagem que compõe o texto, em uma perspectiva social e 

cultural. Isso porque a escrita traz marcas do autor, com elementos que reportam ao seu 

mundo social e as experiências culturais vivenciadas no contexto do qual participa ou 

participou. Por isso, podemos reconhecer a autoria de textos com cujos autores tivemos 

contato, pelas evidências presentes na superfície textual, em elementos linguísticos 

significativos que identificam o autor. 

Na escola, a abordagem do trabalho com a produção textual escrita deve propiciar às 

crianças a aquisição do sistema de escrita alfabética e seu desenvolvimento por meio da 

produção de diversos gêneros textuais, de modo a favorecer sua comunicação nos espaços 

sociais. Nessa dimensão, o Pacto orienta que, no Ciclo de Alfabetização, o ensino deve 

garantir às crianças os direitos de aprender língua portuguesa, no que diz respeito ao eixo 

‘produção de textos escritos’, que se organizam em torno das capacidades e dos 

conhecimentos fundamentais para as crianças:  

 

Planejar a escrita de textos considerando o contexto de produção: organizar roteiros, 
planos gerais para atender a diferentes finalidades, com ajuda de escriba; Planejar a 
escrita de textos considerando o contexto de produção: organizar roteiros, planos 
gerais para atender a diferentes finalidades, com autonomia; Produzir textos de 
diferentes gêneros, atendendo a diferentes finalidades, por meio da atividade de um 
escriba; Produzir textos de diferentes gêneros com autonomia, atendendo a 
diferentes finalidades; Gerar e organizar o conteúdo textual, estruturando os 
períodos e utilizando recursos coesivos para articular ideias e fatos; Organizar o 
texto, dividindo-o em tópicos e parágrafos; Pontuar os textos, favorecendo a 
compreensão do leitor; Utilizar vocabulário diversificado e adequado ao gênero e às 
finalidades propostas; Revisar coletivamente os textos durante o processo de escrita 
em que o professor é escriba, retomando as partes já escritas e planejando os trechos 
seguintes; Revisar autonomamente os textos durante o processo de escrita, 
retomando as partes já escritas e planejando os trechos seguintes; Revisar os textos 
após diferentes versões, reescrevendo-os de modo a aperfeiçoar as estratégias 
discursivas (BRASIL, 2012i, p. 32). 
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Ao analisar esses conhecimentos e capacidades, vimos que eles contemplam três 

dimensões: a dimensão sociodiscursiva, o desenvolvimento das estratégias de produção de 

textos e as relações entre produção escrita e análise linguística. Embora estejamos destacando 

as três dimensões, ressaltamos que elas estão interligadas e que, nas propostas realizadas em 

sala de aula, podem se articular com estratégias que discutam sobre os aspectos 

sociodiscursivos, aliando a produção de textos à análise linguística, visto que, no Ciclo de 

Alfabetização, a aprendizagem do SEA é realizado de forma simultânea à aprendizagem da 

produção textual (BRASIL, 2012k). Assim, os eixos ‘oralidade’, ‘produção de texto escrito’ e 

‘análise linguística’ podem se articular, visto que, no Ciclo de Alfabetização, é muito comum 

a produção de textos escritos em que o professor é escriba, quando as crianças ainda não 

dominam a escrita alfabética, ou até mesmo a produção de textos orais, que antecede a 

produção escrita, quando as crianças dominam o SEA.  

Vygotsky (2010), ao pesquisar sobre a linguagem e o desenvolvimento da criança, 

chama à atenção para os processos cognitivos presentes nessa fase, pois entende que a 

ampliação das funções mentais superiores promove a acesso ao pensamento simbólico, 

abstrato, que contribui para a aquisição da escrita. O autor compreende que a aquisição da 

linguagem não é algo natural, ela acontece nos processos interativos sociais estabelecidos em 

diferentes espaços, especialmente na escola. Assim, a linguagem é essencialmente realizada 

para o outro, porque toda comunicação é feita para alguém, mediado pelo outro, pelos 

sistemas semióticos e pelos instrumentos.  

A intrínseca participação do outro nos processos da linguagem aponta para a 

centralidade da cultura, uma vez que a produção da linguagem traz elementos que remetem a 

aspectos socioculturais de cada um. A cultura, para o autor, é a base para que o ser humano se 

constitua como sujeito histórico e social. Assim, a relação com o outro, com o grupo social e 

com os elementos da cultura de cada grupo nos transforma de seres biológicos em seres 

sociais. Nesse sentido, “a cultura não é pensada como um dado, um sistema estático ao qual o 

indivíduo se submete, mas como um “palco de negociações” em que seus membros estão em 

constante processo de recriação e reinterpretação de informações, conceitos e significados” 

(LA TALLE, 1992, p. 105).  

Ao considerar a centralidade da cultura e dos processos interacionais para a aquisição 

e o desenvolvimento da linguagem, destacam-se as situações comunicativas que visam dar 

oportunidade para ouvir, falar, ler, escrever, comentar, criticar, enfim, garantir espaços 

dialógicos e interacionais, de modo que cada indivíduo perceba que sua linguagem é 

reconhecida e respeitada pelas pessoas com as quais convive.  
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Assim, ao planejar propostas cujo foco é a escrita, é importante considerar a relação 

com o contexto e a intenção comunicativa, porque essa produção é destinada a alguém, um 

destinatário, motivo da escolha do gênero e do léxico. A língua escrita reflete aspectos 

advindos do contexto do produtor e do receptor, na medida em que o processo comunicativo é 

social, feito para o outro. Por isso, as propostas de escrita devem ser significativas, partir de 

contextos concretos, demonstrando a necessidade da escrita do gênero textual em situações 

reais da vida social.  

 

[...] a escrita deve ter significado para as crianças, que uma necessidade 
intrínseca deve ser despertada nelas e a escrita deve ser incorporada a uma 
tarefa necessária e relevante para a vida. [...] Só então poderemos estar 
certos de que se desenvolverá não só o hábito de mãos e dedos, mas como 
uma forma nova e complexa de linguagem (VIGOTSKI, 1998, p. 144). 

 

 Ao relacionar a escrita aos usos nos processos comunicativos presentes no dia a dia, 

as crianças perceberão a relevância do gênero e da escrita para a vida. Na escola, é 

fundamental que sejam proporcionadas experiências concretas em que elas possam escrever 

uma carta ou bilhete para alguém que conhece, para dar ou pedir informação, escrever um e-

mail para uma editora, comentando algo sobre o livro didático; escrever fichas explicando as 

regras de um jogo, elaborar um glossário, apresentando diferentes significados das palavras 

estudadas etc. Enfim, são muitas situações em que a escrita pode ser utilizada como uma 

prática inserida nas necessidades do cotidiano, para que sejam significativas para as crianças.  

No Ciclo de Alfabetização, a aprendizagem do sistema de escrita alfabética deve se 

dar conjuntamente com a produção textual oral. Isso porque compreendemos que a produção 

textual também se realiza por meio da oralidade, ocasião em que o professor pode ajudar as 

crianças sendo escriba e propondo situações em que os textos sejam criados apenas oralmente 

com sua ajuda.  

Ao enfatizar a relação entre a oralidade e a escrita, é importante que o professor reflita 

sobre metodologias e estratégias que podem utilizar para trabalhar de forma significativa com 

esses eixos. Em relação à escrita, sabemos que, para as crianças pequenas, no ensino 

fundamental, a produção textual escrita envolve dois aspectos fundamentais: a aquisição e o 

desenvolvimento da escrita. Isso porque, ao entrar para a escola, a criança inicia o processo de 

alfabetização, que a coloca em contato com situações de escrita de forma sistematizada. 

Então, “participar de situações de escrita e aprender a escrever possibilita que a criança 

ultrapasse aquilo a que está acostumada, em seu grupo social, para que possa, quando inserida 
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em contextos mais letrados, ter ferramentas mais críticas e criativas de participação social por 

meio da escrita” (BRASIL, 2012n, p.50). 

Nesse sentido, é preciso que as crianças interajam com a escrita, por meio de propostas 

que lhes possibilitem perceber seus usos e funções nas diferentes situações e espaços sociais. 

Isso significa que devem ser propiciadas situações significativas, com práticas de leitura e de 

escrita, com gêneros variados, para que reflitam sobre a linguagem escrita como uma prática 

situada, que exige especificidade e um aprendizado sistemático. Desde o início do processo de 

alfabetização, devem ser pensadas estratégias em atividades para que as crianças reflitam 

sobre o sistema de escrita alfabética, através de propostas que envolvam o trabalho com a 

leitura, a escrita e a oralidade por meio dos vários gêneros textuais.  

Embora a escrita e a oralidade tenham especificidades, em uma perspectiva 

interacional de língua, não podemos perder de vista que os textos orais e os escritos são 

compreendidos como integrantes de um continuum, pois podem apresentar aspectos 

linguísticos semelhantes. De acordo com Marcuschi (2001), há certos textos escritos que se 

assemelham às produções orais, e textos orais que se aproximam da produção escrita. Essa 

aproximação entre a escrita e a oralidade nos leva a pensar sobre a importância de a escola 

proporcionar uma prática que privilegie o trabalho com gêneros textuais próprios, tanto da 

oralidade, quanto da escrita, para evitar a desvalorização da oralidade e um ensino pautado 

apenas na linguagem escrita. Recomenda-se, então, que o professor oriente suas ações na 

prática e na produção de textos orais e escritos, na aquisição do sistema de escrita alfabética, 

que deve caminhar paralelamente ao desenvolvimento da capacidade linguística 

comunicativa, tanto na modalidade oral quanto na escrita. Essas práticas essenciais para as 

interações nos diferentes espaços sociais.  

 

3.1.4 Análise linguística 

 

A apresentação do eixo ‘análise linguística’ é organizada pelo PNAIC de modo a 

destacar duas dimensões: a reflexão sobre aspectos mais gerais do texto, tendo em vista a 

discursividade, a textualidade e a normatividade dos textos/gêneros selecionados para as 

práticas de linguagem e as especificidades da apropriação do sistema de escrita alfabética 

pelas crianças (BRASIL, 2012i, p. 28). 

Geralmente as discussões sobre análise linguística nos cadernos do PNAIC são 

nomeadas de “Reflexão sobre a língua”, pois têm a intenção de levar as crianças a pensarem 

sobre aspectos da discursividade, da textualidade e da normatividade dos textos, como 
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também do ensino do sistema de escrita alfabética. A intenção é de problematizar a língua, 

para que as crianças pensem sobre os aspectos linguísticos próprios da escrita, possam 

elaborar hipóteses sobre o sistema alfabético e desenvolver as capacidades comunicativas 

através da linguagem verbal. Portanto, o eixo ‘análise linguística’ apoia-se na concepção de 

língua e de escrita alfabética como um sistema complexo, necessário para compreender como 

funciona.  

Nessa perspectiva, as práticas repetitivas e mecânicas, cujo objetivo é somente de 

memorizar e de copiar são questionadas, na medida em que se concebe a relevância da 

compreensão do processo por parte da criança. Isso porque não se aprende o sistema 

alfabético por meio de automatismos e repetições, mas de uma prática reflexiva que envolve o 

conhecimento fonológico da língua, a relação entre grafemas e fonemas, a observação, a 

comparação e a interação com processos de leitura e de escrita.  

No ciclo de alfabetização, é importante propor a análise linguística desde as etapas 

iniciais, porque as crianças precisam refletir sobre a escrita e sobre os textos para que possam 

construir hipóteses sobre a escrita, organizar o pensamento, ajustar a pauta sonora à escrita, 

observar palavras, perceber as diferenças e as semelhanças, identificar letras, compará-las, 

nomeá-las, enfim, refletir sobre a escrita. Tais propostas são uma oportunidade para a criança 

compreender o funcionamento do sistema de escrita alfabética e, gradativamente, dominar as 

correspondências entre letras ou grupos de letras e fonemas, algumas convenções ortográficas 

e obter conhecimentos sobre outros aspectos linguísticos e gramaticais que ajudam a 

constituir os sentidos (BRASIL, 2012n).  

 Ao dar oportunidade às crianças de compreenderem o funcionamento da língua 

através de experiências lúdicas, concretas e significativas, por meio de situações discursivas 

presentes nos variados gêneros textuais, os professores estarão contribuindo para o 

desenvolvimento das capacidades referentes ao eixo de análise linguística como também da 

escrita. É importante enfatizar que esse processo de observação e de reflexão sobre a língua 

pode ser mais bem desenvolvido com a mediação do professor. Contudo, na sala de aula, ele 

poderá organizar as crianças em pequenos grupos, de acordo com o nível de escrita em que se 

encontram, visando criar possibilidades de trocas e de aprendizagens entre elas. 

Em relação à dimensão ‘discursividade, textualidade e normatividade’, é fundamental 

que o professor proponha atividades que tenham como objetivo refletir sobre tais aspectos, 

devido à complexidade do processo de aquisição da língua e das diferenças que ela apresenta 

na modalidade oral e na escrita, percebendo características dos gêneros textuais e seus 

contextos de produção. Ao propor reflexões sobre a relação entre linguagem e língua, 
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podemos adentrar os conteúdos textuais e linguísticos visando contribuir para que as crianças 

atribuam sentidos aos textos orais e aos escritos. Nesse processo reflexivo, é conveniente 

propor situações significativas em que as crianças possam participar falando/ouvindo, 

lendo/escrevendo, enfim, refletindo sobre a língua em todos os seus usos (BRASIL, 2012n). 

 

3.2 FORMAÇÃO REFLEXIVA, PRÁTICA REFLEXIVA E PROFISSIONAL REFLEXIVO 

 

As concepções referentes aos temas, à formação reflexiva, à prática reflexiva e ao 

profissional reflexivo, destacados nos fundamentos que orientam os pressupostos teórico-

metodológicos do PNAIC, consideram a relevância da reflexão para a formação profissional 

do professor como também para uma prática pedagógica em que se destacam ações que visam 

à garantia dos direitos de aprendizagem dos eixos de língua portuguesa: leitura, oralidade, 

escrita e análise linguística.  

O conceito de profissional reflexivo surgiu a partir dos estudos de Shön (1992), que 

abordavam a epistemologia da prática profissional e tinham, no centro de suas ideias, a 

reflexão e a valorização do conhecimento prático. Para Schön (1992), o professor reflexivo, 

em sua prática, deve vivenciar três elementos: “ação-reflexão-ação”, analisando e refletindo 

sobre sua prática e propor uma nova ação que demonstre criticidade, autonomia e criatividade 

de modo a contribuir para a aprendizagem dos estudantes. Para o autor, os docentes 

desenvolvem a reflexão na medida em que analisam, avaliam e interpretam a própria prática, 

observando todas as suas facetas, desde as interações estabelecidas com a classe, à forma 

como os estudantes compreendem os conteúdos, até os aspectos burocráticos da prática 

pedagógica, como planejamentos e avaliações etc.  

Embora várias críticas tenham sido feitas à abordagem de Shön, diversos 

pesquisadores confirmam a importância de sua teoria para o surgimento de estudos e 

pesquisas que aprofundam e ampliam as ideias levantadas por ele. Autores como Zeichner 

(1993, 1997), Contreras (2002), Pimenta (2005), Nóvoa (1991, 1992, 1995), Tardif (ano), 

Perrenoud (1993, 2002), Ghedin (2005) ampliam a discussão sobre a formação do professor 

como profissional reflexivo que contribui para novos entendimentos sobre a formação 

docente. 

Conforme assinalado acima, embora as ideias defendidas por Schön tenham sido 

inovadoras, elas também provocaram críticas de estudiosos da Educação que apontavam o 

reducionismo presente na abordagem, ao considerar o pragmatismo para explicar o lugar da 

reflexividade na formação de professores. Nesse sentido, a valorização da experiência prática 
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e a construção individual de conhecimento, a partir da análise e reflexão sobre a prática, eram 

as principais fragilidades da teoria e motivo das divergências, especialmente as destacadas por 

Contreras (2002). A crítica do autor apoiava-se na ideia de que os professores tendem a 

limitar seu mundo de ação e reflexão à aula e ao contexto imediato e não conseguem observar 

os condicionantes do seu trabalho, da cultura e das formas de socialização.  

Nessa perspectiva, é importante compreender o desenvolvimento reflexivo em uma 

dimensão mais ampla, afastando-o de um processo individual, mas o considerando como algo 

que se constrói na coletividade, nas trocas e nas interações dos professores no cotidiano da 

escola, ao experimentar novas possibilidades de ações nas práticas que desenvolvem na sala 

de aula, em busca de competência. Para Contreras (2002, p. 83), “a competência se refere não 

apenas ao capital de conhecimento disponível, mas também aos recursos intelectuais de que 

se dispõe com objetivo de tornar possível a ampliação e desenvolvimento desse conhecimento 

profissional, sua flexibilidade e profundidade”. Assim, para que o professor possa realizar 

práticas pedagógicas de boa qualidade, ele precisa não apenas dos conhecimentos obtidos nos 

cursos, mas também das experiências anteriores obtidas em contextos mais amplos, na vida 

pessoal e profissional, bem como na oportunidade que teve de comparar e experimentar novas 

abordagens e estratégias em diferentes situações. Além disso, não menos importante é a 

capacidade de refletir, uma vez que a atividade profissional cotidiana provoca o professor a 

encontrar solução para problemas e dificuldades, consciente de que pode lançar mão dos 

conhecimentos teóricos de que dispõe e das experiências vivenciadas para ajudar a resolvê-

los.  

De acordo com Pimenta (2008), no Brasil, a divulgação de pesquisas e de livros que 

abordam a formação de professores teve início nos anos 1990, especialmente, os trabalhos 

produzidos por Nóvoa, que influenciaram as discussões e as pesquisas realizadas a partir 

desse período. No entanto, é importante reconhecer que os estudos de Nóvoa foram 

influenciados pelo pensamento de Schön sobre a formação profissional reflexiva e trouxeram 

contribuições para as pesquisas realizadas no país, ampliando a discussão sobre a necessidade 

de uma formação docente de boa qualidade.  

De acordo com Nóvoa (1992), ao desenvolver a capacidade de observar, analisar e 

refletir criticamente sobre as situações concretas de que participam na escola, os professores 

tendem a ser mais flexíveis nas atividades profissionais, com mais autonomia e capacidade de 

tomar decisões. Nesse sentido, o desenvolvimento da capacidade reflexiva tende a ajudá-los o 

professor a analisar a própria prática, utilizando o pensar tanto sobre a própria ação quanto 

sobre as de outros professores. Assim, a capacidade reflexiva também está vinculada a uma 
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intencionalidade avaliativa e reflexiva que indica o professor como sujeito do processo 

educativo e como profissional em formação, em constante processo de aprendizado e 

desenvolvimento.  

Nóvoa (1995) ressalta que é sobremaneira importante dar voz aos professores para que 

possam trazer à tona os saberes que dominam, colocando-os em pauta a partir de 

determinadas temáticas sobre a escola, o fazer pedagógico e o mundo (por meio dos 

documentos oficiais, de propostas curriculares, de pesquisas científicas etc.) para serem 

conhecidos pelos docentes. Ou melhor, colocar em cena saberes diversos para que eles sejam 

confrontados, estudados, analisados e aprendidos (BRASIL. 2012b, p. 14). Durante a 

formação, os professores devem ter oportunidade de relatar suas experiências, expor dúvidas e 

dificuldades que enfrentam no dia a dia, estudar e conhecer as temáticas pertinentes à prática 

pedagógica que abordam tanto as regulamentações legais e propostas curriculares quanto as 

teorias que apoiam os conteúdos abordados.  

Para Nóvoa (1995), é primordial o desenvolvimento crítico-reflexivo do professor, ou 

seja, a formação de um profissional para o exercício da docência, que conhece e questiona os 

diversos aspectos que envolvem a profissão e considera a importância da reflexão para uma 

atividade docente cada vez mais autônoma. Para ele, “estar em formação implica um 

investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projectos próprios, 

com vistas à construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional” 

(NÓVOA, 1991, p. 25).  

 Por sua vez, Pimenta (2008) enfatiza que o docente, ao refletir sobre sua prática e 

problematizá-la, produz conhecimentos a partir dela. Entretanto, a autora questiona alguns 

aspectos sobre a formação do professor reflexivo no Brasil: o modismo com que o termo 

‘professor reflexivo’ tem sido utilizado, distanciando-o de sua dimensão político-

epistemológica; a tecnicização da reflexão, refletida nas listas de competências que os 

professores devem desenvolver na formação inicial e continuada, na maioria das vezes, 

vinculadas a processos avaliativos; a ampliação dos programas de formação de professores, 

realizados de forma aligeirada; e a supervalorização da prática, com a crescente valorização 

da certificação em detrimento da qualidade da formação. Ao fazer essas considerações, a 

autora sugere uma mudança na terminologia e na compreensão de ‘professores reflexivos’ 

para ‘intelectuais críticos e reflexivos’.  

Libâneo (2008, p. 55), por sua vez, considera que “a reflexividade é uma autoanálise 

sobre nossas próprias ações, que pode ser feita comigo mesmo ou com os outros”. Para o 

autor, a reflexão pode ter três significados: como consciência dos próprios atos; relacionada 
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diretamente às situações práticas, ligadas às ações e às experiências; e a reflexividade 

dialética (a realidade é captada pelo pensamento, associada à teoria, provocando a reflexão). 

Considerando a importância do desenvolvimento e da ampliação da capacidade reflexiva, o 

autor reitera que essas ações precisam ocorrer em vários âmbitos, mas, especialmente, na 

escola.  

O autor assevera que o desenvolvimento profissional reflexivo acontece de diferentes 

maneiras: por meio das interações estabelecidas com os colegas na escola e nos cursos de 

formação, do estudo das teorias e das abordagens, da análise e da discussão de aspectos 

percebidos nas situações relatadas pelo grupo de que participa, da observação, da análise e da 

crítica da própria experiência. Então, reitera que é preciso ampliar as perspectivas de análise 

do professor para que ele possa, de forma mais abrangente, refletir sobre sua prática 

educativa, considerando os determinantes políticos e socioculturais que envolvem a escola e 

as práticas da sala de aula.  

Nessa perspectiva, assevera:  

 

Os professores deveriam desenvolver simultaneamente três capacidades: a primeira, 
de apropriação teórico-crítica das realidades em questão, considerando os contextos 
concretos da ação docente; a segunda, de apropriação de metodologias de ação, de 
formas de agir, de procedimentos facilitadores do trabalho docente e de resolução de 
problemas em sala de aula [...]. A terceira é a consideração dos contextos sociais, 
políticos, institucionais na configuração das práticas escolares (LIBÂNEO, 2008, p. 
70). 

 

Assim, para que o professor trabalhe numa perspectiva reflexiva, desenvolvendo ações 

que promovam situações de observação, percepção e análise da prática pedagógica e do 

contexto educativo, o processo de formação deve proporcionar todas essas experiências, 

dando-lhe oportunidade de vivenciar situações em que interaja com experiências 

diversificadas e construa novas estratégias e possibilidades de ações, baseado em sua 

realidade. Nessa perspectiva, a formação deve ter variadas propostas destinadas ao 

desenvolvimento da reflexividade do profissional, articulando a ação-reflexão-ação. Todavia, 

a reflexividade deve estar vinculada a uma conscientização teórica e crítica da realidade e da 

apropriação de teorias que auxiliem a prática, tanto para elaborar procedimentos adequados às 

diferentes situações e que ajudam tanto a promover a aprendizagem, quanto para compreender 

as concepções e as abordagens que permeiam o pensamento do profissional.  

Considerando os vários elementos envolvidos em uma proposta formativa, com foco 

na reflexividade, entendemos que ela deve orientar as ações dos professores com o 

direcionamento para práticas problematizadoras que se reconfiguram a partir da observação, 
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da análise e da criticidade. Essas práticas devem ser exercitadas no cotidiano da sala de aula, 

espaço em que se retroalimenta das atividades desenvolvidas, das dúvidas e dos 

questionamentos feitos a cada proposta, dos avanços e das dificuldades percebidos na 

aprendizagem dos alunos, o que é um exercício constante da reflexão, aspecto que favorece o 

aperfeiçoamento da ação pedagógica. 

Ressalte-se, todavia, que a capacidade de avaliar e de questionar a prática pedagógica, 

olhando-a de forma crítica, e de refletir sobre aspectos que envolvem as ações do seu 

cotidiano profissional, pode ser desenvolvida durante a formação, quando o professor deve ter 

oportunidade de obter conhecimentos teórico-metodológicos por meio dos quais possam se 

apropriar do seu contexto de atuação e das metodologias relacionadas às formas de agir e a 

refletir sobre elas. Assim, a formação deverá propiciar aos professores a oportunidade de 

estudarem teorias, de analisarem situações teórico-práticas e interacionais e refletir sobre elas 

com professores que atuam em realidades comuns e diferentes, para que possam experimentar 

estratégias que possibilitem a intervenção nos problemas da sala de aula, construindo e 

reconstruindo práticas, experimentando abordagens e novos procedimentos. Entendemos que 

uma formação reflexiva deve possibilitar ao professor estabelecer uma relação entre os 

conhecimentos obtidos e a prática de sala de aula, observando a inter-relação entre a formação 

e a prática pedagógica.  

Sabemos que o profissional reflexivo é aquele que não só reflete sobre a prática, como 

também questiona o próprio processo formativo, procurando analisar e perceber a formação 

como condição essencial para mudar as ações pedagógicas. Para tanto, a análise e a reflexão 

da prática, dos processos políticos e interacionais da escola e sua articulação com as teorias 

devem ser constantes, visto que o ser humano, em seus processos sociais e culturais, está em 

constante transformação. Por isso, a reflexão sobre o processo formativo é indispensável, 

porque, a partir do olhar atento e da inquietação sobre as etapas, os temas, os conteúdos, a 

estrutura, a organização curricular e os aspectos políticos que envolvem a formação, o docente 

tende a compreender a proposta teórico-metodológica do processo formativo e a observar 

criticamente as ações desenvolvidas, ou seja, a organização curricular, pedagógica e didática. 

Essa ampla reflexão sobre o processo formativo deve se articular com a prática, visto que a 

proposta repercute nas ações de sala de aula e provoca mudanças que, muitas vezes, ajudam a 

promover a aprendizagem das crianças.  

Ao refletir sobre as etapas do processo formativo, sobre as práticas sugeridas e sobre o 

papel da escola, os professores estarão desenvolvendo uma ação reflexiva que tende a ampliar 

sua capacidade de realizar mudanças com o conhecimento de novas abordagens, concepções, 
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procedimentos e da estrutura da proposta formativa, reconhecendo e identificando avanços, 

aprendizagens e dificuldades da sua prática e da de seus colegas, na organização da escola 

bem como na análise crítica dos processos políticos e legais que envolvem a formação. Desse 

modo, o professor estará construindo um caminho formativo mais autônomo e 

problematizando a formação e todos os elementos envolvidos em sua realização, enfim, 

conquistando seu desenvolvimento profissional reflexivo.  

Considerando o exposto, entendemos que a formação do professor reflexivo deve 

pautar-se em situações que favoreçam a reflexão sobre a prática educativa e todos os aspectos 

que envolvem sua realização na escola. Para tanto, a reflexão deve ser realizada tanto nos 

momentos de crise e de dificuldade quanto nas situações em que a prática está fluindo e os 

objetivos estão sendo atingidos. Mesmo nesses momentos, é importante a reflexão. 

Entendemos que a postura reflexiva do professor deve permear o dia a dia e as ações 

desenvolvidas na sala de aula com uma análise crítica de sua prática. Nessa perspectiva, a 

função de uma proposta formativa reflexiva não é de repassar ou ensinar fórmulas mágicas ou 

enfatizar determinado conteúdo. A ênfase da formação deve estar no processo de construção 

da prática, e não, no produto da aula, conforme ressalta Kleiman (2001).  

Entendemos que o docente deve estar refletindo constantemente sobre sua prática, para 

que tenha mais chances de encontrar formas de resolver as situações problemas quando elas 

surgirem, de identificar mais rapidamente as dificuldades e de agir com criatividade em 

situações conflituosas. Além de refletir diante das dificuldades e dos desafios da prática 

pedagógica, o professor deve refletir sobre ações exitosas que realiza na sala de aula, 

ampliando e redimensionando o seu olhar crítico e observador para as propostas que põe em 

prática, com o fim de atingir novos objetivos e, consequentemente, alcançar e desenvolver 

diferentes conhecimentos e capacidades. Para realizar práticas reflexivas que envolvam tanto 

ações que apresentam dificuldades quanto as consideradas exitosas, o profissional deve se 

apoiar nos subsídios teóricos, nos fundamentos e nas concepções estudadas e discutidas na 

formação e transformar esse momento em ação-reflexão-ação.  

O PNAIC, em sua proposta formativa, ressalta que é preciso articular a teoria com a 

prática e com a reflexão, com ações realizadas com o coletivo de professores, preconizar o 

respeito à diversidade, à cultura, aos valores, aos interesses dos sujeitos e às peculiaridades de 

cada região e destacar a centralidade do desenvolvimento do docente como profissional 

reflexivo, que percebe sua prática e a de seus colegas, transformando-se em uma escola 

reflexiva “aprendente e ensinante”, conforme sustenta Alarcão (2007).  



99 
 

 O professor reflexivo deve se inquietar em sua prática, quando a observa e questiona 

em um exercício constante de curiosidade e criticidade que tende a se transformar em 

mudança. No entanto, “para produzir mudança, não basta desenvolver uma atividade teórica; 

é preciso atuar praticamente” (GHEDIN, 2005, p. 133). Nesse sentido, entendemos que é 

preciso mais do que refletir. É preciso mudar a ação. Esse é o objetivo almejado para uma 

formação reflexiva do professor. É somente com a mudança na prática que podemos 

materializar o pensamento e transformar a reflexão em ação. Conforme ressalta Ghedin (2005, 

p. 133), “a atividade teórica apenas transforma nossa consciência dos fatos, nossas ideias 

sobre as coisas, mas não as próprias coisas”. Para mudar as coisas, é preciso agir. Se só 

ficarmos refletindo sobre as teorias, não experimentaremos, verdadeiramente, as mudanças 

necessárias na prática.  

Confirmando as ideias acima, um dos princípios da formação continuada, que orienta 

as ações do programa, destaca “a prática da reflexividade: pautada na ação 

prática/teoria/prática, operacionalizada na análise de práticas de salas de aulas, aliadas à 

reflexão técnica e reelaboração das práticas” (BRASIL, 2015c). Esse princípio mostra a 

centralidade da reflexão na formação do professor, considerando que o desenvolvimento 

reflexivo do docente deve ser amplo e não só envolver as práticas, como também reconstruir 

as que demonstram o desenvolvimento da capacidade reflexiva efetivada na mudança da ação 

pedagógica. 

A prática pode ser compreendida como ação, e como toda ação, configura-se através 

da materialidade de movimentos e de gestos sobre o meio. A reflexão, por sua vez, é um 

processo abstrato, que se vale dos conhecimentos teóricos, de concepções e de abordagens 

para confrontar as ações e as experiências. A reflexão tende a colaborar com a prática, na 

realização de mudanças de diferentes formas. Assim, compreendemos que o professor, ao 

refletir sobre a prática, alia o conhecimento teórico obtido nas formações que realizou e 

procura olhar para sua prática e para a dos colegas, com o intuito de perceber ações concretas, 

experiências que legitimam as abordagens, que reiteram aprendizagens ou, por outro lado, que 

demonstram a percepção de que é preciso mudanças, ou até mesmo, observar as mudanças já 

concretizadas. Por isso entendemos que a reflexão tende a promover mudanças e que o olhar 

do professor reflexivo sobre a prática deve ser curioso, questionador e, por isso mesmo, 

inquieto. Por essa razão, é tão importante a formação continuada dos professores 

alfabetizadores que, como convivem, no dia a dia, em sala de aula, com situações 

desafiadoras e conflitantes, durante o processo de alfabetização, têm a oportunidade de 
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colocar em prática a atividade reflexiva em um exercício de pensar e de agir crítico e 

construtivo.  

Nessa perspectiva, reiteramos a intrínseca centralidade da articulação entre a teoria e a 

prática de modo a compreender que ambas têm saberes de que os professores precisam se 

apropriar. Por isso é crucial estabelecer uma inter-relação entre elas, para que a reflexão possa 

se apoiar nesses dois aspectos. Ghedin (2005, p.132-133) ressalta que “a reflexão sobre a 

prática constitui o questionamento da prática [...] que se dá no constante questionamento entre 

o que se pensa (como teoria que orienta uma determinada prática) e o que se faz”. 

Ao realizar a reflexividade sobre a prática, o professor demonstra sua busca constante 

pela aprendizagem de estratégias e de metodologias de que pode se valer para ajudar os 

alunos a aprenderem bem mais. Também expressa sua insatisfação com algumas práticas que 

realiza em processo de construção de saberes, de organização da experiência, bem como de 

negociação com o grupo, comparando o que sabe fazer com o que os colegas e o grupo fazem. 

Nesse processo reflexivo, o professor compreende que as práticas educativas que realiza 

precisam estar afinadas com os interesses e as necessidades dos alunos e imbuídas de uma 

intencionalidade pedagógica.  

Ao refletir sobre a prática, o professor deve se despir de uma presunção de saber que o 

impede de reconhecer que sua prática é incompleta, que necessita de ajustes e de adaptações, 

a fim de que consiga promover mudanças e ampliar a aprendizagem dos alunos. A reflexão 

sobre a prática não é simples, porque implica constantes desafios que remexem com a 

estagnação, com uma visão única e específica de cada situação e exige generosidade para 

olhar e perceber o outro e um compromisso com a aprendizagem e com o reconhecimento dos 

direitos de aprendizagem dos alunos. Compreendemos que, ao realizar uma prática reflexiva, 

o docente demonstra um compromisso profissional com a mudança imediata da ação 

pedagógica, que o ajuda a promover a integração entre a teoria e a prática.  

 Ao analisar e questionar sua prática, o professor compreende sua incompletude, que é 

preciso complementá-la e que, para desenvolver uma prática pedagógica reflexiva, precisa 

perceber o outro, sua necessidade, seus desejos, suas capacidades, seus conhecimentos e as 

etapas de aprendizagem. Para que a prática pedagógica se realize de forma eficiente, é 

fundamental conhecer o outro, suas limitações e potencialidades, suas habilidades e 

dificuldades. A partir dessa reflexão sobre os alunos e a turma, é possível reconstruir a prática 

e planejar ações pedagógicas para que todos os seus alunos aprendam.  

Nessa dimensão, a prática pedagógica não é um conjunto de ações abstratas e 

aleatórias, mas ações planejadas para determinada pessoa, considerando sua idade, suas 
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vivências, seus conhecimentos, suas experiências, sua cultura, entre outros. Esse processo de 

pensar, planejar e elaborar ações educativas para o outro é que promove o desenvolvimento 

profissional reflexivo e uma prática reflexiva. Ao pensar nas necessidades, nos conhecimentos 

e nas capacidades que devem ser desenvolvidas pelos alunos, o professor escolhe, planeja e 

realiza ações pedagógicas apropriadas com o objetivo de ensinar.  

Para tanto, além de um objetivo final, que deve orientar sua prática, é fundamental que 

valorize o processo do caminho para se chegar à aprendizagem. A trajetória, o percurso, as 

estratégias, as propostas e os encaminhamentos que vão sendo definidos ajudam a configurar 

o processo e possibilita acréscimos, mudanças, questionamentos, dúvidas, conflitos, 

construções e reconstruções. Esse caminho dialógico e processual de aprendizagem dá 

oportunidade aos alunos para também se posicionarem como sujeitos reflexivos, como parte 

fundamental do processo. E à medida que desenvolvem práticas reflexivas, os professores 

ajudam a formar sujeitos reflexivos, alunos e alunas que observam, questionam, dialogam, 

criticam e constroem propostas a partir das experiências diversificadas que vivenciam e 

podem refletir sobre elas.  

Nessa compreensão, uma prática reflexiva se desdobra em ações colaborativas, 

interativas e dialógicas que possibilitam a presença e a participação do outro, como 

protagonista da ação pedagógica, trazendo experiências, saberes e visões diferentes e 

múltiplas de seu contexto social. Para mediar uma proposta reflexiva na sala de aula, o 

professor precisa criar situações significativas, que ajudem os alunos a avançarem em seu 

processo de aprendizagem, proporcionado desafios, problematizações e questionamentos que 

exijam tanto o conhecimento científico quanto as experiências de mundo.  

Nesse processo reflexivo, que implica pensar sobre a prática, sobre seu processo 

formativo e sobre as aprendizagens patrocinadas pela escola, o professor vai constituindo sua 

identidade profissional e sua ação com os conhecimentos teórico-metodológicos que ajudam a 

compreender e a ressignificar conhecimentos produzidos por outros profissionais, levando em 

consideração a necessidade da turma, ou seja, a realidade do grupo.  

O próximo relato fala da importância das orientações da formação para o professor 

alfabetizador construir sua identidade.  

 

Relato 5 - O Pacto está ajudando a construir a identidade do alfabetizador com a 
mudança de concepção da postura que sustenta a prática dos professores vamos 
gradativamente construindo uma educação com mais qualidade. Uma educação com 
definição de objetivos e metas claras e coerentes com a realidade de cada escola e as 
possibilidades reais dos alunos em torno de um projeto comum. Isso só é possível 
com muito estudo e dedicação e estamos dispostos a continuar nessa luta com todo 
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aprendizado e contribuição que o Pnaic vem oferecendo desde 2013 possibilitando a 
circulação de conhecimentos científicos assim como os vivenciados no cotidiano das 
salas de aula, saberes pedagógicos que somente os professores que estão em prática 
de sala de aula possuem. (1º ano) 

  

O relato 5 confirma a importante contribuição da formação PNAIC para a constituição 

da identidade do professor alfabetizador, porquanto tem possibilitado esses profissionais se 

conscientizarem de sua responsabilidade no processo de alfabetização das crianças. Para esse 

trabalho, é essencial definir as metas e os objetivos e conhecer os alunos e o contexto 

sociocultural em que estão inseridos. Entendemos que o relato apresenta uma reflexão crítica 

sobre o processo formativo, considerando o protagonismo do professor alfabetizador, a 

valorização dos contextos sociais e culturais dos alunos e o conhecimento do docente sobre 

aspectos teóricos e metodológicos da prática pedagógica.  

Reforçando a ideia de constituir a formação da identidade do alfabetizador, o professor 

ressalta que uma educação de boa qualidade, com mudanças significativas nas ações, “só é 

possível com muito estudo e dedicação”. Por isso valoriza os conhecimentos teóricos obtidos 

na formação e o empenho de cada um, ao compartilhar experiências, experimentá-las em sala 

de aula, envolver-se na proposta do programa e acreditar nela. Assim, “ao construirmos o 

conhecer de um dado objeto, não é somente ele que se torna conhecido, mas, essencialmente, 

o próprio sujeito, isto é, o conhecimento de algo é também, simultaneamente, um 

autoconhecimento” (GHEDIN, 2005, p. 141).  

 

3.3 GÊNERO ‘RELATO’  

  

 Tratar sobre o gênero ‘relato’ nos leva a reafirmar as concepções inerentes aos 

gêneros do discurso. Para tanto, retomamos Bakhtin (2011), que classifica os gêneros do 

discurso em duas classes ou grupos: os primários e os secundários. Reconhecemos os gêneros 

primários, porque, segundo Bakhtin (2011), eles têm suas origens nas condições da 

comunicação discursiva imediata, isto é, registram as atividades do dia a dia. Já os gêneros 

secundários, denominados também de complexos, originam-se nas condições culturais 

complexas, desenvolvidas e organizadas conforme o mundo da escrita, por meio do romance, 

dos dramas, das pesquisas científicas de toda a espécie, dos gêneros publicitários etc., ou seja, 

descreve o mundo da arte, da ciência e o sociopolítico. Quando seguimos os preceitos desse 

filósofo russo, verificamos que o exercício das práticas discursivas está atrelado às diferentes 

atividades humanas e, por esse foco, os gêneros do discurso são originados. Quando falamos 
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sobre gênero do discurso, resgatamos também os conceitos relativos ao termo enunciado, 

conforme os autores referendados neste estudo apontam: “A utilização da língua efetua-se em 

formas de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma 

ou doutra esfera da atividade humana”, diz Bakhtin (1995, p.48). 

O “ouvinte” e o “entendedor” (parceiros do falante do fluxo único da fala) são ficções, 

segundo Bakhtin (2011, p. 271): 

  

Tais ficções dão uma noção absolutamente deturpada do processo complexo 
e amplamente ativo da comunicação discursiva. A compreensão passiva do 
significado do discurso ouvido é apenas um momento abstrato da 
compreensão ativamente responsiva em voz alta, pois, nem sempre ocorre 
imediatamente à seguinte resposta em voz alta ao enunciado logo depois de 
pronunciado. Exemplo: uma ordem militar (BAKHTIN, 2011, p.272). 

 

Vinculamo-nos aos propósitos apresentados e confirmamos que todo entendimento ou 

compreensão se reveste de uma responsabilidade para o ensaio de uma resposta. A esse 

respeito, acreditamos que o falante se caracteriza sempre como respondente até do(s) seu(s) 

pensamento(s) em maior ou menor grau, porque, segundo Bakhtin (2011, p. 275), ele não é o 

primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno silêncio do universo e pressupõe não só a 

existência do sistema da língua que usa, mas também de alguns enunciados antecedentes – 

dos seus e dos alheios – com os quais seu enunciado entra nessas ou naquelas relações 

(baseia-se neles, polemiza com eles, simplesmente os pressupõe já conhecidos do ouvinte). 

Cada enunciado se caracteriza como um elo na corrente complexamente organizada de outros 

enunciados. Esse mesmo desconhecimento do papel ativo do outro, no processo de 

comunicação discursiva, e o empenho de contornar inteiramente esse processo manifestam-se 

no uso impreciso e ambíguo de termos como “fala” ou “fluxo da fala”.  

Com o propósito de reforçar as posições dos enunciados acima, expusemos outras 

formas de falar sobre o mesmo tema, através de dizeres de outros autores que tomam como 

base para seus estudos as ideias de Bakhtin: 

 

Enunciado é a unidade da comunicação discursiva que supõe a alternância 
dos sujeitos falantes. Cada enunciado constitui-se em um novo acontecimento 
único e irrepetível da comunicação discursiva, pois ‘ é a postura ativa do 
falante nesse ou naquele campo do objeto e do sentido’ (FREITAS, 2000, 
p.43).  

 

Rodrigues (2003) ressalta a autonomia do enunciado. Ao frisar sua irrepetibilidade, 

demonstra que o enunciado, ao se constituir em uma nova unidade da comunicação 
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discursiva, contínua, contribui para sua existência e mudança. Ao se refletir sobre o que diz 

respeito à realização do enunciado, notamos a presença marcante de um “princípio” 

denominado de dialogismo, o único responsável pelo afloramento promovido pela inter-

relação discursiva. Isso justifica a continuidade do enunciado porque ele se realiza como 

multiplicador de outros enunciados e busca atitude responsiva ativa do seu destinatário 

(enunciados pré-figurados). 

Nesse sentido, ao se dirigir ao seu objeto, o enunciado, por mais monológico que 

pareça, não se desprende de outros discursos sobre o mesmo objeto, pois a concepção que o 

discurso tem de seu objeto é dialógica; são os enunciados já-ditos, ou seja, representa uma 

tomada de posição axiológica (visão de mundo) (RODRIGUES, 2003). 

Concordamos com a autora acima, quando apresenta a distinção entre texto e 

enunciado e refere que, nas obras do círculo bakhtiniano, a concepção de texto tem 

similaridade com a noção de enunciado, mesmo que, em outros momentos, esses termos 

apresentem conceitos distintos.  

Segundo a autora, Bakhtin salienta dois aspectos “determinantes” de um texto como 

enunciado: seu projeto discursivo (o autor e seu querer dizer) e a realização desse projeto (a 

produção do enunciado vinculada às condições/coerções da situação de interação e sua 

relação com os outros enunciados); o dado da situação social de interação, da língua, do 

gênero etc. (RODRIGUES, 2003). 

Reconhecemos que o texto, visto como enunciado, tem uma função ideológica 

particular, pois é produzido em dada esfera social, tem uma finalidade discursiva, autor e 

destinatário e mantém relação dialógica com outros textos (textos – enunciados) etc... Isto é, 

tem as mesmas características do enunciado. Nesse contexto, a situação social é indispensável 

para a construção de sentido do enunciado. 

Reforçamos o ponto de vista abordado por Bakhtin (1999) e ratificado por Rodrigues 

(2001) – de que o enunciado está inserido em uma situação social (imediata e ampla). Não se 

pode compreender o enunciado sem considerar o discurso, como “fenômeno” de 

comunicação social. Ele é “determinado” pelas relações sociais que o suscitaram. Há um 

vínculo efetivo entre enunciado e situação social, ou melhor, a situação se integra ao 

enunciado, constitui-se como uma parte dele. 

Bakhtin (2003, p. 269) demonstra que o estudo da natureza dos enunciados e dos 

gêneros discursivos é de importância fundamental para superar as concepções simplificadas 

da vida do discurso, do chamado “fluxo discursivo”, da comunicação etc., daquelas 

concepções que ainda dominam nossa linguística. Tal estudo permitirá compreender também, 
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de modo mais correto, a natureza das unidades da língua (enquanto sistema) – palavras e 

orações. 

Demonstramos as concepções apresentadas por Bakhtin (2003) sobre a aquisição e o 

domínio dos gêneros como reforço de uma das teses apresentadas em vários capítulos da 

“Estética da criação verbal”, que demonstra haver uma relação íntima entre o processo de 

socialização, a aquisição e o domínio dos gêneros do discurso pelos falantes. 

Silva (2002) parafraseia Bakhtin, quando ratifica que o uso da linguagem verbal se 

estabelece especificamente pela prática comunicativa realizada nos diferentes gêneros do 

discurso, nas comunidades sociais onde os falantes estão engajados. 

Ao tratar da estabilização dos gêneros, Faraco (2001) questiona: “como pensar o 

gênero como um tipo relativamente estável de enunciado e, ao mesmo tempo, como um dos 

elementos de ‘acabamento do enunciado’?” 

Esse questionamento é avaliado por Rodrigues (2003), através da compreensão de sua 

relação histórica, isto é, por sua constituição dialética, os gêneros exercem certo efeito 

“normativo” (norma social) sobre as interações verbais. Os gêneros englobam uma forma 

histórica, são produções culturais, “modos sociais de dizer,” mas são, também, uma atividade 

social de linguagem, modos de significar o mundo (apresentam uma visão de mundo). Como 

modos sociais de ação (atos sociais) e de dizer, os gêneros “regulam”, organizam, significam 

e valoram (horizontes axiológicos) a interação verbal (FARACO, 2001). 

Agora nos debruçamos sobre o que entendemos do gênero relato e nos perguntamos: 

em que consiste o gênero relato? O relato pode ser produzido tanto na modalidade escrita 

quanto na oral. Nesse caso, é uma atividade escrita cujo objetivo é de apresentar uma ação 

realizada ou uma sequência de ações realizadas. Tais textos, denominados de relatos, podem 

apresentar as seguintes características: são narrados em primeira pessoa; os verbos podem 

estar no presente ou no pretérito, visto que narram uma ação que já foi realizada, e podem 

apresentar a subjetividade do escritor.  

Em relação à estrutura, o gênero relato pode apresentar as seguintes partes: título – 

que, geralmente, aponta para o tema que será abordado; introdução – em que são apresentadas 

as principais ideias sobre o que vai ser relatado, como: local, data, tempo, participantes, 

objetivos; desenvolvimento - parte em que são narradas as ações realizadas, descritos e 

detalhados aspectos vivenciados, registradas as impressões sobre as ações, ou seja, os 

aspectos subjetivos; desfecho - parte em que são apresentadas as conclusões, as ideias que 

tenham surgido no decorrer da ação, questões que ajudam a problematizar a ação ou, até 

mesmo, planos para outras ações. 
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Como vimos, podemos apresentar algumas características do gênero relato. 

Entendemos que é difícil definir estruturas rígidas para sua elaboração, uma vez que ele pode 

apresentar uma diversidade de temas e de formatos e se adequar às diferentes finalidades 

(formais, informais, atividades burocráticas, institucionais etc.). Diante dessa variedade de 

formas e de espaços em que é necessário o uso dos relatos, eles podem apresentar 

peculiaridades referentes aos objetivos pelos quais estão sendo escritos.  

Embora os relatos possam se apresentar de várias formas, eles têm estrutura e 

características que os identificam e podem ser reconhecidos em seus diferentes usos e estilos. 

Essa peculiaridade do gênero corrobora o que diz Bakhtin (2011, p. 283): “Nós aprendemos a 

moldar o nosso discurso em formas de gênero e, quando ouvimos o discurso alheio, já 

adivinhamos o seu gênero pelas primeiras palavras [...]”. Isso porque os gêneros apresentam 

determinadas peculiaridades que os diferem entre si e os caracterizam.  

Para Rodrigues (2005, p. 167),  

  

os gêneros, com seus propósitos discursivos, não são indiferentes às características 
da sua esfera, ou melhor, eles as 'mostram'. Todo gênero tem um conteúdo temático 
determinado: seu objeto discursivo e finalidade discursiva, sua orientação de sentido 
específico para com ele e os outros participantes da interação.  

 

Embora tenha uma estrutura e características, o gênero relato possibilita diferentes 

formas de registro e apresentam fortemente o caráter subjetivo do enunciador. De acordo com 

Machado (2001, p. 247), “Os gêneros discursivos, por mobilizarem diferentes esferas da 

enunciação, representam unidades abertas da cultura. São depositários de formas particulares 

de ver o mundo, de consubstanciar visões de mundo e de épocas históricas”. A possibilidade 

de conter elementos que reportem à subjetividade do autor torna o gênero relato portador de 

dados do mundo sociocultural, com informações e peculiaridades individuais que o tornam 

rico para análises que focam a compreensão de uma visão particular do mundo. 

Como dissemos, os relatos podem apresentar elementos que marcam a individualidade 

do enunciador e o contexto de produção. Contudo são produzidos tendo em vista um leitor ou 

um ouvinte e, por isso, seu projeto é feito para o outro. Corroboramos a ideia de Sobral (2009) 

de que os gêneros se concretizam materialmente em textos por meio do discurso, a partir da 

escolha da forma de composição, do tema e do estilo, que são mobilizados e determinados 

pelo projeto enunciativo. O “endereçamento” do enunciado é o principal elemento definidor 

do gênero. Tal ideia mostra a relevância do interlocutor para a construção do gênero, o que 

implica a organização de aspectos linguísticos que reportam ao conteúdo temático e à 
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subjetividade, tornando o endereçamento do enunciado determinante para o texto verbal. 

Bakhtin (2004, p. 116) enuncia que 

 
[…] a palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse interlocutor: 
variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se essa for inferior 
ou superior na hierarquia social, se estiver ligada ao locutor por laços sociais mais 
ou menos estreitos (pai, mãe, marido, etc.) [...].  

 

Podemos depreender dessas explicações a viabilização de um dos princípios 

fundamentais da concepção bakhtiniana, pela qual este estudo se orientou: se a língua não se 

usa senão em situações concretas de interação social e se só se constitui na forma de 

texto/discurso, que é exemplar de um dado modelo social de gênero produzido pelos falantes 

para responder às suas necessidades de comunicação, parece que seria problemático 

compreender qualquer relação de interlocução sem saber operar com o gênero em questão, 

porque, quando nos comunicamos, não trocamos palavras nem orações, produzimos textos. 
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4 CONSTRUÇÃO DO PERCURSO METODOLÓGICO  

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa considera as peculiaridades do campo de 

pesquisa e as questões iniciais que a orientam, porque, para definir o tipo de pesquisa, os 

procedimentos e as técnicas, foi preciso olhar, de forma mais ampla, para o objeto de estudo e 

reconhecer que esse olhar é individual, temporal e marcado por um contexto. Assim, 

apoiamo-nos nos pressupostos teóricos de autores que discutem sobre a pesquisa nas áreas das 

Ciências Sociais e Humanas, como Alves-Mazzotti (1999), Bauer e Aarts (2014), Gil (2014), 

Mertens (1998), Santos (2000), Moita Lopes (2006), Miotello (2013) e Boccato (2006), que 

nos ajudaram a configurar esse percurso analítico, a analisar e a interpretar os dados, 

porquanto dialogam com uma visão de pesquisa qualitativa em que se considera o pesquisador 

como parte do processo investigativo. 

 

4.1 PESQUISA QUALITATIVA  

 

A opção pela pesquisa qualitativa se justifica porque oferece várias possibilidades de 

análise e uma diversidade de procedimentos que ajudam o pesquisador a compreender o 

objeto de forma mais ampla, sem que se restrinja a descrever os dados, mas privilegiando a 

discussão e sua interpretação, a fim de alcançar os objetivos propostos na investigação. Essa 

perspectiva de pesquisa coaduna-se com a ideia de não neutralidade do pesquisador durante o 

processo de investigação, aspecto que muito nos interessou devido ao nosso envolvimento 

com o programa e com as questões que foram surgindo durante as várias etapas, deflagradas 

por reflexões e percepções realizadas nesse percurso. Nesse caso, nosso distanciamento seria 

impossível, porque estávamos presentes com nossa experiência, nosso senso crítico e nossa 

visão do processo, refletindo e interpretando as situações apresentadas e analisando cada um 

dos aspectos a partir de múltiplos olhares.  

Alves-Mazzotti (1999) afirma que a abordagem qualitativa procura legitimar métodos 

de investigação da tradição “compreensiva” ou “interpretativa” gerada no bojo de disciplinas 

das Ciências Humanas, cujo intuito é de considerar a especificidade dos fenômenos sociais. 

Assim, a metodologia empregada nesta investigação se apoia no paradigma qualitativo-

interpretativista, com contribuições do método da pesquisa bibliográfica e documental.  

De acordo com Boccato (2006, p. 266), 
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a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de 
referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições 
científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi 
pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto 
apresentado na literatura científica. Para tanto, é de suma importância que o 
pesquisador realize um planejamento sistemático do processo de pesquisa, 
compreendendo desde a definição temática, passando pela construção lógica do 
trabalho até a decisão da sua forma de comunicação e divulgação. 

 

A pesquisa bibliográfica foi importante porque confirmou a necessidade de conhecer e 

estudar o referencial teórico com ênfase nos materiais disponibilizados pelo Pacto. A leitura 

dos cadernos de linguagem, da legislação pertinente e dos pressupostos teóricos que estão na 

base do material que apoia o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC -

nos proporcionaram compreender a estrutura do programa e o adentramento aos pressupostos 

teórico-metodológicos da proposta. Nessa perspectiva, a investigação baseou-se no diálogo 

entre a produção didática do programa e os relatos dos professores, visando responder a 

questões sobre sua prática pedagógica e sua relação com a formação continuada que foram 

assinalamos. 

A pesquisa bibliográfica também nos apontou caminhos em que se consideravam as 

peculiaridades e a complexidade do campo de pesquisa, aspecto que nos levou a selecionar 

instrumentos adequados para a investigação, articulados com as questões formuladas e com 

sua eficácia para respondê-las. Assim, a leitura dos Cadernos da área de Linguagem 

disponibilizados pelo PNAIC, que apresentam a estrutura do programa, os temas a serem 

estudados, os objetivos e os princípios da formação e que orientam os pressupostos teórico-

metodológicos, foram fundamentais para que compreendêssemos a proposta formativa, pois 

explicitam aspectos organizacionais, como a estrutura dos grupos, a carga horária a ser 

cumprida pelos participantes, as etapas a serem vivenciadas no processo formativo por cada 

pessoa envolvida e as discussões teóricas e apresentam conteúdos, concepções, abordagens e 

relatos de experiência. Devido à relevância dos cadernos para este trabalho, tivemos que lê-los 

ocorreu durante vários momentos da pesquisa, o que nos exigia idas e vindas, momentos em 

que podíamos complementar informações coletadas de outras fontes e compreender a 

proposta com mais profundidade, comparando o que foi relatado pelos professores com as 

orientações contidas nos cadernos.  

Imersa nas abordagens e nas orientações dos cadernos, observamos que a estrutura e 

os princípios da formação eram diferentes das que já haviam sido realizadas, pois despontava 

uma intenção problematizadora e, por isso, reflexiva e com profunda conexão entre a teoria e 

a prática. Observamos, ainda, que os materiais da formação PNAIC apontavam para a 
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necessidade de construir/desconstruir ideias sobre formação, pois sinalizavam incertezas, 

dúvidas e a valorização das aprendizagens e das experiências individuais, direcionando para 

um caminho formativo multifacetado e complexo. Por essa razão, compreendemos que é 

sobremaneira relevante estarmos abertos para o novo e para o estabelecimento de uma relação 

investigativa crítica e participativa, em que foi fundamental perceber os vários aspectos do 

programa, com uma nova configuração formativa, que demandava envolvimento e 

comprometimento com as propostas, com o estabelecimento das redes de parceria e com a 

centralidade do professor alfabetizador na formação. Esses aspectos reforçavam a importância 

de ficarmos atentos ao novo e de recusarmos as certezas obtidas a priori e o caminho seguro 

para evitar generalizações.  

Além da pesquisa bibliográfica, foi utilizada, nesta investigação, a pesquisa 

documental, pois compreendemos que os relatos dos professores são documentos que 

demonstram apreensões refletidas nas reflexões e nas ações pedagógicas descritas, retiradas 

das práticas em turmas de alfabetização. De acordo com Gil (2002, p.62-3), a pesquisa 

documental apresenta algumas vantagens, por ser “fonte rica e estável de dados”: não implica 

altos custos, não exige contato com os sujeitos da pesquisa e possibilita uma leitura 

aprofundada das fontes. Ela é semelhante à pesquisa bibliográfica, segundo o autor, e o que a 

diferencia é a natureza das fontes, pois é um material que ainda não recebeu tratamento 

analítico ou que ainda pode ser reelaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. 

Pádua (1997, p.62) define a pesquisa documental como 

 

aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos ou retrospectivos, 
considerados cientificamente autênticos (não fraudados); tem sido largamente 
utilizada nas ciências sociais, na investigação histórica, a fim de descrever/comparar 
fatos sociais, estabelecendo suas características ou tendências [...]. 

 

 Por isso, além de nos debruçarmos sobre a leitura dos cadernos produzidos para as 

formações do Pacto e dos pressupostos teóricos que apoiam as discussões desse material, 

também realizamos a seleção e a análise dos relatos dos professores alfabetizadores, corpus 

desta pesquisa. Assim, além das questões iniciais que orientam a pesquisa, durante todo o 

processo, fomos refletindo sobre outras questões à medida que nos deparávamos com 

situações novas advindas das leituras e das interpretações dos relatos. Isso aconteceu porque, 

ao focar a seleção do corpus da pesquisa, deparamo-nos com a realidade assinalada por Bauer 

e Aarts (2014): a de que a seleção para pesquisa qualitativa é um processo cíclico, ou seja, o 

pesquisador realiza várias leituras, por diversas definições e provocações, que o impelem a 
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voltar ao corpus para incluir novos elementos e ampliar a variedade. Concordamos com os 

autores, pois entendemos que as várias leituras dos relatos nos provocaram, desvendando 

novas possibilidades de abordagens interpretativas. 

Por isso nos valemos da coleta documental em diferentes momentos e com diferentes 

objetivos. Primeiro, momento extraímos do SisPacto dados sobre os participantes do 

programa, sua a estrutura e seu desenvolvimento na Paraíba. O SisPacto é um sistema 

totalmente digital, que os participantes do programa podem acessar pela internet, e ajuda tanto 

no acompanhamento das ações formativas quanto na avaliação. Nele são colocadas as 

avaliações dos participantes do programa e postadas algumas tarefas referentes às atividades 

realizadas pelos professores alfabetizadores durante o período de realização do programa. Por 

conter essa infinidade de informações, o sistema dispõe de dados relevantes para estudos e 

pesquisas. No entanto, os dados não estão disponíveis para todos os usuários. O acesso aos 

dados desta pesquisa foi viabilizado com o apoio da coordenadora do PNAIC/PB, a 

Professora Dra. Evangelina Faria, e os dados foram coletados no sistema no ano de 2016, 

quando as informações relativas às atividades do ano 2015 estavam consolidadas e 

disponibilizadas. Os dados do SisPacto nos possibilitaram conhecer o perfil dos profissionais 

que participam do programa e a estrutura e a organização do Pnaic/PB, que são apresentados e 

discutidos no capítulo II, que aborda o desenvolvimento do programa no estado da Paraíba. 

Em uma segunda etapa, coletamos os documentos dos relatos dos professores, 

instrumento principal utilizado nesta pesquisa. Nos relatos, encontramos vestígios e 

analisamos evidências que ajudaram a compreender o processo de apreensão do professor 

sobre a formação do PNAIC, expressando a construção de conhecimentos e a ressignificação 

das apreensões relacionadas a aspectos teóricos, práticos e reflexivos estudados e discutidos 

na formação pelos docentes. Acreditamos que os relatos são documentos permeados de 

informações relevantes sobre o processo formativo do professor, pois foram produzidos 

durante a participação dos docentes na formação continuada, portanto têm estreita relação 

com seu desenvolvimento profissional e com as apreensões realizadas. Por terem sido 

elaborados durante o processo formativo, os relatos revelam informações contextualizadas, 

experiências, reflexões e conhecimentos construídos pelos professores, que constituem o 

corpus desta investigação.  

Assim, embora os cadernos das formações e os dados do SisPacto fossem relevantes 

para o estudo, foram utilizados visando complementar a análise e a interpretação dos relatos, 

principal instrumento e corpus desta pesquisa. A centralidade dos relatos dos professores para 

esta investigação viabilizou a análise e a interpretação dos dados, proporcionou acesso às 
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reflexões e às compreensões dos professores, que expressam conhecimentos e aprendizagens 

teórico-metodológicas sobre a formação. A leitura e a análise dos relatos nos possibilitaram 

perceber as apreensões e saber como os conteúdos referentes aos eixos de linguagem - leitura, 

escrita, oralidade e análise linguística - foram apreendidos. Essas ações propiciaram, ainda, o 

mergulho no universo subjetivo e valorativo das expressões e das palavras e o adentramento 

nas reflexões e nas experiências vivenciadas pelo professor, através dos sentidos sociais, 

culturais e subjetivos que demonstram o complexo processo de compreensão e de 

aprendizagem de cada sujeito.  

Além da pesquisa bibliográfica e documental, neste trabalho, o paradigma 

interpretativista foi fundamental, porque busca “compreender o mundo complexo vivido 

desde o ponto de vista de quem vive” (MERTENS, 1998, p. 11). Nesse paradigma, o conjunto 

de crenças, valores e conhecimentos do pesquisador influencia a análise e a interpretação dada 

a determinado fenômeno. Corroborando a ideia, Santos (2000, p. 186) ressalta que o 

paradigma interpretativo “encara o mundo real vivido como uma construção de atores sociais 

que, em cada momento e espaço, constroem o significado social dos acontecimentos e 

fenômenos do presente e reinterpretam o passado”. Esses significados tendem a ser 

construídos pela subjetividade do pesquisador, reconhecidamente validados pela capacidade 

de compreender e de interpretar a realidade. Moita Lopes (2006) afirma que, nas pesquisas 

cujo foco é a linguagem, a perpectiva interpretativista pode ser utilizada com grande 

vantagem, considerando as relações e as interações entre os envolvidos, com ênfase no 

processo de uso da linguagem. 

Reiteramos que as características da abordagem qualitativa interpretativista foram 

fundamentais para este estudo porque compreendem o pesquisador como um sujeito que 

interage com os dados e, ao mesmo tempo, valoriza os processos descritivos e subjetivos dos 

interlocutores, respeitando suas particularidades, interpretando suas concepções de mundo, ou 

seja, dialogando com os discursos de forma crítica e percebendo expressões de sua dinâmica 

verbal e social.  

Concordamos que, ao interpretar e analisar os relatos, a subjetividade do pesquisador 

estava presente, pois sempre que procuramos compreender o discurso do “outro” e dar um 

significado à realidade vivida em espaços e situações diferenciadas, conforme destaque 

Miotello (2013), essa interpretação da realidade do outro tem relação com a subjetividade do 

pesquisador e, portanto, com sua tentativa de se aproximar decerta realidade, que, nem 

sempre, é a sua. A interpretação do discurso do outro é permanentemente permeada pela 

subjetividade do pesquisador e pela interação com uma dada realidade, ressignificando-a e 
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reinterpretando-a. Gill (2014, p. 248) afirma que “estamos continuamente nos orientando pelo 

contexto interpretativo em que nos encontramos e construímos nosso discurso para nos 

ajustarmos a esse contexto”. Essa afirmação se ajusta tanto ao contexto do pesquisador quanto 

ao do pesquisado.  

Bakhtin (1929), ao abordar o tema, diz que o sujeito não se constitui apenas pela ação 

discursiva, mas também em todas as atividades humanas, inclusive as mediadas pelo discurso, 

uma vez que elas oferecem espaço de encontros e de manifestação da subjetividade pela 

constituição de sentidos. Isso se justifica porque os signos produzidos em cada um dos 

discursos são revestidos de sentidos caros a cada grupo, construídos por ideologias e por lutas 

de classe. Nessa perspectiva, as palavras têm “acentos ideológicos” que as distinguem e as 

marcam, fazendo com que os discursos sejam marcados por forças ideológicas compostas de 

uma diversidade de vozes que estão constantemente em conflito. Por isso, a relação dialógica 

é uma relação de sentidos e deve se pautar no respeito e na valorização da palavra do outro 

como ser individual, pois, mesmo participando de um grupo social, cada indivíduo expressa o 

que pensa e o que sente de forma única.  

Neste trabalho, foram analisados relatos que têm profundas relações com as práticas 

linguageiras dos professores, que expressam experiências, saberes e conhecimentos que, 

quando interpretados, deflagram compreensões e sentidos próprios das atividades 

comunicativas. Nesta investigação, os relatos são compreendidos como gêneros textuais que 

se mostram por meio da linguagem escrita e que apresentam conhecimentos e experiências 

obtidos na formação na qual a subjetividade do autor estava presente, através de comentários 

e reflexões. Esses relatos não são neutros, estão impregnados de vestígios e marcas 

linguísticas que sinalizam para aspectos teórico-metodológicos que demonstram 

compreensões, aprendizagens e dificuldades em relação aos conteúdos e para diferentes 

apreensões dos docentes sobre cada um desses aspectos, considerando o processo individual 

de desenvolvimento profissional.  

 

4.2 SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS  

 

Para analisar o corpus, foi importante, inicialmente, conhecer as condições de 

produção dos relatos, os contextos sociais, políticos e culturais em que os professores estavam 

inseridos no momento em que escreveram seus relatos e quem é o leitor em potencial desse 

documento. O conhecimento de que os relatos foram produzidos pelos professores 

alfabetizadores que atuam no 1º, no 2º e no 3º anos e em turmas multisseriadas do Ensino 
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fundamental, mediante a solicitação da coordenação do PNAIC/PB, como parte das atividades 

realizadas, durante o ano 2015, ajudou-nos a analisar e a interpretar os relatos com mais 

profundidade. Ao conhecer as condições de produção, também nos deparamos com o perfil 

desse sujeito: professor alfabetizador das redes pública, estadual e municipal da Paraíba, em 

processo de formação continuada durante o ano 2015.  

Embora o foco da investigação tenha se centrado no desenvolvimento do programa no 

ano de 2015, não poderíamos perder de vista que as formações do Pacto iniciaram em 2013. 

Por isso, podemos inferir que os professores participavam da formação continuada há dois 

anos, visto que o programa incentiva a permanência do professor e a continuidade das 

atividades formativas durante todas as etapas do Pacto.  

Ainda sobre o contexto de produção dos relatos, entendemos que a solicitação da 

produção de um relato por parte da coordenação foi um desafio para o docente, porque ele 

tende a evidenciar os conhecimentos obtidos na formação, que demonstram conhecimentos e 

compreensões que são ressignificadas na escrita e na descrição das práticas que realizam. 

Nessa compreensão, ao produzir o relato, o professor pode estar envolvido também em uma 

dimensão avaliativa, por isso seleciona elementos que demonstram as apreensões teórico-

metodológicas da formação de que participa. Para tanto, faz referências a discurso de autores 

para embasar as discussões, utilizando palavras, expressões e excertos que podem ancorar os 

sentidos que são consensos no espaço social de que participa: a formação continuada. Essa 

tentativa de aproximar seu discurso de um cânone teórico tende a mostrar a compreensão da 

proposta como também uma prática renovada condizente com as atividades propostas pela 

formação.  

Por isso, ao analisar e interpretar os relatos, levamos em consideração as condições de 

produção, por entender que esses textos são uma produção social marcada pelo espaço, pelo 

tempo e pelos condicionantes sociais. Assim, os relatos dos professores podem ser 

compreendidos como enunciados concretos, produzidos em uma dada situação social, 

contextualizados, portanto, expressam sentidos. 

Depois de conhecer as condições de produção, selecionamos o corpus e organizamos 

os dados. Começamos pela coleta de relatos escritos, enviados pelos professores 

alfabetizadores para a coordenação do PNAIC/Paraíba em 2015. Esse trabalho exigiu a 

realização de vários recortes, devido à necessidade de focar nos relatos da área de linguagem, 

que destacavam propostas para os eixos ‘leitura’, ‘oralidade’, ‘escrita’ e ‘análise linguística’, 

com abordagens, temas e discussões que envolvem aspectos teóricos, práticos e reflexivos 

presentes na formação PNAIC.  
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Na etapa de recolha e de organização dos dados referentes aos relatos de experiência 

dos professores, formamos o corpus desta pesquisa, material com informações significativas 

sobre as práticas dos docentes a ser analisado. Com a ajuda da coordenação do PNAIC/PB, 

tivemos acesso a trezentos relatos escritos pelos professores alfabetizadores recebidos pela 

coordenação em outubro/novembro de 2015.  

Durante o processo de coleta e organização dos dados, tínhamos em mente que a 

investigação que faríamos nesse material nos proporcionaria analisar as apreensões dos 

professores e as concepções que guiavam suas ações. Essa orientação nos ajudou a priorizar, a 

eliminar, a excluir e a selecionar determinados relatos em detrimento de outros e a ampliar as 

categorias, porque alguns temas, assuntos e concepções apareciam nos relatos de forma 

recorrente. Durante a leitura e a análise dos relatos, aproximamo-nos da escrita dos 

professores e das apreensões que obtiveram dos variadas conteúdos e concepções enfocados e 

discutidos na formação, aspectos que demonstram a compreensão dos pressupostos teóricos 

do Pacto e o desenvolvimento da capacidade reflexiva sobre o processo formativo.  

A organização dos dados, inicialmente, consistiu em catalogar os relatos em uma 

planilha, enumerando-os aleatoriamente pela ordem com que chegaram à nossa caixa de e-

mail. Em seguida, lemos cada um e cadastramos informações que os identificavam com os 

seguintes aspectos: número do relato de 1 a 300, autor (professor ou professor-orientador de 

estudo), título, área (linguagem, matemática, outra), ano (1º. 2º, 3º e turmas multisseriadas), 

palavras-chaves (leitura, oralidade, escrita e análise linguística e assuntos) e município. 

Enquanto organizávamos a planilha com esses dados, também tivemos o cuidado de destacar 

os relatos que seriam eliminados na etapa posterior, porque não atendiam ao objetivo da 

pesquisa, como os que não eram da área de linguagem e os que continham informações 

fragmentadas e vagas.   

Na próxima etapa, fizemos uma leitura mais focada dos relatos de linguagem, com o 

objetivo de perceber a vocação de cada um, ou seja, de conhecer os conteúdos, as abordagens 

e as concepções que se sobressaíam, observando a ocorrência desses assuntos, e de separar 

temas pertinentes às categorias teoria, prática e reflexão e eixos de linguagem. A seguir, 

apresentamos uma figura com as categorias, os temas e os subtemas encontrados nos relatos:  
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Figura 4 – Categorias, temas e subtemas da pesquisa 
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 Ressaltamos que os temas não foram criados por nós, mas percebidos durante a leitura 

dos relatos e selecionados por sua relevância para nossa análise e por serem assuntos 

discutidos na formação, presentes nos cadernos de formação.  

 A seguir, apresentamos a sistematização dos 36 relatos, organizados da seguinte 

forma: ano, quantidade de relatos (a cada ano) e número do relato.  

 

Quadro 14 – Sistematização do corpus da pesquisa 

Ano Quantidade de 
relatos 

Número dos relatos17 

1º 6 1, 2, 3, 4, 6, 5 

2º 6 8, 10, 11, 12, 9, 7 

3º 7 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Turmas 
Multisseriadas 

17 

 

20, 21, 22, 25, 23, 24, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33,34, 35, 36 

 Total: 36 relatos 

 

Ao concluir a seleção e a organização do corpus da pesquisa, obtivemos um número 

expressivo de relatos representativos de cada ano e que apresentam discussões, 

conhecimentos e compreensões sobre temas e conteúdos relevantes da formação.  

No próximo capítulo, apresentamos a análise dos relatos, por meio de um enfoque 

qualitativo interpretativista, levando em consideração o contexto enunciativo, os vestígios e as 

marcas do texto, a produção do relato e a subjetividade do autor e do pesquisador.  

 

  

                                                           
17 Nessa etapa, os relatos receberam nova numeração (1 a 36) para facilitar o controle e a leitura nessa fase da 
pesquisa.  
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5 UM OLHAR ANALÍTICO SOBRE A TEORIA, O FAZER E O PENSAR DOS 

PROFESSORES 

 

[...] o ato de ler e escrever, momento no qual o 

educando tem a oportunidade de conhecer e 

utilizar adequadamente os códigos de leitura e 

escrita, é um direito humano básico e premissa 

para a construção da concepção de educação ao 

longo da vida, uma vez que o ensino pressupõe o 

empoderamento das sociedades grafocêntricas 

atuais para que possam realizar escolhas 

conscientes e serem agentes históricos de mudança 

do meio social em que vivem (Relato 6, fragmento 
1). 

 

Nesta parte, analisamos os dados obtidos nos relatos dos professores alfabetizadores 

participantes do PNAIC e investigamos as apreensões dos docentes referentes às ideias e às 

orientações dadas na formação continuada, que envolvem a teoria, a prática e a reflexão, ou 

seja, investigar se as ideias são ressignificadas durante o processo de apreensão.  

Ao analisar os relatos, concluímos que as categorias selecionadas para este estudo – 

‘teoria’, ‘prática’ e ‘reflexão’ - são abordadas de diferentes modos e que cada uma delas 

destaca discussões e temas essenciais para o desenvolvimento do programa e para a formação 

dos professores, em uma perspectiva que compreende a alfabetização no ciclo de 

alfabetização. Assim, para a realização deste estudo, selecionamos alguns temas que se 

sobressaíram em cada categoria e que ajudaram a compreender como os professores 

apreendem os fundamentos teórico-metodológicos da formação do PNAIC.  

Na categoria ‘Teoria’, destacam-se os temas formação e direito de aprendizagem e 

alfabetização/letramento, que fazem parte dos fundamentos da proposta e são discutidos 

recorrentemente durante a formação, expressando a centralidade dessas abordagens teóricas 

para o programa. Assim, a análise dos relatos nos possibilitou perceber mais amplamente as 

apreensões dos professores sobre concepções, abordagens e conteúdos e verificar de que 

forma tais assuntos foram ressignificados durante o processo. Na categoria ‘Prática’, 

destacaram-se os temas leitura e oralidade, escrita e análise linguística. A investigação 

centrou-se nos relatos da área de linguagem que exploram os eixos leitura, oralidade, escrita e 

análise linguística, que descreviam propostas, estratégias e procedimentos utilizados para 

desenvolver as capacidades e os conhecimentos para os eixos da área de língua portuguesa.  

Na categoria “Reflexão”, os temas foram: refletindo sobre a prática e refletindo sobre 

o processo formativo. Os relatos analisados trazem reflexões sobre a formação, com ênfase 
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nos procedimentos e nas ações pedagógicas desenvolvidas em sala de aula e sobre 

aprendizagens, mudanças e aspectos teórico-metodológicos da proposta, demonstrando que o 

docente avalia e observa, de forma crítica e reflexiva, o processo formativo, com ações que 

foram aperfeiçoadas e repensadas e aspectos que precisam ser modificados e aprimorados na 

estrutura e no currículo da formação. 

Consideramos que a análise dos relatos nos possibilitou uma multiplicidade de olhares 

sobre a construção de conhecimentos dos professores participantes do Pacto e o confronto 

entre as apreensões de aspectos teóricos, as experiências e as reflexões feitas pelos 

professores, durante o processo formativo, bem como a ressignificação das apreensões 

realizadas sob diferentes perspectivas, considerando as experiências e os conhecimentos de 

cada docente. Os relatos se destacam como gênero que oportunizou analisar as vozes dos 

professores, ao evidenciar aprendizagens, conhecimentos, dificuldades, dúvidas e lacunas 

sobre o trabalho docente, ou seja, apreensões diferenciadas do processo formativo.  

Assim, pela análise dos relatos dessa categoria, pudemos compreender as diferentes 

apreensões dos professores de modo a perceber se elas são ressignificadas no processo de 

apreensão, durante a formação, a partir de pistas e vestígios textuais demonstrados por meio 

da escrita.  

 

5.1 REVELANDO TEORIAS, COMPREENSÕES E CONHECIMENTOS DOS 

PROFESSORES 

 

Nesta seção, analisamos os relatos que apresentam as concepções e os conhecimentos 

dos professores alfabetizadores a respeito dos temas pertinentes aos pressupostos teóricos do 

programa, como: formação continuada/PNAIC, direitos de aprendizagem e alfabetização e 

letramento. Para fazer as análises, mostramos aspectos percebidos nos relatos que se 

relacionam aos fundamentos teóricos do programa, enfocando abordagens e temas pertinentes 

à área de Língua Portuguesa, articuladas à formação de professores e ao processo de 

alfabetização e letramento no Ciclo de Alfabetização. 

 

5.1.1 Formação continuada 

 

Nos relatos dos professores, eles mencionam as contribuições do PNAIC e expressam 

de diferentes maneiras a construção de conhecimentos proporcionada pela formação, o que 

contribui para melhorar as práticas no Ciclo de Alfabetização. Eles consideram o Pacto como 
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uma formação diferenciada de outras de que participaram, e expressam assim essa ideia: “uma 

formação continuada consistente”, “capacitação para melhorar sua atuação em sala de aula”. 

 

Relato 16. Fragmento 1 - Uma formação continuada consistente, com objetivos na 
reflexão teórica e prática, junto com a disponibilidade de materiais didáticos, é 
fundamental para a concretização de um ensino de qualidade para as crianças. (3º 
ano) 
 
Relato 16. Fragmento 2 - Os alfabetizadores têm encontrado essa capacitação para 
melhorar sua atuação em sala de aula, proporcionando uma aprendizagem mais 
concreta firmada no contexto social da criança. (3º ano) 

 

 No relato 16, o professor qualifica a formação continuada como “consistente”, em 

articulação com uma reflexão teórica e prática. Usou esse termo para valorizar a proposta do 

Pacto e reconhece a relevância do conhecimento proporcionado pela formação para a 

qualidade do ensino. Podemos perceber, na afirmativa, que o professor reconhece que o 

programa tem uma proposta que se apoia em uma formação teórica e prática, somada com a 

“disponibilidade do material”. Assim, valoriza tanto os saberes dos professores quanto o 

estudo dos fundamentos teóricos. Entendemos que a compreensão demonstrada pelo professor 

indica que ele conhece os princípios do Pacto que direcionam o olhar do professor para 

aproximar a teoria das situações concretas vivenciadas na sala de aula.  

Entendemos que a valorização das experiências estimula os docentes a expressarem os 

saberes que trazem de sua prática, a relatarem as vivências que realizam em sala de aula, 

durante a formação, promovendo mais amplamente a integração e a troca de saberes. Nesses 

momentos, além de trocarem experiências, os participantes discutem sobre os fundamentos 

teóricos que orientam tais práticas e fortalecem as ações que visam alfabetizar as crianças.  

Em relação à contribuição do programa para mudar a prática em sala de aula, o 

professor considera que a formação ajuda a desenvolver uma aprendizagem “firmada no 

contexto social da criança”. Entendemos que essa afirmativa reporta a uma discussão teórica 

muito importante para o Pacto, que é a compreensão de uma nova concepção de criança e de 

infância, considerando as mudanças na sociedade na forma de educar e de conceber a criança. 

Esses fundamentos se baseiam em pesquisas das áreas de Antropologia, Sociologia, 

Psicologia e Pedagogia, dentre outras que trouxeram reflexões e teorias que ajudam a pensar 

sobre o quanto a criança que frequenta o Ciclo de Alfabetização precisa ser observada, 

respeitada e compreendida; sobre o quanto a escola e os professores precisam reconhecer as 

crianças como sujeitos de direitos. Os estudos dessas teorias possibilitam o reconhecimento 

das singularidades das crianças, como membros de um grupo social com direitos e deveres e 
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com direito a voz. Nesse sentido, o programa orienta os professores para que, ao planejar 

propostas educativas, levem em consideração a individualidade, o contexto social, o acesso à 

cultura e os condicionantes sociais e culturais com os quais a criança interage.  

Compreende-se que as crianças estão inseridas em um contexto social, participam da 

vida social, interagem com pessoas de determinada sociedade e se desenvolvem por meio das 

relações que estabelecem com as diferentes pessoas nos diversos espaços de que participam. 

Portanto, são sujeitos sociais plurais e com diferentes culturas, visto que, “[...] na atualidade, 

já se reconhece que as crianças têm suas necessidades, têm seus processos físicos, cognitivos, 

emocionais e características individuais – sexo, idade, etnia e classe social – e têm seus 

direitos e deveres” (BRASIL, 2014d, p. 9). Esse conhecimento por parte do professor tende a 

orientar a escolha de metodologias e de estratégias que favoreçam a aprendizagem, e isso 

repercute diretamente na prática pedagógica e na alfabetização das crianças. Ao destacar a 

orientação contida nos cadernos do Pacto, entendemos que o professor revisita, em sua 

afirmativa, os temas dos estudos realizados na formação e demonstra que compreendeu os 

pressupostos teóricos da proposta e que utiliza esse conhecimento na prática em sala de aula.  

Na análise dos relatos a seguir, podemos perceber a aproximação entre a prática e a 

teoria, pois os professores compreendem que é fundamental a articulação entre elas.  

  

Relato 34. Fragmento 1 - É muito comum cursos de formação continuada em que a 
teoria se distancia da prática, com o PNAIC é diferente, a teoria surge para 
fundamentar e enriquecer a prática. Em cada ação do PNAIC, o professor tem a 
chance de analisar na prática de sala de aula, aliados a reflexão teórica, até porque 
somos conhecedores de que na sala de aula não há receita nem um método exclusivo 
e único no processo de ensino-aprendizagem. (Multisseriada) 
 
Relato 33. Fragmento 1 - Como também vale ressaltar que a formação continuada do 
PNAIC, tem proporcionado aos participantes do programa, não apenas uma 
ampliação no conhecimento científico, mas também a auto-realização pessoal, pois o 
profissional quando reflete sobre sua prática, permite melhoria na sua atuação, 
passando a ser um produtor e disseminador do conhecimento. (Multisseriada)  

 

Analisando os fragmentos acima, vemos que o professor compreende que a proposta 

do PNAIC é marcada por orientações que destacam a relação entre a teoria e a prática, aspecto 

determinante para a estrutura curricular da formação, que se volta para a prática educativa do 

professor alfabetizador, em consonância com um conhecimento substancial dos pressupostos 

teóricos. Tal percepção pode ser observada na seguinte afirmação: “Na sala de aula, não há 

receita nem um método exclusivo e único”. Essa afirmação nos remete a uma reflexão sobre a 

prática na sala de aula, mas, especificamente, ao processo de alfabetização. Como assinalado 

por Soares (2014), esse processo pode ser realizado por diferentes metodologias, estratégias e 
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procedimentos. Entendemos que, para selecionar e lançar mão da teoria mais adequada para 

determinada situação, o professor deverá conhecer diferentes abordagens e fundamentos 

teóricos, a fim de que possa escolher, entre elas, a mais adequada para promover a 

alfabetização das crianças.  

Há também, no fragmento, outro posicionamento, o de que “a teoria surge para 

fundamentar e enriquecer a prática”. Ao analisar a frase, podemos observar o destaque dado à 

teoria, mas a desvalorização da prática, colocando-a como uma ação inferior, desprovida de 

saber. Há, nessa afirmativa do professor, um consenso: o de que a teoria subsidia a prática.  

A valorização e a celebração da teoria, durante muito tempo, fez parte da formação do 

professor, tanto a inicial quanto a continuada. Os saberes teóricos foram e são enaltecidos, 

pois, em sua construção e constituição, está presente a ideia de hierarquia e de poder de 

determinados grupos e instituições, considerados responsáveis por produzir e divulgar 

conhecimentos científicos. Tais instituições e grupos organizam e produzem teorias e 

fundamentos canônicos que fazem parte da formação profissional. Sobre isso, compreende-se 

que o profissional competente é o que conhece mais teorias ou que tem acesso a cursos e a 

formações em que se discute, preferencialmente, sobre as teorias. Essa valorização da teoria 

tornou-se, de certa forma, um consenso social, divulgado amplamente em diferentes espaços 

formativos e, muitas vezes, compreendida de forma equivocada em uma visão tradicional.  

De acordo com Tardif (2010), durante muito tempo, prevaleceu a ideia advinda do 

modelo tradicional de que os saberes eram produzidos pela Academia para que os professores 

os aplicassem em sala de aula. Essa ideia considerava a sociedade dividida em duas classes: 

os que produziam os conhecimentos e os que os consumiam. Embora, na atualidade, esse 

pensamento seja questionado, ainda temos dificuldade de reconhecer a complexa relação entre 

teoria e prática. Contudo, essa visão tradicional e restrita do conhecimento tem sido 

questionada porque a relação entre a teoria e a prática não é harmônica ou tranquila. Para 

Tardif (2010, p. 235), em uma perspectiva tradicional, “o saber está ao lado da teoria, ao 

passo que a prática ou é desprovida de saber ou portadora de um falso saber baseado, por 

exemplo, em crenças, ideologias, ideias pré-concebidas etc.”. Nessa compreensão, o saber é 

produzido fora da prática, e a prática, por sua vez, não tem saber. Para Imbernón (2010, p. 

40), “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”. 

Pimenta (2005, p. 26), ao discutir sobre aspectos relativos à formação de professores, 

afirma que a teoria “dota os sujeitos de pontos de vista variados para uma ação 

contextualizada. Os saberes teóricos propositivos se articulam, pois, aos saberes da prática, ao 
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mesmo tempo ressignificando-os e, sendo por eles ressignificados”. A autora incrementa essa 

relação ao conceber que a articulação acontece entre os saberes da prática e da teoria. A 

superioridade que, durante muito tempo, foi atribuída à teoria é relativizada, uma vez que a 

prática tem saberes, que devem ser ressignificados por diferentes olhares e abordagens. Por 

essa razão, é importante questionar: de que forma os saberes da prática podem ser 

compreendidos, já que eles podem apresentar-se espontaneamente, bastando, para isso, o 

exercício da atividade docente? Mais uma vez, recorremos a Pimenta (1999, p. 120), quando 

afirma que o conhecimento teórico “não se adquire olhando, contemplando, ficando ali diante 

do objeto, exige que se instrumentalize o olhar com teoria, estudos, olhares de outros objetos 

sobre o objeto”. Entendemos que o conhecimento teórico necessita da prática, e a prática 

precisa da teoria, porquanto ambas têm saberes fundamentais para se compreenderem seus 

princípios. O PNAIC orienta que “a teorização da prática deve constituir o eixo nuclear das 

ações formativas” (BRASIL, 2012a, p. 13).  

Ao analisar as orientações do Pacto, percebemos a intrínseca relação entre a teoria e a 

prática, expressando a inter-relação entre elas. Na proposta, a teoria não predomina sobre a 

prática, o que há é uma articulação entre elas, para garantir a aprendizagem, a mudança da 

prática por meio de uma reflexão constante sobre as ações. Por isso é importante que os 

professores se sintam valorizados ao ter seus saberes obtidos na prática profissional e nos 

diversos espaços de que participam reconhecidos. A valorização desses saberes pode ser uma 

oportunidade para reflexões e aprendizagens, conforme orientam os fundamentos teóricos do 

PNAIC: “Os profissionais que vivenciam a formação continuada já possuem um saber sobre a 

sua profissão e, nos processos formativos, eles precisam compreender que o que eles já sabem 

pode ser modificado, melhorado, trocado, ratificado, reconstruído, refeito ou abandonado” 

(BRASIL, 2012b, p. 14). 

Nessa perspectiva, os saberes dos professores também podem ser ressignificados, 

como refere o professor neste relato: 

 

Relato 30. Fragmento 1 - A formação continuada do Pacto apresenta uma proposta 
pedagógica que traz possibilidades de ressignificação das práticas pedagógicas dos 
professores alfabetizadores. (Multisseriada) 

 

Certamente o professor reconhece a proposta do programa e sabe que ela não invalida 

as experiências dos professores, ao contrário, sugere que as práticas sejam ressignificadas. A 

afirmativa demonstra que o professor reflete positivamente sobre a proposta pedagógica do 

curso e se sente contemplado com a valorização de suas experiências e com a possibilidade de 
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ressignificar a prática. Compreende que sua prática não será desprezada e poderá passar por 

ajustes teóricos e metodológicos que a fortalecerão, porque serão ressignificadas. Assim, as 

experiências dos professores não serão desconsideradas, mas ressignificadas por uma nova 

perspectiva, um novo olhar. Esse tipo de abordagem, que se baseia na valorização das 

experiências e dos saberes dos professores, faz com que os participantes da formação 

desenvolvam capacidades e conhecimentos que, certamente, repercutirão em suas ações na 

sala de aula.  

Durante a formação, os saberes teóricos se entrelaçam aos saberes da prática e se 

ampliam para expressar uma compreensão abrangente, referente às capacidades e aos 

conhecimentos fundamentais para cada área do conhecimento, orientando os procedimentos, 

as metodologias e as estratégias que podem ser desenvolvidas em sala de aula pelos 

professores, tendo em vista a realidade multifacetada de sua prática profissional (BRASIL, 

2012b, p. 12). Essa possibilidade de formação teórica, prática e reflexiva ajuda a desenvolver 

no professor a habilidade de ressignificar sua prática pedagógica, apoiando-se nos 

pressupostos teóricos que orientam a formação continuada.  

No que se refere ao processo de alfabetização proposto pelo PNAIC, uma discussão 

que orienta os objetivos do programa diz respeito à necessidade de alfabetizar as crianças até 

os oito anos de idade, etapa compreendida como Ciclo de Alfabetização. Vejamos alguns 

relatos em que podemos observar a contribuição do programa para a alfabetização das 

crianças:  

 

Relato 11. Fragmento 1 - É relevante ressaltar que o PNAIC tem sido um grande 
suporte para nós professores que muitas vezes não temos ideia do que fazer com 
aqueles alunos que ainda não se apropriaram do Sistema de Escrita Alfabética 
(SEA), do Sistema de Numeração Decimal (SND) e das habilidades de ler e produzir 
diferentes gêneros textuais. (2º ano) 
 
Relato 30. Fragmento 2 - O PNAIC atua como proposta de formação continuada que 
traz novos horizontes para o fazer pedagógico, em uma dinâmica de ação-reflexão-
ação que envolve professor alfabetizador, práticas pedagógicas, crianças, escolas, 
secretarias de educação, todos envolvidos no sentido de promover reflexos positivos 
na aprendizagem das crianças, de modo a garantir os direitos de aprendizagem. 
(Multisseriada)  

 

 

Analisando o relato 11, vimos que duas ideias se sobressaem: primeiro, o fato de o 

professor não saber o que fazer com os alunos que não se apropriaram do SEA e do SND; 

segundo, de que o PNAIC, como responsável por orientar o que fazer com os alunos que não 

consolidaram esses conhecimentos. No relato, o professor expressa, com clareza, a 
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contribuição do programa e emprega o termo ‘suporte’ com o sentido de apoio. Todavia, junto 

com a ideia de suporte e de apoio da formação à prática do professor, ele identifica uma 

dificuldade, uma falta ou a apresentação de uma lacuna, que pode ser atribuída à formação do 

professor. A expressão ‘não temos ideia do que fazer’ desnuda a intimidade do profissional 

que reconhece sua falta de habilidade e limitação para alfabetizar crianças que têm 

dificuldades. A dúvida sobre o que fazer com as crianças, sobre a ação que deve ser utilizada 

e que ainda não consolidou o SEA mostra a consciência das limitações e das dificuldades para 

alfabetizar e identificar uma situação de falta, de carência, de desconhecimento. Podemos 

analisar a afirmativa “não temos ideia do que fazer” a partir de algumas questões: por que o 

professor não sabe o que fazer com os alunos com dificuldades? As formações de que 

participou anteriormente não discutiam sobre a alfabetização de crianças com dificuldades de 

aprendizagem?  

Por outro lado, é importante reconhecer que a afirmativa do professor suscita muitas 

reflexões sobre a formação/PNAIC. É preciso questionar a proposta do programa refletindo 

sobre os seguintes aspectos: há, na formação, a relação entre a teoria e a prática, para que o 

professor se aproprie de conhecimentos teóricos e procedimentais que ajudem a promover a 

consolidação do processo de alfabetização das crianças, sobretudo, das que têm dificuldades 

de aprender? Acreditamos que esses questionamentos sejam pertinentes para que olhemos o 

programa como um processo em construção, que precisa de ajustes, de aprimoramentos e de 

reflexões que favoreçam seu aperfeiçoamento.  

Ao mesmo tempo em que expõe sua dificuldade de alfabetizar as crianças, o professor 

enaltece o programa, ou seja, reconhece que as orientações obtidas na formação têm ajudado a 

reorganizar sua prática pedagógica, a renovar a metodologia e a alfabetizar as crianças. Desse 

modo, considera o PNAIC um “suporte” para superar as dificuldades e para renovar sua 

prática pedagógica, com uma proposta que orienta a alfabetização compreendendo seus 

princípios e efetivando uma prática ressignificada, que se consolida com a utilização das 

orientações teórico-metodológicas proporcionadas pela formação. Embora considere o 

programa um suporte para sua prática, as orientações obtidas na formação não o ajudaram a 

alfabetizar crianças com dificuldades. Podemos observar que o professor apreende algumas 

orientações que o ajudam a reorganizar a prática, mas não consegue consolidar o SEA para 

determinados grupos de crianças, ou seja, tem dificuldade de efetivar o processo de 

alfabetização em alunos com dificuldades de aprendizagem. Entendemos que é importante 

considerar a afirmativa do professor porque demonstra uma lacuna na formação, e isso 
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merece atenção às especificidades do processo de alfabetização, sobretudo, para alunos que 

ainda não consolidaram o SEA.  

No relato 30, o professor demonstra que valoriza o Pacto e diz que o programa “atua 

como proposta de formação continuada que traz novos horizontes para a prática pedagógica, 

em uma dinâmica de ação-reflexão-ação que envolve professor alfabetizador”. Podemos 

entender que os “novos horizontes” vislumbrados pelo professor advêm de uma prática 

renovada, pautada na ação/reflexão/ação. A expressão ‘novos horizontes’ também nos dá a 

ideia de que a visão anterior era limitada, significa também outra possibilidade, talvez mais 

clara, de olhar mais amplamente a realidade, ou seja, perceber o processo de alfabetização da 

criança de uma nova forma. A expressão também pode significar um novo caminho, mais 

tranquilo e promissor, porque propõe uma caminhada a partir da compreensão de que a ação 

que se efetiva depois de uma reflexão tende a se tornar mais firme, mais segura e, por isso 

mesmo, mais objetiva. Nessa dimensão, o professor reflete sobre a própria ação, a prática que 

nasce depois da reflexão é mais consciente e eficiente. Ao enfatizar a ideia de reflexão sobre a 

ação, ele tende a valorizar a proposta do Pacto e reitera a abordagem da formação concernente 

à importante aproximação e inter-relação entre teoria, prática e reflexão. A articulação desses 

três aspectos está nos fundamentos teóricos do programa, que são reconhecidos como centrais 

para todas as ações formativas.  

Assim, ao enfatizar que o PNAIC se diferencia das demais formações porque tem uma 

proposta que se baseia na ação/reflexão/ação, o professor enaltece a proposta e se coloca 

como profissional que apreendeu os fundamentos teóricos do Pacto, demonstrando que 

ressignifica esse conhecimento em sua prática pedagógica, uma vez que utiliza esse 

conhecimento em suas ações pedagógicas.  

Segundo Houpert (2005), a habilidade reflexiva deve estar fundamentada, 

principalmente, em uma análise das ferramentas conceituais baseada em estudos científicos. 

Essas ferramentas, apoiadas na teoria, devem referenciar as práticas observadas. Para o autor, 

é fundamental analisar situações práticas e vivências, porque elas constituem momentos em 

que o exercício da reflexividade acontece de forma ampla. Tais situações aproximam o 

professor das práticas que vivencia em sala de aula e contribuem para que, ao se deparar com 

diferentes situações, ele possa resolvê-las com mais consciência e tranquilidade (BRASIL, 

2012b, p. 13).  

Entendemos que, embora as condições e situações reflexivas sejam propostas 

coletivamente, a reflexão é individual e exige uma investigação de si mesmo, das ações que 

realiza, com o fim de compreender o contexto em que atua e os sujeitos com os quais interage 
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para refletir continuamente sobre a ação. Por isso, a ação que nasce ou que renasce desse 

processo reflexivo é nova, reconfigurada pela necessidade de mudar para atender à formação 

do outro e de si mesmo. Assim, ao refletir sobre a ação, o professor utiliza instrumentos 

teórico-metodológicos a que tem acesso, visando compreender mais profundamente sua ação 

e ressignificá-la. Essas reflexões o ajudam a atuar de forma problematizadora na sala de aula, 

desenvolvendo nos alunos a vontade de aprender e os meios de acessar informações e 

conhecimentos. Freire (2001) afirma que a ação sem reflexão é prática neutra, isolada, mas a 

ação, junto com a reflexão, é dialética, na medida em que se impõe necessária entre o fazer e 

o pensar, entre o pensar e o fazer, ou seja, no ‘pensar para o fazer’ e no ‘pensar sobre o que 

fazer’.  

Assim, a reflexão não é um pensar inoperante, vazio. Ela deve se dar de forma 

articulada com um exercício constante que alia ação educativa e fundamentos teórico-

metodológicos, considerando a realidade e problematizando-a, ou seja, olhando-a de forma 

crítica, procurando caminhos, percebendo acertos, dificuldades e falhas. Essa percepção e o 

espírito investigativo sobre a própria prática promovem a reflexão, em um processo que exige 

tempo, etapas, em um percurso construído continuamente. Compreendemos que a capacidade 

reflexiva pode ser mais bem desenvolvida durante a formação continuada, quando, 

coletivamente, os professores são desafiados a pensar sobre determinada situação, analisando 

os caminhos, as estratégias, as metodologias e as teorias que as envolvem e procurando 

relacionar o contexto social às práticas que realizam em sala de aula.  

 

5.1.2 Direito de aprendizagem  

 

Na análise dos relatos selecionados que abordam esse tema, outro aspecto do 

programa é trazido à tona e corresponde a um fundamento teórico abordado na formação e a 

uma face inovadora do programa: a discussão sobre o direito de aprendizagem. Esse tema é 

central para a proposta teórico-metodológica do Pacto, porque orienta os princípios do 

programa e sua proposta curricular e define os objetivos de aprendizagem para cada área, 

organizando os conhecimentos e as capacidades que as crianças devem desenvolver a cada 

etapa de ensino.  

Os fundamentos dos direitos de aprendizagem têm intrínseca relação com a ideia de 

que, no Ciclo de Alfabetização, há uma abordagem de progressão da aprendizagem, que dá às 

crianças a oportunidade de, durante três anos, concluir o processo de aprendizagem e de 

serem alfabetizadas. Para sistematizar os conhecimentos e as capacidades essenciais a cada 
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etapa, foram estabelecidos os objetivos de aprendizagem para os eixos estruturantes de cada 

área de conhecimento, organizados a partir dos Direitos de Aprendizagem. Essa ideia de 

distribuição dos conhecimentos e capacidades em eixos visa garantir a continuidade do 

processo de alfabetização, para que as crianças aprendam em um período de tempo contínuo e 

mais amplo. Assim, um mesmo conhecimento ou uma mesma capacidade pode ser foco de 

ensino em diferentes etapas da escolarização. Entretanto, devem ser previstas estratégias para 

ampliar os conhecimentos e as capacidades. Essas orientações partem da compreensão de que 

as crianças têm necessidades e ritmos diferentes de aprendizagem, por isso a ampliação do 

período destinado à alfabetização - o Ciclo de Alfabetização - garante a elas o direito de 

aprender de acordo com sua necessidade. Segundo a proposta, as crianças podem, no ano 

seguinte, revisitar os conteúdos propostos e realizar as aprendizagens previstas, tendo o seu 

direito de aprender assegurado, sem que isso cause qualquer prejuízo.  

Embora a proposta do Ciclo de Alfabetização, que envolve a continuidade do processo 

de apropriação do SEA, seja amplamente divulgada na escola, os direitos de aprendizagem 

das crianças não se efetivam, visto que as pesquisas18 revelam a defasagem ano/idade e um 

número expressivo de alunos que estão no terceiro ano do ensino fundamental que não 

consolidaram o processo de alfabetização. Os professores, por sua vez, têm dificuldades de 

revisitar os conteúdos trabalhados na turma, de elaborar atividades diferenciadas para os 

alunos que ainda não consolidaram a aprendizagem e, ao mesmo tempo, propor outras ações 

pedagógicas que permitam às crianças que já dominam tais conhecimentos avançarem. Nesse 

sentido, os direitos de aprender de muitas crianças do Ciclo de Alfabetização não são 

garantidos. A valorização e o reconhecimento da importância dos direitos de aprender 

acontecem nos discursos, mas os enunciados não garantem a aprendizagem e a alfabetização 

das crianças.  

É importante ressaltar que os conhecimentos e as capacidades se repetem durante os 

três anos, não de forma mecânica ou exatamente da mesma forma. As crianças retomam os 

conhecimentos e as capacidades e têm a possibilidade de iniciar, aprofundar e consolidar as 

aprendizagens a cada etapa. Essa continuidade ajuda o professor a atender as que não 

conseguiram concluir as aprendizagens do SEA na etapa prevista e lhes dar oportunidade de 

revisitar os conteúdos e os conhecimentos previstos para cada etapa, sem que isso provoque 

desgastes, traumas ou exclusão.  

                                                           
18 Podemos observar os resultados da ANA do ano de 2016, que demonstram baixos índices de aprendizagem em 
escrita e leitura, especialmente na Paraíba. <http://ana.inep.gov.br/ANA/Resultados da Ana>  
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Os fragmentos dos relatos abaixo indicam que os professores se posicionam favoráveis 

aos direitos de aprendizagem, considerando essa abordagem positiva para a concretização da 

alfabetização das crianças no ciclo de alfabetização.  

 

Relato 35. Fragmento 1 - Outro ponto positivo da formação foi o estudo dos direitos 
de aprendizagem para cada ano, pois foi um conhecimento a mais e uma forma de 
acompanhar os avanços das crianças, praticamente, que diariamente durante o 
processo de alfabetização. (Multisseriada) 
 
Relato 32. Fragmento 1 - A formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa está colaborando para a construção de práticas pedagógicas cotidianas de 
alfabetização que garantam a consolidação dos direitos de aprendizagem. 
(Multisseriada) 

 

No relato 35, o professor destaca o quão positivo foi estudar e compreender os direitos 

de aprendizagem para a prática pedagógica, porque esse conhecimento lhe proporcionou 

acompanhar os avanços das crianças. E para expressar que reconhece a importância de uma 

proposta que tem como orientação os direitos da aprendizagem, utiliza os termos 

“colaborando” e “Outro ponto positivo da formação”. Os direitos de aprendizagem concebem 

a criança como um sujeito de direito e como pessoa que tem um ritmo próprio e 

individualizado, que lhe permite um tempo próprio para construir os conhecimentos e 

desenvolver as capacidades. A proposta, que tem como base os direitos de aprendizagem, traz, 

sobretudo, a ideia de respeito ao ritmo e às peculiaridades de cada criança, sem, contudo, 

restringir as oportunidades de aprender. 

Os relatos seguintes também destacam os direitos de aprendizagem e apresentam sua 

aplicação no processo de alfabetização.  

 

Relato 33. Fragmento 2 - Diante da nova postura dos professores alfabetizadores, 
observam-se ações que contribuem para o discurso acerca dos direitos de 
aprendizagem das crianças, assegurando a melhoria do ensino no Ciclo de 
Alfabetização. (Multisseriada) 
 
Relato 21. Fragmento 1 - Acreditamos que conseguimos garantir aos nossos alunos 
alguns direitos de aprendizagem em língua Portuguesa relacionados à Leitura, 
Oralidade e Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética. (Multisseriada) 

 

Os fragmentos dos relatos acima ressaltam que são necessárias ações que garantam às 

crianças o direito de aprender, com estratégias que ajudem a retomar os conhecimentos e as 

capacidades previstas, mas que não foram consolidadas na etapa. Nesse fragmento, o 

professor menciona um sentimento de mudança da prática educativa com reflexos na 

aprendizagem, por meio do reconhecimento dos direitos de aprendizagem das crianças, mas 
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que resulta em uma ação. Podemos observar que o reconhecimento não se dá apenas em um 

plano teórico, mas também em ações, na retomada do ensino por meio de estratégias. Ao 

afirmar a decisão por uma “nova postura”, observamos a intenção do professor de realizar 

uma mudança da prática, na medida em que ela se reflete em “ações que contribuem para o 

discurso acerca dos direitos de aprendizagem”. A análise do relato nos leva a pensar que as 

ações do professor foram transformadas em uma “nova postura”, demonstrando que houve a 

compreensão e a garantia dos direitos de aprendizagem das crianças.  

Entendemos que compreender e reconhecer os direitos de aprendizagem das crianças 

no ciclo de alfabetização além de repercutir nas ações do professor remete a um sentimento de 

consciência do outro, de responsabilização. Não é apenas o conhecimento teórico sobre os 

direitos que determina a aprendizagem dos alunos nem a apropriação de um conjunto de 

capacidades a serem desenvolvidas que orienta a prática educativa. A decisão de usar o 

conhecimento sobre os direitos de aprendizagem tem relação com um sentimento de 

reconhecimento do outro, da conscientização e da responsabilidade que o professor tem de 

formar o aluno.  

Nesse sentido, o conhecimento dos direitos de aprendizagem propiciado pela formação 

do Pacto abre perspectivas para que o professor se conheça e se reconheça como 

professor/profissional cuja atividade é a docência e que tem o objetivo de promover a 

aprendizagem da criança, por meio de estratégias, propostas e interações que respeitem o 

tempo de aprendizagem de cada uma. A expressão retirada do relato “nova postura” reflete 

esse sentimento de mudança e de reconhecimento do outro. Se é preciso mudar, se é 

importante adotar uma nova postura, isso significa que a atitude anterior não era boa, não 

dava resultados. Por isso, essa “nova postura” implica uma nova prática do professor, 

acompanhada de uma transformação que se apoia nas apreensões das teorias e das práticas 

estudadas na formação e na capacidade de compreender o outro, de perceber com mais clareza 

a criança, com suas singularidades e de ressignificar os conhecimentos apreendidos em suas 

ações.  

Percebemos que, à medida que reconhece os direitos de aprendizagem e os aplica em 

sua prática pedagógica, o professor compreende concepções que estão subjacentes a essa 

proposta, ou seja, a criança, como sujeito de direitos, individual, social e que constrói 

conhecimento em diferentes tempos e modos. Assim, subjacente a essa prática, há a 

compreensão de uma teoria e a concepção de criança e de infância, resgatadas pelos direitos 

de aprendizagem e do respeito ao tempo de aprender de cada criança. 
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No fragmento do relato 21, podemos observar que o professor reconhece a 

importância do direito de aprendizagem ao abordar indiretamente a avaliação na afirmativa 

“conseguimos garantir aos nossos alunos alguns direitos de aprendizagem”. O uso do termo 

“alguns” expressa a ideia de que o professor não conseguiu garantir todos os direitos de 

aprendizagem previstos para a etapa. Portanto, as capacidades e os conhecimentos previstos 

para determinada etapa não foram alcançados em sua totalidade. Para afirmar que apenas 

alguns direitos foram assegurados, foi preciso avaliar, analisar e identificar quais direitos de 

aprendizagem foram assegurados. Nesse sentido, podemos perceber uma atitude analítica e 

reflexiva do professor, na medida em que lança um olhar crítico e avaliativo sobre a própria 

prática.  

Continuando essa ideia de avaliação, no relato a seguir, fala da necessidade de realizar 

diagnósticos periódicos, visando acompanhar o processo de alfabetização.  

 

Relato 34. Fragmento 2 - A cada semestre realizamos diagnósticos em rede para 
mapear os direitos de aprendizagem, garantindo por cada aluno para traçar 
estratégias que permitam a criança aprender efetivamente. (Multisseriada) 

 

Podemos constatar, no relato acima, que o professor acompanha a aprendizagem das 

crianças fazendo o mapeamento dos direitos de aprendizagem. A partir dessa identificação, 

procura criar estratégias com o objetivo de ajudá-las a superar as dificuldades e concluir 

aprendizagens. O professor demonstra, por meio da expressão, ‘realizamos diagnósticos, que 

conhece as etapas necessárias para a realização do diagnóstico semestral. Como podemos 

observar no fragmento, ele reconhece os direitos de aprendizagem por meio de ações que 

comprovam o conhecimento, o reconhecimento e a garantia dos direitos de aprendizagem das 

crianças com uma nova postura do professor, ou seja, a realização de novas ações, com 

estratégias que promovam a alfabetização das crianças. A realização de diagnóstico é uma 

ação que corresponde a essa nova postura do professor, em que ele demonstra sua intenção de 

ensinar e de compreender os níveis de aprendizagem das crianças. Nessa afirmação, o 

professor se aproxima dos fundamentos teórico-metodológicos do programa e realiza 

avaliações e diagnósticos que lhe permitem identificar os conhecimentos e as capacidades dos 

alunos de construíram a cada etapa, “para traçar estratégias que permitam a criança aprender 

efetivamente”. Então, além de compreender os direitos de aprendizagem, ele se compromete 

com uma ação transformadora que reconhece que as crianças têm o direito de aprender e 

utiliza esse conhecimento para mudar sua prática.  
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O relato a seguir demonstra que o professor também utiliza o diagnóstico como ponto 

de partida para uma nova ação, com destaque para os eixos de ensino da área de Língua 

Portuguesa.  

 

Relato 24. Fragmento 1 - O trabalho em destaque contribuiu para o processo de 
alfabetização, garantindo direitos de aprendizagem do Pacto nacional pela 
alfabetização na idade certa (unidade 01), pois as estratégias utilizadas 
contemplaram a leitura, a produção de textos escritos, a oralidade, a análise 
linguística: discursividade, textualidade e normatividade; a análise linguística: 
apropriação do sistema de escrita alfabética (SEA). (Multisseriada) 

 

Nesse relato, o professor ressalta os eixos a serem trabalhados na área de Língua 

Portuguesa e a contribuição dos direitos de aprendizagem para efetivar o processo de 

alfabetização. Ao destacar a aquisição do SEA, considerando a valorização das práticas de 

linguagem nos diferentes contextos sociais, o professor demonstra estar sintonizado com os 

pressupostos teóricos do Pacto. Na afirmativa acima, constatamos que ele reconhece que o 

programa contribui com orientações para o processo de alfabetização das crianças, uma vez 

que estão em consonância com os quatro eixos propostos pelo PNAIC: leitura, oralidade, 

produção de texto e análise linguística. Observamos que o discurso do professor demonstra a 

apreensão dos pressupostos teóricos do programa e a utilização em sua prática educativa. Por 

outro lado, o professor destaca a contribuição dessa apreensão para o êxito do trabalho de 

alfabetização que realiza e avalia positivamente tanto o programa quanto suas ações 

pedagógicas, apoiadas na garantia dos direitos de aprendizagem. Em seu relato, o professor 

concorda com o discurso do material orientador da formação, quando afirma: “No processo de 

alfabetização e ensino/aprendizagem da Língua Portuguesa, tomamos quatro eixos direciona-

dores: leitura, produção de texto escrito, oralidade e análise linguística, incluindo a 

apropriação do Sistema de Escrita Alfabética – SEA” (BRASIL, 2012j, p. 36). 

 

5.1.3 Alfabetização e letramento  
 

Durante a formação continuada do Pacto, os professores podem ter acesso aos 

fundamentos teóricos que embasam o programa por meio da leitura e da discussão dos textos 

que compõem os cadernos e da análise de situações em que são apresentadas experiências 

sobre as concepções de letramento e de alfabetização. Conhecendo essa realidade das 

formações, analisamos os relatos dos professores, com o objetivo de compreender de que 

forma essas concepções são compreendidas pelos professores para, posteriormente, saber 

como se articulam os saberes teóricos relativos à alfabetização, ao letramento e às práticas 
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descritas. Entendemos que compreender os fundamentos teóricos do programa, com ênfase na 

alfabetização na perspectiva do letramento é o aspecto central para a prática do professor, uma 

vez que reflete aprendizagens e conhecimentos construídos na formação.  

Entendemos que a proposta do PNAIC é de basilar a alfabetização, na perspectiva do 

letramento, e na área de língua portuguesa, tem a finalidade de garantir aprendizagens que se 

apoiam nos seguintes eixos: leitura, oralidade, produção de texto escrito e análise linguística. 

Tais aprendizagens se apoiam em uma compreensão de língua e de linguagem que abrange 

seus usos sociais, ou seja, o sujeito em interação. Nessa dimensão, a alfabetização não se 

restringe ao conhecimento da estrutura da língua, também se estende a outras capacidades e 

conhecimentos, em um processo contínuo, durante os três anos do ensino fundamental, para 

que as crianças tenham a oportunidade de ler, compreender, interpretar, inferir, ressignificar, 

comentar, escrever, apreender, discutir, produzir, criticar, enfim, realizar uma série de ações 

com e a partir dos textos. Para tanto, a proposta do Pacto visa garantir a elas o período de três 

anos para concluir o processo de alfabetização, ou seja, iniciar, aprofundar e consolidar os 

conhecimentos durante o Ciclo de Alfabetização.  

O desenvolvimento desse processo é complexo, pois envolve metodologias, estratégias 

e procedimentos que estão inter-relacionados às teorias, às variadas formas de ler, 

compreender e de produzir textos, considerando as diferentes linguagens, os processos 

individuais e, ao mesmo tempo, sociais de cada criança. Por isso, é fundamental que o 

professor alfabetizador conheça as concepções teóricas sobre alfabetização e letramento e as 

várias metodologias, as estratégias e os procedimentos que podem ser utilizados por ele, 

visando dar sentido às práticas pedagógicas que envolvem a alfabetização na perspectiva do 

letramento.  

Ao analisar os relatos dos professores, tivemos acesso às suas colocações sobre os 

fundamentos teórico-metodológicos do programa, destacadas nas afirmativas, na descrição 

das práticas e nos comentários das atividades realizadas. Por isso, a análise dos relatos nos 

ajudou a verificar o destaque dado às concepções teóricas que apoiam a formação do Pacto, 

porque as práticas descritas podem trazer reflexos sobre as aprendizagens e as compreensões 

da proposta teórico-metodológica do programa.  

No relato abaixo, podemos perceber a apreensão do professor sobre a concepção de 

alfabetização presente nos cadernos da formação, expressando a concordância com as 

orientações da proposta.  

 



134 
 

Relato 35. Fragmento 2 - Alfabetizar é mais do que ensinar as crianças a 
decodificarem sílabas e realizar a leitura de palavras, frases e textos. Podemos 
afirmar que alfabetizar é subsidiar a criança a criar relações com práticas de leitura e 
escrita, é analisar e questionar a leitura do mundo a partir de suas práticas sociais. 
(Multisseriada)  

 

O fragmento evidencia a concepção de alfabetização do professor, em que ele expressa 

ideias que se coadunam com os conhecimentos teóricos obtidos na formação do Pacto com 

uma compreensão mais ampla, incorporando aspectos do letramento. A afirmativa denota uma 

ampliação da concepção de alfabetização quando diz que “alfabetizar é mais do que ensinar as 

crianças a decodificarem sílabas e realizar a leitura de palavras, frases e textos”. Para ele, 

alfabetizar é muito mais do que decodificar, porque se aproxima de outra concepção, a de 

letramento.  

Ao afirmar que “alfabetizar é subsidiar a criança a criar relações com práticas de 

leitura e escrita, é analisar e questionar a leitura do mundo a partir de suas práticas sociais”, o 

professor procura estabelecer relações entre a apropriação da escrita e da leitura com as 

práticas sociais e a subjetividade do leitor. Vemos que a apreensão é ressignificada, quando o 

professor demonstra uma compreensão ampliada do processo de alfabetização articulando-a 

aos usos sociais da leitura, ao letramento. Ele entende que a criança alfabetizada é capaz de 

analisar e questionar sua leitura do mundo. Essa “leitura do mundo” pode significar uma 

leitura mais ampla, para a qual é imprescindível a subjetividade do leitor, que não só envolve 

a interpretação e a compreensão do texto, como também as inferências, a ressignificação, a 

produção autônoma e criativa e o estabelecimento de relações de intertextualidade com textos 

de variados gêneros e com as experiências de mundo.  

No relato a seguir, o professor enuncia que a aprendizagem da leitura e da escrita é um 

direito humano básico.  

 

Relato 6. Fragmento 1 - O ato de ler e escrever, momento no qual o educando tem a 
oportunidade de conhecer e utilizar adequadamente os códigos de leitura e escrita, é 
um direito humano básico e premissa para a construção da concepção de educação 
ao longo da vida, uma vez que o ensino pressupõe o empoderamento das sociedades 
grafocêntricas atuais para que possam realizar escolhas conscientes e sejam agentes 
históricos de mudança do meio social em que vivem. (1º ano) 

 

Na afirmativa, destacam-se ideias relacionadas à aquisição da leitura e da escrita como 

um direito humano básico, considerando o domínio dessas capacidades essenciais para o 

empoderamento das sociedades grafocêntricas e a realização de escolhas conscientes. Ao 

considerar a alfabetização como um direito humano básico, precisamos ponderar que a 

sociedade deve garantir às crianças e aos jovens o acesso à educação e à alfabetização, para 
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que possam acessar os bens culturais presentes na sociedade e se tornar agentes sociais 

críticos e históricos. As orientações do Pacto estão articuladas aos pressupostos dos direitos 

humanos, ao apresentar os direitos de aprendizagem para os diversos eixos das áreas de língua 

portuguesa e matemática, que visam à aquisição e ao desenvolvimento da escrita e da leitura 

durante o ciclo de alfabetização. A afirmativa do professor corrobora as orientações do 

programa, na medida em que destaca o direito de aprender a ler e a escrever, ou seja, o direito 

de todos os indivíduos serem alfabetizados.  

A alfabetização favorece a inserção dos indivíduos na sociedade de forma mais ampla 

e propicia sua participação em espaços sociais em que predomina a linguagem escrita, porque 

pode se comunicar de variados modos e com os diversos instrumentos e suportes, usando a 

língua em suas várias formas de expressão, sendo, também, parte de uma sociedade 

grafocêntrica. Para Soares (1998, p. 20), alfabetização “é o processo de aquisição do código 

escrito, das habilidades de leitura e escrita”. A autora reconhece que outros estudiosos 

costumam ampliar a compreensão de alfabetização, mas prefere utilizar o sentido acima, 

visando esclarecer a especificidade do processo. A concepção mais focada de alfabetização é 

necessária porque a escrita constitui um conjunto de elementos que, para serem 

compreendidos e lidos, precisam de uma aprendizagem sistematizada. Por essa razão, deve-se 

considerar que o processo de alfabetização tem etapas, e elas ajudam as crianças a terem um 

domínio progressivo das regularidades e irregularidades do sistema de escrita, a fim de que 

possam compreendê-lo gradativamente. 

Soares (1998) assevera que as tentativas de explicar a alfabetização ainda são 

incompletas, porque o sistema alfabético não tem uma correspondência unívoca, ou seja, cada 

letra representa um som e vice-versa, o que torna o processo mais complexo. Por isso, uma 

concepção de alfabetização deve ser pensada tanto como aquisição do sistema alfabético de 

escrita, o código, quanto do ponto de vista social, levando em consideração os determinantes 

culturais e contextuais para sua aprendizagem. Para acha que tão importante quanto 

decodificar é compreender e reconhecer que esses elementos estão profundamente ligados a 

aspectos socioculturais, ao modo como as pessoas se comunicam e aos gêneros presentes no 

seu cotidiano.  

Nesse processo, as crianças vão, gradativamente, apropriando-se dos códigos 

linguísticos e de seus usos e compreendendo que, além de dominar esses códigos e os 

elementos envolvidos em sua aquisição, é preciso observar os usos da leitura e da escrita na 

sociedade, inserindo-se como sujeitos que recebem e produzem informações e se comunicam 

utilizando os diferentes gêneros textuais, interagindo em diferentes espaços sociais do mundo 
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do trabalho, familiar, religioso e social, de modo a contribuir com os processos socioculturais 

da comunidade da qual participam.  

A concepção de alfabetização da autora é defendida pelo Pacto nos seguintes termos:  

 

Pensar a alfabetização nesse contexto implica afirmar seu caráter processual, 
contínuo, permanente, pois ela não pode ser reduzida ao cumprimento de 
determinadas metas em relação ao domínio de códigos linguísticos e de seus usos. 
Mais do que isso, ela deve contribuir na formação de sujeitos que, pelo domínio 
desses códigos e dos elementos que os sustentam, possam construir sua autonomia 
numa sociedade que se organiza a partir e em torno da leitura e da escrita (BRASIL, 
2015c). 

 

As orientações do programa confirmam a complexidade do processo de alfabetização 

e devem nortear as ações dos professores, mediante o conhecimento e a compreensão da 

concepção e de aspectos metodológicos que envolvem sua prática. Como podemos observar, 

essa perspectiva de alfabetização ajuda a formar sujeitos autônomos, com capacidade de 

participar mais amplamente dos espaços sociais, lendo, escrevendo, interagindo e utilizando 

diferentes linguagens.  

No excerto acima, aparece o adjetivo “permanente”, e Soares (1998), ao comentar o 

uso desse termo como qualidade do processo de alfabetização, esclarece que não podemos 

confundir o desenvolvimento da leitura e da escrita com a aquisição, uma vez que o 

desenvolvimento é permanente, acontece durante toda a vida, entretanto a aquisição deve se 

dar em um tempo determinado, preferencialmente, durante os anos iniciais do ensino 

fundamental, para que as crianças se apropriem da escrita e da leitura e, progressivamente, 

desenvolvam-se rumo à autonomia e à compreensão dos diferentes usos sociais da língua.  

Comesse pensamento, Soares (2014, p. 18) reitera a complexidade do processo, ao 

afirmar que a alfabetização “não é uma habilidade, é um conjunto de habilidades, o que 

caracteriza como um fenômeno de natureza complexa, multifacetado.” Por isso são 

necessários um caminho orientado por etapas sistematizadas e um professor que tenha 

conhecimentos sobre os variados aspectos que envolvem o ensino e a aprendizagem das 

crianças.  

Devido a essa complexidade, muitas compreensões, coerentes e incoerentes, têm sido 

divulgadas, na tentativa de explicar o fenômeno no Brasil e de fortalecer o debate e de instigar 

novas visões. Vejamos o que diz o professor no fragmento abaixo:  

 

Relato 32. Fragmento 2 - Os problemas da alfabetização no Brasil têm sido 
amplamente discutidos por diferentes segmentos da sociedade e por pesquisadores 
de várias áreas. Alguns consensos já começam a ser delineados. Por exemplo, já se 
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concebe, hoje, que um indivíduo alfabetizado não é aquele que domina apenas os 
rudimentos da leitura/escrita, ou seja, que é capaz de ler/escrever palavras. 
(Multisseriada) 

 

Analisando esse fragmento, percebemos que o professor concorda com as pesquisas de 

estudiosos sobre o tema alfabetização e utiliza tais consensos para dar mais credibilidade ao 

seu relato, ao afirmar que “o indivíduo alfabetizado não é aquele que domina apenas os 

rudimentos da leitura/escrita, ou seja, que é capaz de ler/escrever palavras”. Nessa afirmativa, 

o professor apreende uma concepção mais ampla, na medida em que reflete uma compreensão 

em que a alfabetização não ficaria restrita à mera decodificação de letras e sílabas, mas 

envolveria a leitura significativa, a compreensão e a emissão de um juízo de valor sobre o 

texto, ressignificando-o. Nessa perspectiva, compreende-se que o sujeito alfabetizado deve 

ler, compreender e fazer inferências sobre o que leu e utilizar as informações e os 

conhecimentos obtidos por meio das diferentes leituras nos contextos de que participa. Além 

de realizar a leitura, o sujeito alfabetizado deve saber se comunicar por meio da escrita. A 

afirmativa do professor demonstra a apreensão da teoria sobre a concepção de alfabetização 

do programa, coerente com a proposta de alfabetizar letrando, em uma perspectiva que 

abrange a aprendizagem da língua escrita como meio de expressão e compreensão, conforme 

assinalado por Soares (2014).  

Ao consolidar o processo de alfabetização, a criança deve ser capaz de acessar, com 

autonomia, os bens culturais presentes em seu ambiente e de ampliar sua capacidade de 

entender e interagir com diferentes sujeitos em situações sociais diversas, utilizando, para 

isso, a leitura, a oralidade e a escrita. Nessa perspectiva, é considerado alfabetizado o 

indivíduo que consegue ler e compreender os textos para obter informações e para deleite; 

escreve com autonomia diferentes gêneros de modo a se comunicar em situações sociais; 

acessa e produz conhecimentos. Para isso, utiliza diferentes suportes, instrumentos e 

linguagens.  

Há que se ressaltar que muitas crianças que frequentam os anos iniciais do ensino 

fundamental não têm oportunidade de ter acesso à especificidade da língua, de conhecer o 

código da escrita alfabética e de ler e escrever, ou seja, de serem alfabetizadas. Soares (2014) 

chama à atenção para esse fato e diz que as crianças das classes populares brasileiras 

apresentam mais dificuldade de aprender a ler e a escrever, o que é agravado pelo fato de a 

escola valorizar a língua escrita e negar a língua oral, demonstrando o preconceito linguístico 

e cultural que ainda está presente nas práticas pedagógicas realizadas na sala de aula. É 

preciso atenção para o fato de que o letramento não fique restrito ao conhecimento do código, 
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das letras e das palavras e uma condição cognitiva universal e abstrata decorrente do uso da 

escrita como tecnologia. O desafio que cabe à escola é de favorecer o letramento, de valorizar 

as práticas e as culturas letradas e, na mesma proporção, valorizar e patrocinar as culturas 

orais, para que uma não seja superior à outra, como assinala Signorini (2001).  

Para a autora, esse preconceito afasta as crianças e deixa prevalecer a ideia de que a 

escola desconsidera que a alfabetização, para além de fornecer a obtenção de conhecimentos, 

possibilita a conquista de um poder político e afasta as crianças dos conhecimentos, das 

condições e dos instrumentos necessários para a conquista de novos mecanismos de poder 

(SOARES, 2014). Contudo, o reconhecimento das dificuldades da escola e do professor tem 

suscitado uma tomada de consciência, provocado debates e, a partir deles, novas 

compreensões têm surgido, impulsionando mudanças que visam promover a aprendizagem 

das crianças e inseri-las nos processos de alfabetização. Desse modo, buscam reinventar a 

alfabetização, dão oportunidade para que as crianças aprendam a ler e a escrever de forma 

mais abrangente, a romper com uma prática preconceituosa e ineficiente e a valorizar a 

especificidade do processo, ampliando-o. No relato a seguir, o professor fala da opção pelo 

processo que implica a reinvenção da alfabetização.  

  

Relato 29. Fragmento 1 - Optei por estratégias formativas consonantes com a 
perspectiva do “reinventar” a alfabetização, contudo, sem exaurir na totalidade os 
aspectos da metodologia em voga na prática das professoras, uma vez que a proposta 
do programa não implica negação aos conhecimentos já construídos. (Multisseriada) 

 

 

Nesse fragmento, o professor demonstra apreensão do fundamento teórico de Soares 

(2014, 1995), que está na base da proposta do Pacto, utilizando a expressão criada pela autora: 

“reinventar a alfabetização”. Além de demonstrar ter conhecimento teórico sobre os 

fundamentos da alfabetização, advindos dos estudos da autora presente nos pressupostos 

teóricos dos cadernos, o professor passa a ideia de que ressignificou as apreensões, uma vez 

que sua prática em sala de aula se apoia na teoria citada, portanto, articulada aos pressupostos 

do PNAIC.  

Podemos observar a apreensão do professor, dos fundamentos teóricos do Pacto, que 

se apoiam em estudos de Soares (1998, 2003, 2014), em que ela alerta para a falta de atenção 

às etapas e às especificidades do processo de alfabetização por parte do professor e nomeia 

esse fenômeno de “desinvenção da alfabetização”. A autora chama à atenção, também, para 

alguns fatores que ajudaram a desinventar a alfabetização, como: a chegada do conceito de 
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alfabetização no Brasil, juntamente com o de letramento nos anos 80, que trouxe uma nova 

organização do tempo, com a ideia de ciclos e da não reprovação dos alunos a cada ano e uma 

interpretação equivocada da proposta construtivista que, naquele momento, propunha a 

aprendizagem da criança por meio de uma prática espontânea e da interação com o objeto de 

conhecimento, sem necessidade de um método.  

A compreensão equivocada desses aspectos ajudou a desinventar a alfabetização e 

culminou com a realização de práticas distorcidas que agravaram as dificuldades de aprender 

das crianças. Além disso, a autora ressalta a necessidade de conhecimentos sobre a base 

linguística que envolve o sistema de escrita alfabético e de que é fundamental compreender as 

especificidades do processo de alfabetização e de reflexões sobre aspectos fonológicos da 

escrita.  

Ao afirmar “Optei por estratégias formativas consonantes com a perspectiva do 

‘reinventar’ a alfabetização, o professor não só demonstra que apreendeu a concepção de 

alfabetização como também que ressignifica sua prática, por meio de ações que mostram a 

“reinvenção da alfabetização”. Como podemos perceber, a apreensão do professor não se dá 

apenas no plano teórico, mas também no da prática, uma vez que a escolha do léxico, as 

palavras e as expressões que utiliza demonstram a realização de ações e de “estratégias 

formativas consonantes com a perspectiva do ‘reinventar’ a alfabetização’”. Nesse sentido, as 

estratégias formativas implicam práticas, ações, caminhos metodológicos, atividades e 

propostas, cujo objetivo é o de reinventar a alfabetização em sala de aula.  

O relato do professor divide-se em duas partes: na primeira, apresenta a opção pela 

abordagem da alfabetização, a partir de sua reinvenção; na segunda, afirma que “sem exaurir 

na totalidade os aspectos da metodologia em voga na prática das professoras”. Tal afirmativa 

demonstra que o professor não conseguiu romper totalmente com o modelo das metodologias 

tradicionais realizadas em sala de aula. Essa constatação nos impele a uma pergunta: o 

professor apreendeu, realmente, as ideias sobre a reinvenção da alfabetização? O professor 

ressignifica em sua prática procedimentos e ações que demonstram a reinvenção da 

alfabetização? Nosso questionamento se justifica porque acreditamos que seu posicionamento 

provoca idas e vindas do antigo para o novo, o que tende a gerar dúvidas e uma prática 

contraditória, porquanto o professor demonstra dificuldades de se afastar dos paradigmas 

anteriores e apropriar-se do novo.  

Se, em um primeiro momento, o professor é categórico ao afirmar sua opção por 

estratégias formativas que visam reinventar a alfabetização, no momento seguinte, ele diz que 

valoriza as práticas em voga nas práticas docentes. Que reflexões podemos fazer sobre as 
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ações de um profissional que afirma ter apreendido os fundamentos teóricos sobre 

alfabetização e letramento e demonstra a ressignificação dessa compreensão em sua prática, 

que valoriza sua utilização, mas, ao mesmo tempo, expressa que não consegue romper com as 

práticas tradicionais? Que reflexões podemos fazer de um professor que defende uma teoria e, 

na prática, utiliza outra?  

Esse comportamento expresso pelo professor nos leva a refletir sobre a complexidade 

do processo de alfabetização; sobre os variados conhecimentos de que ele precisa se apropriar 

para utilizar uma proposta inovadora e desafiadora como a alfabetização a partir de sua 

reinvenção e na perspectiva do letramento. Novamente reiteramos a necessidade de que o 

professor conheça as especificidades de cada processo e reflita sobre cada um, analise as 

estratégias que podem ser utilizadas por ele para estimular as crianças e que favoreçam sua 

aprendizagem, conhecendo os diferentes caminhos, fazendo escolhas e aproximando-se de 

propostas que promovam uma alfabetização mais ampla da criança.  

Embora a alfabetização tenha especificidades, observou-se que o caminho para ensinar 

a criança a ler e a escrever não precisa ser trilhado de forma isolada. Ele pode se associar a 

outro processo, o letramento. Esses dois processos podem caminhar lado a lado, uma vez que, 

como vimos, a alfabetização pode ser compreendida como a aquisição do sistema 

convencional de escrita, e o letramento, como o desenvolvimento de comportamentos e 

habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais, conforme reitera 

Soares (2003a, p. 97).  

Compreendida como um período central para a aquisição do código e do sistema 

alfabético da língua escrita, a alfabetização é considerada um processo complexo e, ao mesmo 

tempo, muito importante para a escola, uma vez que as práticas educativas desenvolvidas 

nesse espaço se voltam para essa tarefa nos anos iniciais do ensino fundamental. A 

centralidade da escola como instituição patrocinadora da alfabetização é destacada por 

Kleiman (2005), quando diz que a alfabetização é uma prática que se concretiza em eventos 

que se situam dentro de uma sala de aula, liderados por um especialista (o professor) que se 

encarrega de ensinar sistematicamente as regras de funcionamento e uso do código alfabético 

aos iniciantes no assunto (os alunos). Nessa dimensão, a escola deve se aproximar de práticas 

que visem não apenas ensinar a tecnologia da escrita e da leitura, mas também refletir sobre o 

uso da escrita em contextos sociais, tendo como premissa a inter-relação entre a alfabetização 

e o letramento. Quando a escola tomar para si a responsabilidade de discutir coletivamente 

com os professores sobre os caminhos teórico-metodológicos que podem ser trilhados para 
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que todas as crianças sejam alfabetizadas, orientando escolhas e definindo abordagens, os 

docentes se sentirão mais confiantes com as práticas pedagógicas que realizam.  

Ao ressaltar a especificidade dos dois processos, Soares (1998, p. 47) diz que 

“alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao contrário: o ideal será 

alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais de 

leitura e da escrita”. Nessa compreensão, alfabetização e letramento são processos que devem 

caminhar juntos, para que a aquisição ou o aprendizado da língua escrita possa se dar de 

forma mais ampla. Nesse sentido, o processo de aquisição da escrita reforça aprendizagens 

que sustentam a abrangência de uma compreensão de letramento que envolve aspectos como a 

competência para a leitura e a escrita de textos em situações sociais presentes no cotidiano.  

Essas ideias são divulgadas pelos materiais do Pacto, por meio de orientações que vêm 

nos cadernos das formações que confirmam a necessidade de reinventar a alfabetização e de 

privilegiar seu processo na perspectiva do letramento, para que os alunos possam aprender a 

ler e a escrever no tempo previsto. A sugestão é de que a alfabetização seja conduzida de 

forma paralela e caminhando junto com o processo de letramento, observando as 

especificidades de cada processo, para evitar práticas contraditórias e interpretações 

equivocadas. Para isso, é necessário aprofundar a reflexão sobre a interdependência entre 

alfabetização e letramento, analisar as implicações ao se usar cada um dos processos na 

prática pedagógica do professore demostrar respeito ao ritmo, às experiências e à 

individualidade da criança bem como a centralidade do professor em cada ação. 

Ao analisar o relato do professor, apresentado a seguir, vemos que ele valoriza as 

experiências que a criança traz ao chegar à escola, aspecto que tem implicações para se 

compreender a concepção de alfabetização e de letramento. 

   

Relato 20. Fragmento 1 - A partir do momento em que a criança entra em contato 
com o mundo social, onde a escrita está presente em suas diversas formas de uso, é 
possível afirmar que ela inicia o processo de alfabetização e letramento antes mesmo 
de entrar na escola. Esse processo é uma construção conceitual, contínua e 
desenvolvida dentro e fora da sala de aula em um processo interativo que acontece 
desde as primeiras relações da criança com a escrita. (Multisseriada)  

 

Analisando o relato do professor, encontramos a seguinte afirmação: “Ela inicia o 

processo de alfabetização e letramento antes mesmo de entrar na escola”. Essa afirmativa 

demonstra que o professor sabe que a criança, mesmo antes de entrar para a escola, está 

exposta a diversas manifestações sociais e culturais e que, ao participar de situações em que a 

oralidade, a leitura e a escrita estão presentes, ela interage com os diversos sujeitos por meio 
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de gêneros. Então, o professor entende que o contato com essa variedade de situações 

aproxima a criança da escrita e da leitura e dá início ao processo de alfabetização e de 

letramento. E continua com esta afirmativa: “Esse processo é uma construção conceitual, 

contínua e desenvolvida dentro e fora da sala de aula em um processo interativo que acontece 

desde as primeiras relações da criança com a escrita”. Ressaltamos, aqui, o pensamento de 

Soares (2014), ao asseverar que o simples contato com diferentes gêneros e textos e com a 

leitura e a oralidade, por si só, não efetiva o processo de alfabetização, porque a alfabetização, 

como já dissemos, precisa de uma sistematização, de um caminho organizado de forma 

progressiva. A partir do que ressalta a autora, podemos dizer que as experiências que a criança 

traz e o contato com variadas linguagens e gêneros textuais em seu mundo social a 

aproximam do processo de letramento e tendem a colaborar para o processo de alfabetização, 

porquanto os gêneros textuais podem ser utilizados para apoiar o ensino da leitura e da escrita, 

porque a criança pode refletir sobre aspectos linguísticos, identificar suas características e sua 

estrutura e se apropriar de palavras e frases para dar sentido aos diferentes textos, em um 

trabalho lúdico durante a alfabetização. Vimos que o professor não apreendeu as concepções 

de alfabetização e de letramento, por isso não compreende as especificidades de cada 

processo. Isso tende a repercutir na alfabetização da criança, uma vez que passa a ideia de que 

a apropriação do SEA pode ser realizada apenas a partir do contato com a leitura e a escrita.  

Outro aspecto presente na afirmativa diz respeito ao reconhecimento de que esse 

processo acontece dentro e fora da escola, em que se valorizam as experiências que a criança 

vivencia antes de ingressar nela. Entendemos que, ao iniciar o processo de alfabetização na 

escola, a criança tende a compreender e a interagir mais amplamente com as diferentes 

situações comunicativas vivenciadas em seu mundo social. Por isso, é possível compreender 

que o processo acontece “dentro e fora da escola”. Há uma constante interação entre o 

processo de alfabetização que acontece dentro da escola e os saberes e as experiências do 

mundo social, uma vez que as interações são constantes e cada vez mais ampliadas. Esse 

entendimento confirma as ideias defendidas pelo professor de que o processo é contínuo, 

desenvolvido dentro e fora da escola, interativo, realizado desde as primeiras relações da 

criança com a escrita.  

Podemos concluir que o letramento não acontece exclusivamente na escola, mas em 

diferentes espaços sociais, porque a sociedade está permeada de uma variedade de gêneros 

textuais presentes no cotidiano das famílias e dos indivíduos. Todavia, é preciso considerar 

que o acesso a esses gêneros dá-se de forma diferenciada para cada pessoa e pode variar de 

acordo com o interesse e o acesso das famílias aos bens culturais. Isso se justifica porque a 
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forma como cada grupo social tem contato com os textos pode variar, a depender da classe 

social e da importância que cada comunidade dá à leitura e à escrita. Ao discutir sobre o 

assunto, Signorini (2001) afirma que o acesso dos indivíduos aos recursos do letramento, na 

família e na comunidade, é desigual, pois está ligado aos mecanismos sociopolíticos e 

ideológicos de controle dos recursos materiais e simbólicos. Essa constatação reforça o 

importante papel da escola, ao possibilitar o acesso aos gêneros textuais presentes nas 

diferentes esferas sociais e ampliar o ingresso às variadas práticas letradas do mundo 

sociocultural das crianças. Para a autora, é fundamental compreender o acesso à escrita das 

comunidades refletindo sobre os modos como os gêneros escritos são inseridos e funcionam 

no campo sociocultural e político e a consequente heterogeneidade desses materiais.  

Nos próximos relatos, os professores afirmam que utilizam diversos gêneros textuais 

durante a alfabetização porque consideram que eles ajudam a promover a aprendizagem da 

criança.  

  

Relato 2. Fragmento 1 - A alfabetização baseada na familiaridade e domínio das 
linguagens usadas nos diversos gêneros textuais possibilita as crianças não apenas 
decifrar códigos, mas compreender o que lê e se tornar um leitor autônomo, seja 
para fins práticos ou para enriquecer sua visão do mundo, facilitando o aprendizado 
da escrita e com isto, a capacidade do aluno expressar-se, comunicar-se e defender 
opiniões. (1º ano) 

 

O relato 2 evidencia que o professor valoriza a presença de variados gêneros textuais 

em sala de aula, para que as crianças aprendam a ler e compreendam mais amplamente o 

texto, apropriando-se do código e inferindo sentido ao que foi lido. Ele afirma que a 

alfabetização deve se apoiar em uma diversidade de gêneros textuais, porque, como estão 

presentes no mundo social, os gêneros são significativose concretos, visto que circulam em 

vários ambientes e, por isso, ajudam a criança a ampliar sua capacidade de compreender e de 

ler o mundo. Marcuschi (2001) ressalta que, devido à sua materialidade, ao seu meio de 

produção (sonoro e gráfico) e à sua organização discursiva (oral ou escrita), os gêneros 

textuais podem ser utilizados como apoio a discussões e análises pelos alunos, visto que têm 

características que os diferenciam e marcam.  

Continuando a análise do relato, observamos que o professor enfatiza a realização da 

alfabetização apoiando-se nos gêneros textuais, por considerá-los essenciais para as crianças 

terem acesso à escrita e à leitura. Considera, ainda, que, como os gêneros textuais são 

utilizados em todos os espaços sociais, isso “possibilita as crianças não apenas decifrar 

códigos, mas compreender o que lê e se tornar um leitor autônomo, seja para fins práticos ou 
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para enriquecer sua visão do mundo”. Ao defender a utilização dos gêneros textuais no 

processo de alfabetização, o professor demonstra a apreensão das orientações do PNAIC, de 

aspectos teórico-metodológicas da formação concernentes ao tema. Os cadernos das 

formações orientam que, para trabalhar com os gêneros textuais em sala de aula, o professor 

deve conhecer duas dimensões que se articulam. A primeira se refere aos aspectos 

socioculturais relacionados a sua presença em todos os espaços comunicativos na sociedade; a 

segunda, aos aspectos linguísticos ligados à compreensão do que o texto informa e comunica 

(BRASIL, 2012l, p. 9). 

O próximo relato também valoriza a presença dos variados gêneros textuais na sala de 

aula.  

 

Relato 18. Fragmento 1 - O aluno precisa estar em contato com os mais variados 
gêneros de textos para que saiba utilizá-las nas diferentes situações em que precise 
fazer uso da fala e também da escrita. (3º ano) 

 

Ao afirmar que a criança deve ter contato com uma variedade de gêneros textuais, o 

professor destaca a necessidade de que o aluno saiba utilizá-los nas diferentes situações 

sociais. A abordagem que traz sobre gêneros extrapola a ideia contemplativa e meramente 

apreciativa. Ele sugere que o uso dos gêneros textuais deve acontecer em um contexto prático, 

ou seja, as crianças também devem produzir os diferentes gêneros e compreender que eles 

estão presentes em todos os processos comunicativos, tanto na modalidade oral quanto na 

escrita. Marcuschi (2008, p.162) afirma que os gêneros textuais transcendem o aspecto 

meramente comunicativo e informacional e que “boa parte de nossas atividades discursivas 

servem para controle social e cognitivo”. Nessa compreensão, utilizamos os gêneros para nos 

integrarmos na sociedade, para sermos parte dela, para mostrar ação, poder e influência etc.  

Assim, utilizamos os gêneros orais e escritos em todas as situações sociais, porque nos 

comunicamos por meio de gêneros, motivo pelo qual estamos sempre produzindo diferentes 

gêneros. Quando o aluno consegue identificar e compreender as características e a função 

comunicativa e produzir outros gêneros, ele demonstra que sabe interagir com a sociedade 

letrada, o que corresponde a uma expectativa da escola: a de efetivar a alfabetização e o 

letramento.  

 As ideias apresentadas pelos professores coadunam-se com as orientações do Pacto 

que defendem a importância de que as crianças tenham contato com os variados gêneros 

textuais durante o processo de alfabetização, uma vez que se compreende que os sujeitos estão 

em constantes interações que permitem tanto o uso da língua escrita quanto da oralidade, uma 



145 
 

vez que as práticas sociais são mediadas por variados gêneros textuais. Corroborando a ideia 

apresentada pelo PNAIC, Schneuwly e Dolz (2004) consideram que os gêneros são 

instrumentos culturais disponíveis nas interações sociais. São historicamente mutáveis e 

relativamente estáveis. Emergem em diferentes domínios discursivos e se concretizam em 

textos, que são singulares (BRASIL, 2012l, p. 7).  

Consequentemente, os gêneros textuais constam nas propostas do Pacto e, 

recorrentemente, são discutidos nas formações ao apresentar concepções e orientações que as 

os professores têm a oportunidade de analisar e de refletir. Nessa perspectiva, o programa 

defende a ideia de que as crianças devem ter acesso a uma diversidade de gêneros, que 

circulam em esferas sociais, para possam perceber variadas situações comunicativas do 

âmbito público e do privado, tanto na modalidade escrita quanto na oral.  

Assim, os gêneros estão presentes nas situações formais ou informais e ajudam o 

processo comunicativo e a compreensão das práticas culturais de cada comunidade, 

possibilitando a interação por meio da mobilização de diferentes linguagens e suportes.  

Nessa dimensão, entende-se que, ao chegar à escola, a criança leva conhecimentos 

construídos nas relações que estabelece e mobiliza e tem acesso a variados gêneros textuais, 

tanto na modalidade oral, quanto na escrita. Assim, a música, os poemas, as cantigas, as 

histórias, os diálogos, os rituais religiosos, as orações, entre outros gêneros, são vivenciados 

pelas crianças e as colocam em contato com diferentes textos em situações discursivas 

concretas. Por isso, ao chegar à escola, é importante que as crianças tenham oportunidade de 

vivenciar alguns dos gêneros textuais que já conhece e conhecer outros, para que possam 

ampliar suas experiências com a língua. Essa oportunidade de conviver com variados gêneros 

textuais torna mais significativas as propostas e ajuda as crianças a ampliarem a compreensão 

dos textos, porque, gradativamente, conhecem novas palavras e estilos, percebem diferentes 

possibilidades de se comunicar e adentram o universo da leitura e da escrita. 

De acordo com Bakhtin (1997, p. 302), 

 

aprendemos a moldar nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir a fala do outro, 
sabemos de imediato, bem nas primeiras palavras, pressentir-lhe o gênero, 
adivinhar-lhe o volume (a extensão aproximada do todo discursivo), a dada estrutura 
composicional, prever-lhe o fim. (…) Se não existissem os gêneros do discurso e se 
não os dominássemos, se tivéssemos de construir cada um de nossos enunciados, a 
comunicação verbal seria quase impossível. 

 

Para o autor, o reconhecimento das peculiaridades dos gêneros e das ações 

comunicativas implicadas neles reflete os contextos socioculturais dos falantes, porquanto os 
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textos são marcados pela cultura. Os gêneros textuais, nessa dimensão, são modelos com 

características e estrutura comuns, por meio dos quais as crianças percebem aspectos que são 

estáveis, semelhanças e peculiaridades entre eles, de modo a ajudá-las a construir 

generalizações sobre o gênero e a se apropriar deles para se tornarem protagonistas de práticas 

discursivas concretas. 

Ao afirmar que a alfabetização deve se apoiar na “familiaridade e no domínio das 

linguagens usadas nos diversos gêneros textuais”, o professor passa a ideia de que 

compreende os gêneros textuais como textos concretos, prenhes de significado, ligados a 

situações sociais presentes no processo comunicativo dos indivíduos, por isso são cheios de 

significados, aspectos que favorecem a aprendizagem das crianças durante o processo de 

alfabetização. O relato do professor confirma o que ressalta o PNAIC, que, “por possuírem 

aspectos relativamente estáveis/comuns, os gêneros servem como modelos, [...] na medida em 

que possuem, por exemplo, ‘conteúdos’, ‘construções composicionais’ e ‘estilos’ semelhantes 

entre si” (BRASIL, 2012l, p. 7).  

 

5.2 REVELANDO A PRÁTICA DOS PROFESSORES: ESTRATÉGIAS E 
PROCEDIMENTOS DE LEITURA E ORALIDADE, ESCRITA E ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 

 

Quando as crianças ainda não leem 

convencionalmente, atividades de leitura e de 

escrita, com esses textos que pertencem à tradição 

oral e as crianças os conhecem de memória, 

podem possibilitar avanços significativos nas 

hipóteses que as crianças formulam a respeito da 

língua escrita. Dessa forma, a exploração de 

poemas, particularmente das rimas, contribui para 

o processo da alfabetização das crianças, à 

medida que fazem com que elas pensem sobre as 

semelhanças entre as palavras e sobre as relações 

entre a escrita e a pauta sonora (Relato 2). 
 

5.2.1 Práticas de leitura e de oralidade 

  

Nesta sessão, analisamos os relatos de práticas de leitura e oralidade que demonstram 

estratégias e propostas que visam ajudar a criança a compreender o texto, a interpretá-lo, a se 

posicionar em relação a ele, a perceber elementos linguísticos e aspectos estruturais e 

subjetivos, que extrapolam uma visão única e redutora do texto. Os relatos descrevem 

experiências em que os alunos têm a oportunidade de participar por meio da oralidade de 
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diferentes formas: elaborando hipóteses sobre o texto que será lido, escutando histórias, 

conversando sobre aspectos percebidos nos variados gêneros textuais apreciados e 

construindo sentidos diversos, tanto na leitura realizada com a ajuda do colega ou do 

professor quanto em uma leitura cada vez mais autônoma, a partir dos livros de literatura 

infantil. Essas experiências são discutidas e analisadas por meio de temas como antecipação 

de sentidos, leitura em voz alta pelo professor, reflexão e compreensão sobre o texto lido, 

leitura feita pelas crianças e literatura infantil: a leitura de livros. A abordagem do eixo 

‘oralidade’ está presente em todos os temas apresentados e permeia as atividades e as 

estratégias das propostas que se apoiam em processos comunicativos orais, cujo foco é a 

criança e a leitura. Sendo assim, as discussões relativas à oralidade permeiam as práticas 

analisadas e são fundamentais para o processo de alfabetização e para a formação do leitor 

iniciante, por promover a descoberta de aspectos linguísticos e literários do texto que ajudam 

a compreender os sentidos do texto.  

 

5.2.1.1 Antecipação de sentidos 

 

No relato apresentado a seguir, o professor incentiva as crianças a observarem o livro, 

procurando pistas na capa que as ajudem a descobrir informações sobre o autor, o título e o 

ilustrador.  

 

Relato 1619. Fragmento 3 - Iniciamos a aula com uma roda de leitura, em que foi 
apresentado o livro, fizemos uma leitura visual da capa relatando título nome no 
autor editor e ilustrador. Nesse momento, perguntamos aos alunos o que eles 
achavam da capa e qual conteúdo poderia conter no livro. (3º ano) 

 

No relato 16, o professor chama essa atividade de ‘uma leitura visual’, que envolve os 

elementos que estão expressos no livro, especificamente na capa. Em uma visão mais ampla, 

podemos pensar que a leitura visual do livro pode incluir desde a 

forma como as letras são distribuídas na página, seu tipo e tamanho, 

os espaços utilizados para cada elemento (imagem e texto verbal) até 

outros elementos, como imagens, cores etc. No entanto, o professor 

só denomina de leitura visual a da capa do livro e as informações 

                                                           
19 O relato 16 utilizou o livro: ‘Dez sacizinhos, de Tatiana Belinky, com ilustrações de Roberto Weigand. A 
história conta a história de 10 sacizinhos que sofrem diversos acidentes, desde a ingestão de comida estragada 
até um acidente de charrete. A história ajuda as crianças a contarem de 1 a 10 e a subtraírem, à medida que os 
acidentes acontecem e os sacizinhos somem. 
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dispostas nela. Então, ao utilizar estratégias cognitivas que ajudam as crianças a anteciparem 

sentidos e a elaborarem hipóteses sobre o texto, o professor usa elementos presentes na capa, 

como: autor, título etc. Embora esses elementos pareçam fáceis de ser identificados pelas 

crianças, eles podem se tornar base para uma discussão mais profunda, como, por exemplo: 

que outras histórias do autor as crianças tiveram oportunidade de ouvir ou de ler? Que marcas, 

características linguísticas e peculiaridades perceberam nos títulos lidos? Que temas, 

personagens ou situações o autor utiliza nas histórias? Essas questões podem ajudar as 

crianças a perceberem aspectos da obra do autor que não estão explícitos, mas que marcam 

sua produção. Ao chamar a atenção das crianças para esses aspectos, o professor pode 

despertar-lhes a curiosidade para detalhes da escrita de cada autor.  

Nesse sentido, a exploração dos elementos presentes na capa pode conduzir tanto à 

discussão de aspectos mais superficiais do livro quanto outros mais complexos, que 

promovem a mobilização de conhecimentos prévios das crianças e a construção de sentidos 

do texto a ser lido. Cosson (2014) corrobora essa ideia, ao afirmar que podemos introduzir um 

livro de uma forma simples, mostrando a capa para os alunos e chamando-lhes a atenção para 

aspectos básicos da edição, ou de uma forma mais sofisticada, apresentando diferentes modos 

de ler, comparando a obra com outras ou analisando sua história editorial. A definição da 

forma como o livro será apresentado para a turma tem relação com a intencionalidade do 

professor e com o nível de leitura das crianças.  

Nos relatos abaixo, os professores informam que apresentaram os livros para extrair 

algumas informações que estavam presentes em sua capa, como: ilustrações, autor e editora, e 

ativar os conhecimentos prévios das crianças.  

 

Relato 420. Fragmento 1 - Apresentei o livro às crianças e dele, extraímos algumas 
informações que estavam presentes em sua capa: ilustrações, autor, editora. (1º ano) 
 
Relato 2021. Fragmento 2 - Com a apresentação do livro trabalhamos com as 
crianças o autor, quem fez as ilustrações, qual o título do livro com o objetivo de 
ativar os conhecimentos prévios sobre a história a fim de antecipar sentidos e 
envolvê-los na formulação e verificação de hipóteses de leitura. (Multisseriada) 

 

                                                           
20 O relato 4 utilizou o livro: ‘O aniversário do Seu Alfabeto’, de Amir Piedade que relata todos os preparativos 
para a festa de aniversário do Seu Alfabeto. Todas as letras são convidadas para a festa que dura até o dia 
amanhecer. 
21 O relato 20 utilizou o livro: ‘Bruxa, Bruxa, venha a minha festa’, de Arden Druce, com ilustração de Pat 
Ludlow. Tradutor: Gilda de Aquino. Editora: Brinque Book. O livro conta a história de uma menina que convida 
toda sorte de seres assustadores para irem a sua festa. E lá vão: bruxa, gato, espantalho, coruja, árvore, duende, 
dragão, pirata, tubarão, cobra, unicórnio, fantasma, babuíno, lobo e, epa!, Chapeuzinho Vermelho? 
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No relato 4, o professor não se preocupou em ir além do que estava escrito na capa. 

Seu objetivo era de que as crianças identificassem as informações disponíveis na capa. Esse 

tipo de exploração e de reconhecimento é importante para a criança, 

porque a ajuda a perceber a autoria de uma obra e a organização 

editorial, aspectos fundamentais para a produção e a distribuição do 

livro. A discussão sobre essas informações pode ser feita inicialmente, 

para que as crianças identifiquem o autor/os autores, o 

ilustrador/ilustradora e a editora, mas também podem ser 

aprofundados, como dissemos acima, aproveitando a identificação 

desses profissionais para discutir sobre aspectos relativos à profissão de escritor, ao estilo de 

cada um, às características do ilustrador e à função das editoras.  

 

No relato 20, o professor informa que trabalha com as crianças a identificação do 

autor, do ilustrador e do título, para que elas ativem conhecimentos 

prévios e formulem e verifiquem hipóteses de leitura. Essa conversa 

inicial sobre aspectos presentes na capa do livro suscita interesse sobre 

a leitura que vai ser realizada, uma vez que cria expectativa nas 

crianças sobre aspectos que poderão estar presentes na narrativa, 

amplia sua atenção e motiva-as para a leitura.  

 

No relato 12, apresentado a seguir, o professor, além de pedir às crianças para lerem o 

título e os elementos constantes na capa do livro como, o nome do autor e o do ilustrador, 

procurou estabelecer um diálogo sobre o título, explorar a oralidade e discutir sobre elementos 

que extrapolam o texto.  

 

Relato 1222. Fragmento 1 - Inicialmente apresentamos o livro para turma 
perguntando se alguém já o conhecia e se saberia ler o título, depois realizamos 
alguns questionamentos explorando a oralidade. Quem vocês acham que escreveu 
esse livro? Quem fez as ilustrações? Por que será que o autor deu o título “Formiga 

amiga”? É normal ter uma formiguinha como amiga? Será que se deixarmos 
migalhas de bolo e açúcar espalhados pela sala de aula vai aparecer formigas? Por 
quê? Onde vivem as formigas? (2º ano) 

 

                                                           
22 O relato 12 utilizou o livro “Formiga Amiga” de Bartolomeu Campos de Queirós com ilustrações de Elizabeth 
Teixeira que conta a história de uma formiga amiga que passeia pela pedra fria da pia. Aos poucos ela vai se 
tornando dona da cozinha e passa a dormir no açucareiro. . 
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A partir da identificação do título, inicia uma discussão com a turma e faz 

questionamentos, procurando extrapolar a superfície textual, que 

remete a aspectos subjetivos, ligados ao conhecimento do mundo e 

às experiências do leitor e faz perguntas como: Por que será que o 

autor deu o título “Formiga amiga”? É normal ter uma formiguinha 

como amiga? Será que se deixarmos migalhas de bolo e açúcar 

espalhados pela sala de aula vai aparecer formigas? Por quê? Onde 

vivem as formigas? 

Tais questionamentos nos levam a pensar que, ao trabalhar com o eixo de leitura, o 

professor explora, concomitantemente, o eixo da oralidade, possibilitando às crianças criarem 

uma pluralidade de sentidos, ao ativar os conhecimentos que detêm. No entanto, as questões 

feitas na sequência pelo professor extrapolam a ideia de antecipação de sentidos ou criação de 

hipóteses sobre o texto, na medida em que os desafiam a emitirem opinião sobre uma situação 

problema: É normal ter uma formiguinha como amiga? Será que se deixarmos migalhas de 

bolo e açúcar espalhados pela sala de aula vai aparecer formigas? Por quê? Onde vivem as 

formigas? Além de ativar suas experiências, elas podem se valer de conhecimentos obtidos 

anteriormente, em outras situações e estudos, para responder às questões.  

Podemos notar, pelos questionamentos do professor, sua intenção de explorar a 

oralidade das crianças, deixá-las falar sobre aspectos vivenciados em seu mundo social e 

assegurar a manifestação espontânea de aspectos subjetivos e de conhecimentos textuais 

prévios que ajudem a ampliar o sentido do título e de sua extrapolação. Sobre esse aspecto, 

observamos que as perguntas feitas pelo professor tinham o objetivo de ativar o conhecimento 

de mundo e de dar liberdade às crianças de expressar o que pensam sobre o tema em 

discussão. Essa atitude demonstra para as crianças que suas opiniões serão ouvidas e 

respeitadas, que não existe uma resposta única, que as experiências individuais obtidas no 

contexto social de cada uma serão importantes para a elaboração das respostas e que a sala de 

aula é um espaço dialógico, onde todos podem opinar sobre os temas propostos. Ao 

demonstrar a dimensão dialógica e interacional de sua prática, o professor favorece a 

participação das crianças e afasta medos de julgamentos e de críticas.  

Essa forma de conduzir as discussões faz com que as propostas de desenvolvimento da 

linguagem oral sejam cada vez mais aprofundadas, pois as questões iniciais que se apoiam na 

materialidade do livro e do título, gradativamente, ampliam-se quando exigem a interação do 

leitor, por meio de inferências que remetem ao mundo social, às experiências e à 

subjetividade. Essa atividade demonstra uma visão mais ampla de leitura em que as crianças 
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têm oportunidade de construir sentidos, utilizando estratégias de antecipação, inferência e 

verificação, com a ajuda dos colegas e com a mediação do professor, conforme ressaltado nos 

direitos de aprendizagem pelo Pacto: “antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios 

relativos aos textos a serem lidos pelo professor ou pelas crianças; reconhecer finalidades de 

textos lidos pelo professor ou pelas crianças”.  

Os relatos mostraram que é importante que as crianças elaborem hipóteses sobre o 

texto a ser lido, explorando os vários aspectos presentes no livro, como também a sua 

extrapolação. Para isso, comentar sobre o autor, as ilustrações, as cores, a capa, o tipo de letra, 

o tamanho do livro e o leiaute pode ser uma boa estratégia para formar um leitor atento e 

crítico tanto ao texto quanto à sua produção. Todavia, para empregar essa estratégia de leitura, 

o professor/mediador deve planejar a leitura, ler o livro antecipadamente e buscar informações 

relevantes sobre a obra e o autor, sendo, ele mesmo, um leitor crítico e observador. 

Nos anos iniciais do ensino fundamental, a postura do professor é muito importante, 

principalmente em relação à leitura, uma vez que o docente é a referência para a construção 

de muitos comportamentos da criança, porque, quando chegam à escola, muitas crianças não 

tiveram oportunidade de ter presenciado a leitura realizada por um adulto, ou seja, de ter 

assistido a uma postura de leitor na família. É na escola que essas crianças têm acesso a 

modelos de leitores, a diferentes gêneros textuais, a variados modos de ler e de manipular os 

suportes de leitura.  

Ao discorrer sobre aspectos sociais da leitura, Chartier (1998) chama à atenção para as 

mudanças sociais que repercutiram nas práticas de leitura realizadas em diferentes situações, 

da leitura silenciosa em casa, no quarto, nas praças, na biblioteca, até a leitura em voz alta nas 

ruas, no trabalho, nos cafés, enfim, uma infinidade de formas de ler que mostram uma 

mobilização social e política dos novos modos de organizar a sociedade. “Chega-se a uma 

situação contemporânea em que a leitura em voz alta é finalmente reduzida à relação adulto-

criança e aos lugares institucionais” como a escola, afirma Chartier (1998, p. 143). 

  

5.2.1.2 Leitura em voz alta pelo professor  

 

Nos anos iniciais do ensino fundamental, a leitura em voz alta feita pelo professor é 

muito significativa para as crianças, porque ele vai atuar como um modelo, um leitor que 

apresenta o texto por meio da oralidade e como mediador, porque não só lê, como também 

interage por meio de discussões e questões feitas depois da leitura. “O professor, ao fazer uma 

leitura expressiva, empolgada do texto, motiva as crianças a participar da conversa e a desejar 
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que outros textos sejam lidos. Assim, ressaltamos a importância dos textos literários, que ao 

longo da história da humanidade vêm encantando gerações” (BRASIL, 2012g, p. 17). 

Nos relatos abaixo, os professores apresentam as diferentes maneiras como leem os 

textos em sala de aula e demonstram posturas e procedimentos que visam estimular nas 

crianças o gosto pela leitura e aproximá-las dos livros. A leitura em voz alta feita pelo 

professor é uma estratégia utilizada para apresentar a beleza do texto, destacar palavras e 

expressões e dar vida à narrativa. Portanto, é um modelo de comportamento leitor para a 

criança.  

 

Relato 20. Fragmento 3 - Começamos a leitura com a entonação de voz forte para 
que os alunos identificassem os personagens no momento da leitura. Com o 
acontecer da leitura os alunos começaram a interagir com a história no momento em 
que a última palavra da frase serviria de pista para eles saberem qual seria o próximo 
convidado. (Multisseriada) 
 
Relato 12. Fragmento 2 - Realizamos a leitura do livro sempre indagando os alunos 
sobre o que eles entendiam a cada passagem da história. Sabemos que a leitura é 
sempre um momento de descobertas e confirmações de hipóteses e a participação 
oral das crianças proporcionou essa aprendizagem. (2º ano) 
 
Relato 21. Fragmento 2 - Quando comecei a leitura as crianças passaram 
rapidamente a fazer parte da relação entre o menino e a árvore apresentada na 
narrativa, despertando alguns comentários relacionados à história, durante esses 
comentários, procurava não interromper a leitura. Apenas quando algum aluno (a) 
perguntava algo, eu respondia pedindo que esperasse mais um pouco que logo 
iríamos descobrir. A leitura foi feita em um tom de voz leve, seguindo um ritmo 
pautado pela pontuação do livro. É importante ressaltar que esse modo de ler 
expressando naturalmente os sentimentos ocorridos em cada acontecimento da 
história, facilita o entendimento e a compreensão do texto. (Multisseriada) 
 
Relato 16. Fragmento 4 - Realizamos a leitura do livro em partes para facilitar a 
compreensão, mostrando cada imagem apresentada no livro. O objetivo principal 
dessa sequência era estimular a leitura para que a turma aprendesse ler com mais 
fluência já que poucos sabiam ler com entonação de voz. Começamos então um 
processo de leitura compartilhada. (3º ano) 

 

Ao analisar os relatos, constatamos que, em todos eles, os professores leem em voz 

alta para as crianças. A utilização desse tipo de leitura é muito importante nos anos iniciais do 

ensino fundamental, porque a criança precisa assistir a adultos em situação de leitura para 

observar modelos de leitores. Cosson (2014, p. 105) ressalta que “a criança precisa da voz 

para fazer a transição entre o mundo da oralidade e o mundo da escrita”. Assim, a narração de 

histórias é uma excelente oportunidade para a criança ouvir a leitura do texto e apreciar os 

modos como a narrativa é feita e os gestos de leitura do professor. A importância dessa prática 

é ressaltada também nos materiais do Pacto da seguinte forma: “crianças pequenas que 

escutam frequentemente histórias lidas por adultos (em casa ou na escola) são capazes de 
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pegar um livro e fingir que leem a história, usando, para isso, uma linguagem característica 

desse gênero” (BRASIL, 2012d, p. 17).  

Embora estejamos destacando a importância da contação de histórias para as crianças, 

queremos ressaltar o fato de que existe diferença entre a leitura em voz alta e a contação de 

histórias. A leitura em voz alta dispensa a encenação ou a tem apenas como um complemento, 

enquanto a contação de histórias de cor demanda que o leitor se entregue ao texto, apague a 

distância entre ele e o autor, memorize e imprima sua marca na narrativa, conforme ressalta 

Cosson (2014). Acreditamos que, para ler em voz alta, o professor pode se valer de elementos 

utilizados pelos contadores de histórias, para tornar a narrativa mais atraente e compreensiva 

para as crianças, sem, contudo, perder as especificidades de uma leitura que se apoia no livro.  

Além disso, autores que se debruçam sobre estudos referentes à leitura e à literatura, 

como Cosson (2014), Kleiman (2008), Abramovich (1993) e Sisto (1992), enfatizam que a 

contação de histórias ajuda as crianças a desenvolverem o gosto pela leitura. Atualmente, é 

muito difundida na escola e recebe nomes e formatos diferentes, como: hora do conto, roda de 

leitura etc. Abramovich (1993) ressalta em sua obra a importância de a criança ouvir muitas 

histórias, porquanto elas potencializam a aprendizagem da leitura e desenvolvem capacidades 

que ampliam a capacidade crítico e a compreensão do mundo.  

Como vimos, são inúmeros os benefícios proporcionados pela narração de histórias às 

aprendizagens e ao desenvolvimento da criança. De acordo com esses autores, ao ouvir 

histórias, as crianças têm oportunidade de aprender gestos de leitura expressos pelo contador 

ou pelo leitor de diferentes modos, tanto na vocalização, quanto no corpo, o que as ajuda a 

compreender bem mais o texto e a se interessar pela leitura e lhes aguça a curiosidade sobre a 

escrita. Um dos direitos gerais de aprendizagem de Língua Portuguesa destaca a relevância de 

“apreciar e compreender textos do universo literário (contos, fábulas, crônicas, poemas, 

dentre outros), levando-se em conta os fenômenos de fruição estética, de imaginação e de 

lirismo, assim como os múltiplos sentidos que o leitor pode produzir durante a leitura” 

(BRASIL, 2012d, p. 32). 

 Ao analisar os relatos, vimos que, nas práticas leitoras dos professores em sala de 

aula, destacam-se dois aspectos: primeiro, a entonação de voz, as pausas e o ritmo; segundo, o 

modo de organizar a leitura: leitura compartilhada em partes, leitura corrente do texto, leitura 

com indagações sobre a compreensão de cada passagem, leitura em partes com apresentação 

das imagens do livro. 

A leitura em voz alta é uma oportunidade de compartilhamento. O narrador, ou o 

professor, que fará a leitura, deve estar ciente de que vai ler para pessoas que têm gostos 
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diferentes, que ainda não dominam a leitura, que precisam compreender o texto porque ainda 

não o conhecem. Então, precisa estar atento aos textos que escolherá para essa leitura e a 

forma como vai fazê-lo. Caso leia apressadamente, como se estivesse oralizando, o ouvinte 

não irá compreender o sentido do texto. Para tanto, precisa reconhecer que a utilização de 

determinadas técnicas e estratégias de leitura podem ajudar as crianças a compreenderem e a 

manterem interesse durante toda a narrativa. Cosson (2014, p. 104) reitera que  

 

ler para o outro nunca é apenas oralizar um texto. Ledor e ouvinte dividem mais que 
a reprodução sonora do escrito, eles compartilham um interesse pelo mesmo texto, 
uma interpretação construída e conduzida pela voz, além de outras influências 
recíprocas que mesmo não percorrendo os caminhos sugeridos pela ficção, são 
relações importantes de interação social.  

 

A leitura em voz alta pressupõe interações, conversas e discussões que podem ser 

realizadas antes, durante ou depois da narrativa ou, até, em todas essas etapas. O importante é 

que o professor planeje e estabeleça o que deseja enfatizar no texto e escolha a estratégia que 

o ajude bem mais a atingir o objetivo proposto.  

Nos relatos 20 e 21 (p. 136), podemos perceber o uso da postura de voz nos seguintes 

trechos: “Começamos a leitura com a entonação de voz forte, para que os alunos 

identificassem os personagens no momento da leitura”; “A leitura foi feita em um tom de voz 

leve, seguindo um ritmo pautado pela pontuação do livro”. Ao utilizar a voz como 

instrumento para aproximar a criança do texto, os professores usam técnicas próprias dos 

contadores de histórias, porque compreendem que a percepção da criança é ampliada, quando 

inserem elementos corporais e vocais para chamar à atenção do ouvinte. Para tanto, 

recomenda-se que, durante a contação de histórias em sala de aula, o professor esteja em 

posição central, de modo que todas as crianças possam vê-lo, para perceber os gestos que 

realiza, tanto para segurar e passar as páginas do livro quanto para ler, utilizando a voz de 

diferentes formas.  

Ao apresentar a história utilizando a voz para criar diferentes tons e ritmos, o professor 

demonstra que selecionou, com atenção, a história para contar e fez uma leitura prévia do 

texto. Por isso, consegue enfatizar, no discurso verbal, passagens em que deseja mudar o tom 

de voz, torná-lo mais grave ou mais suave, mais alto ou mais baixo, cochichar ou gritar, 

demonstrando medo, susto ou alegria, por meio da escolha da voz, dos gestos de leitura que 

realiza. Segundo Voloshinov e Bakhtin (1976, p. 6), essas escolhas dizem respeito ao contexto 

extraverbal, que visa a mais interação, porque “a entoação estabelece um elo firme entre o 

discurso verbal e o contexto extraverbal - a entoação genuína, viva, transporta o discurso 
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verbal para além das fronteiras do verbal por assim dizer”. Durante a narrativa, alia-se ao 

texto verbal o conhecimento do contexto extraverbal, considerando as preferências das 

crianças, o nível de leitura de cada uma, seus interesses etc. Tais conhecimentos por parte do 

professor o ajudam a escolher a história e a planejar estratégias mais adequadas para atrair as 

crianças para a leitura literária, ou seja, definir se a narrativa deve ser mais longa ou mais 

curta, com poucos ou muitos personagens, com textos da tradição ou contemporâneos, 

histórias do gênero maravilhoso com fadas ou animais etc.  

Ao selecionar a história a ser contada, o professor percebe palavras e expressões com 

significados importantes para o contexto da narrativa que devem ser destacadas, pois 

enfatizam ações dos personagens que ajudam a revelar aspectos fundamentais para a criança 

compreender. Ao perceber essas palavras e expressões, o professor as destaca no momento da 

narrativa e lhes imprime ludicidade e expressividade, o que torna a leitura “viva” e 

significativa para as crianças. Para Voloshinov e Bakhtin (1976, p. 11),  

 

a contemplação artística via leitura de uma obra poética começa certamente, do 
grafema (a imagem visual da palavra escritas ou impressas), mas no instante mesmo 
dessa percepção essa imagem visual para, e é quase obliterada por outros fatores 
verbais - articulação, imagem sonora, entoação, significado e esses fatores 
eventualmente nos levam por completo para além da fronteira do verbal.  

 

O autor refere que o conhecimento do texto, sua leitura e a identificação das palavras 

dão à leitura significados que levam o ouvinte para além do verbal, pois podem acessar a 

imaginação e a subjetividade. Ao afirmar que “A leitura foi feita em um tom de voz leve, 

seguindo um ritmo pautado pela pontuação do livro”, o professor confirma a ideia apresentada 

acima de que a orientação para a leitura foi dada a partir da percepção do texto e da 

observação das pistas presentes na superfície textual. Assim, ele exerce influência como leitor 

e seleciona livros e estratégias de leitura que valorizam o ritmo da história, deixando as 

crianças desfrutarem e compreenderem a narrativa.  

Entendemos que, se a leitura indica descobertas de palavras e expressões que 

marcaram o professor ao serem destacadas pela voz e pelos gestos do narrador, elas 

favorecem as descobertas das crianças e o adentramento no universo do texto, aguçando a 

imaginação e os sentidos. Abramovich (1993), ao mencionar as descobertas proporcionadas 

pelas histórias, ressalta o conhecimento de palavras novas, por meio do acesso a diferentes 

textos que apresentam uma variedade de sentidos e ritmos. Por isso sugere que, ao contar 

histórias, é importante ficar atento ao ritmo e à sonoridade do texto, para que o ouvinte possa 

entrar em sintonia com a melodia e a cadência, destacadas pela voz do narrador. Para que o 
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ouvinte perceba as nuances do texto, é necessário que as peculiaridades da história sejam 

evidenciadas através da voz, para que compreendam bem mais as palavras, a história, enfim, o 

sentido do texto. Afirma, ainda, que contar histórias é uma arte simples, que pode ser feita 

apenas com o uso da voz. Mas não é qualquer voz. É uma voz harmônica, que procura 

conciliar os elementos anunciados no texto com a expressividade do leitor que, previamente, 

selecionou, leu e releu o texto, para torná-lo mais agradável para o ouvinte.  

Nesse sentido, a voz do narrador, durante o enunciado, tende a apresentar aspectos que 

dizem respeito à entoação: “A entoação sempre está na fronteira do verbal com o não verbal. 

Na entoação, o discurso entra diretamente em contato com a vida [...] a entoação é social por 

excelência” (VOLOSHINOV, BAKHTIN, 1976, p. 7). A entoação tem a vocação social, 

porque, ao ser expressa, visa à compreensão e à aproximação com o outro, o ouvinte. Ela é 

elaborada pelo narrador para atender à expectativa de melhorar a comunicação com o ouvinte, 

e isso é feito na interação. Sua escolha e uso não são aleatórios, mas obedecem a critérios 

socioculturais, pois remetem ao conhecimento do outro e do grupo. Para Voloshinov (1981, p. 

12), “a entonação desempenha o papel de um guia particularmente sutil e sensível no interior 

das relações sociais que, em uma determinada situação, se estabelecem entre o locutor e o 

ouvinte”. A escolha da entonação, do ritmo e da voz tem relação com as intenções do 

professor de atingir determinado objetivo.  

Por isso, quando o professor faz a mediação da leitura, precisa reconhecer a relação 

recíproca entre a linguagem e a interação, porque, por meio da linguagem, as práticas 

interativas são potencializadas, visando integrar as crianças ao processo de leitura. Goffman 

(2002) reitera que a recitação de um texto memorizado ou a leitura em voz alta permite 

animar palavras sobre cuja formulação não tivemos nenhuma responsabilidade. Assim, o 

professor pode utilizar as palavras do texto, escritas pelo autor, para expressar sentimentos, 

emoções e ensinamentos que também compartilha.  

Do mesmo modo que a tonalidade da voz, as pausas também podem provocar o 

ouvinte para perceber detalhes da narrativa, sentir medo, reflexão, expectativa e a sensação de 

tempo. Nessa perspectiva, as pausas e os silêncios ajudam a imprimir significados às palavras 

e expressões presentes no texto, para motivar a reflexão sobre as ações subsequentes, 

determinando o ritmo da narrativa, se mais lenta ou mais rápida, com muitas ou poucas 

pausas, com pausas intensas ou suaves. A pausa, em uma narrativa, é um ato cheio de sentido, 

que o professor utiliza para causar sensações e sentimentos no ouvinte. Por isso, elas não são 

colocadas aleatoriamente na narrativa, mas selecionadas para ampliar os sentidos exigidos 

pela expressão linguística presente no texto. As pausas, somadas à inflexão da voz, de 
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diferentes formas e intensidades, ajudam a ressaltar sensações e aspectos importantes da 

história. Por isso, durante a leitura em voz alta, é importante que o professor adote uma 

postura de contador de história, utilizando determinados elementos destacados pela narrativa, 

como as pausas, os silêncios e a entonação de palavras e expressões, que tornam a história 

mais viva e atraente para o ouvinte, conforme ressaltado nos relatos dos professores. 

O relato 21 é feito a partir de atividades desenvolvidas com o livro “A árvore 

generosa”. Ao analisar os relatos acima, observamos outro aspecto: o modo de apresentar a 

leitura, que é destacado nos fragmentos dos relatos da seguinte 

forma: relato 12 (p.136) - “Realizamos a leitura do livro sempre 

indagando os alunos sobre o que eles entendiam a cada passagem da 

história”; relato 21 (p.136) - “procurava não interromper a leitura. 

Apenas quando algum aluno (a) perguntava algo, eu respondia 

pedindo que esperasse mais um pouco que logo iríamos descobrir”; 

relato 16 (p.136) “realizamos a leitura do livro em partes para 

facilitar a compreensão, mostrando cada imagem apresentada no livro”. 

Destacamos três formas utilizadas para a leitura do texto: o relato 12 apresenta uma 

leitura compartilhada, na qual o professor vai questionando os alunos à medida que lê partes 

da história. Essa pode ser considerada uma estratégia de leitura que visa manter a atenção das 

crianças durante a narrativa. Ao fazer questionamentos depois da leitura de cada parte, o 

professor pode levantar as ações realizadas naquele fragmento para garantir que as crianças 

compreendam bem mais algum fato específico ou, até mesmo, deem uma pausa, criando uma 

expectativa para a parte seguinte. Para crianças pequenas, que ainda não estão acostumadas 

com a leitura de textos um pouco mais extensos, essa estratégia pode ser vantajosa, por 

ressaltar pontos importantes da história e permitir pequenas pausas que ajudam a manterem a 

atenção, mudando o foco, alternando entre leitura e discussão.  

Muito próxima dessa estratégia é a destacada no fragmento do relato 16 (p. 136), 

quando o professor afirma que faz a leitura em partes, para facilitar, e mostra as imagens. Há 

semelhança entre os modos de realizar a leitura, contudo, nesse fragmento, as partes da 

história são definidas pelas imagens, pois o professor faz pausas na leitura à medida que as 

imagens surgem. Essa forma de realizar a leitura das histórias também colabora para que as 

crianças possam complementar as informações obtidas no texto verbal. Essa forma de contar 

histórias é utilizada com frequência em turmas dos anos iniciais, porque as ilustrações 

conseguem atrair ainda mais as crianças para a leitura e colaboram para que percebam 
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detalhes que favorecem a ampliação do texto verbal, o que facilita ainda mais a compreensão 

do texto.  

As estratégias de leitura empregadas pelos professores são importantes para os alunos 

compreenderem o texto, porque favorecem sua participação de forma mais ativa, na medida 

em que são estimuladas a comentar parte da história narrada por meio da observação da 

imagem pertinente ao trecho, expressando sua compreensão e recontando, por meio da 

oralidade, a parte destacada. Alguns autores denominam essa leitura de protocolada. Para 

Cosson (2014, 117), “a leitura protocolada consiste em estabelecer previsões sobre o texto 

com base no título e na capa”. O professor pode iniciar a leitura - ou os próprios alunos – de 

um trecho e parar para que possam discutir sobre se as predições feitas se confirmaram. 

Novas predições podem ser feitas em cada trecho lido. A leitura com pausas, guiadas pelas 

imagens ou por questões feitas pelo professor, dão às crianças a oportunidade de expressarem 

oralmente o que compreenderam do texto e permite que o professor dialogue com elas sobre 

questões pontuais da leitura, proponha a previsão das próximas ações ou apenas destaque 

aspectos marcantes. É importante ressaltar que, durante toda a proposta, as interações são 

propiciadas pela oralidade, tornam mais significativa a história, ampliam a percepção de 

detalhes da narrativa e favorecem a realização do reconto pelas crianças, acessando 

informações do texto imagético e verbal.  

No relato 21 (p. 136), o professor adota uma postura diferente das observadas nos 

outros relatos, porque procura não interromper a leitura, mas responder às crianças quando é 

indagado, pedindo para que esperem o desfecho da história para fazer os questionamentos. 

Com essa atitude, ele estimula nas crianças um comportamento primordial: ouvir com atenção 

a narrativa sem fazer interrupções. Para tanto, orienta-as a esperar a conclusão da leitura para 

fazer intervenções e perguntas. Essa atitude é muito interessante e produtiva, visto que prevê 

uma ação cujo objetivo é de formar um leitor mais autônomo, que saiba ouvir e esperar o 

momento adequado para falar, depois do desfecho da história, quando a dúvida poderá ser 

dirimida pelo professor ou já tenha sido esclarecida durante a narrativa.  

Consideramos pertinente que o professor possa utilizar diferentes maneiras de ler, 

variadas estratégias e técnicas que ajudem as crianças a perceberem aspectos da oralidade e da 

escrita, com posturas e atitudes pertinentes a cada uma. A sugestão é de que possam ser 

empregadas diferentes estratégias, visando desenvolver a leitura de forma a tornar as crianças 

cada vez mais autônomas. As estratégias de leitura que os professores empregam podem 

trazer benefícios para a formação do leitor, a depender dos objetivos e dos conhecimentos da 

classe, do contato das crianças com a leitura e o hábito de ouvir histórias. Sobre as estratégias 
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de leitura, Cosson (2014, p. 118) ressalta que “são um meio e não um fim, ou seja, elas são 

importantes para compreender os textos, para o processo de leitura, mas o fim é a leitura 

daquele texto, o que ele diz e como diz, a sua compreensão e interpretação é que deve ser o 

resultado da atividade”.  

Entendemos que os diversos modos de ler têm relação com a variedade de textos que 

estão na escola, como: conto, fábula, poema, artigos científicos, notícias, textos instrucionais 

etc. A leitura de textos com estruturas e linguagens diferentes é importante, porque amplia a 

capacidade linguística e de compreensão, amplia o vocabulário e dá uma visão mais 

diversificada do mundo. Mas, sem dúvida nenhuma, as capacidades e as competências do 

leitor tendem a se ampliar com a leitura literária, uma vez que ela é plurissignificativa, 

subjetiva e com potencial estético, aspectos que favorecem uma variedade de sentidos.  

 

5.2.1.3 Reflexão e compreensão sobre o texto lido  

 

Como já dissemos, o professor poderá lançar mão de estratégias de leitura que ajudem 

as crianças a anteciparem os sentidos do texto e a lhe atribuir vários sentidos, durante a leitura 

e depois de finalizada. Nos relatos seguintes, observamos que, depois da leitura do texto, o 

professor dialogou com as crianças e incentivou-as a responderem questões para confirmar as 

hipóteses levantadas, a consolidar as informações obtidas e a ampliar a compreensão do texto 

lido.  

 

Relato 1723. Fragmento 1 - Após a leitura do livro, realizei os questionamentos sobre 
o conteúdo. Organizei algumas perguntas para dinamizar a discussão como: 
Gostaram do livro? De que o livro fala? Onde a história acontece? Quantos animais 
aparecem na história? Qual é o principal? (3º ano) 

 

No relato 17, depois de feita a leitura, o professor propôs à classe 

as seguintes questões, para que demonstrassem o que compreenderam da 

narrativa: Gostaram do livro? De que o livro fala? Onde a história 

acontece? Quantos animais aparecem na história? Qual é o principal? Ao 

analisar as perguntas, constatamos que o professor tinha o objetivo de 

localizar informações explícitas no texto. Para isso, direcionou as 

                                                           
23 O relato 17 utiliza o livro ‘ABC dos animais’, de Renata Aragão de Artiaga. O livro ABC dos animais traz 
fotografias de diversas espécies de animais, apresentadas ao leitor em ordem alfabética, com destaque para a 
letra inicial do nome vulgar do animal, que é mostrado nas formas maiúscula, minúscula e em língua brasileira 
de sinais (LIBRAS). Acervos complementares : alfabetização e letramento nas diferentes áreas do conhecimento 
/ Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Brasília: A Secretaria, 2012. 
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crianças a terem uma visão geral sobre o desenvolvimento da história e a identificar na 

narrativa os seguintes aspectos: assunto, espaço, personagens e ações realizadas. As crianças 

deveriam responder oralmente às questões feitas pelo professor. Nessa proposta, as crianças 

que ainda não conseguem ler, mas que ouviram a história narrada pelo professor poderiam 

responder às perguntas.  

As perguntas formuladas ajudam a sistematizar as informações intrínsecas ao texto, de 

modo que, ao respondê-las, as crianças podem recontar a história e acrescentar detalhes 

relativos a cada um dos aspectos. Nesse entendimento, as questões feitas pelo professor dão 

oportunidade para que elas percorram o enredo da narrativa, alinhavando as personagens, os 

ambientes e as ações de cada uma, vidando a reconstruir a história. Assim, o diálogo em torno 

do texto, sistematizado por meio das questões feitas pelo professor, orientam a discussão, 

ajudam a ampliar a visão das crianças sobre o texto, porque diferentes aspectos são relatados, 

complementam os detalhes da história, e a possibilidade de reconstruir os sentidos necessários 

à compreensão leitora se amplia. É importante registrar que a utilização de questões que 

tenham como objetivo localizar as informações explícitas no texto pode ajudar as crianças a, 

gradativamente, buscarem outras informações mais complexas e compreenderem o texto mais 

amplamente. Essa atividade pode ser especialmente produtiva com crianças em fase de 

aquisição da leitura. No entanto, atividades que tenham como foco a identificação de 

informações explícitas podem ser utilizadas em todos os anos escolares, com crianças em 

variadas fases de leitura. Todavia, para crianças que dominam o SEA, elas podem estar 

acompanhadas de questões mais complexas, que visem inferir, ressignificar e estabelecer 

relações com outros textos.  

No relato 11, a seguir, o professor afirma que estabeleceu um diálogo sobre a história, 

com alguns questionamentos que visavam fazer com que a turma a compreendesse e pediu-

lhes que contassem a parte da história de que haviam gostado.  

 

Relato 11. Fragmento 2 - Iniciei com uma leitura deleite apresentando o livro 
“Chapeuzinho Vermelho em uma aventura borbulhante24” e em seguida dialogamos 
sobre toda a história. Fiz alguns questionamentos estimando a compreensão da 
turma em relação à história que tinham ouvido e pedi para que eles me contassem 
qual parte da história que eles tinham mais gostado. Nesse momento muitos estavam 
falando oralmente uns para os outros. (2º ano) 

 

                                                           
24 O livro ‘Chapeuzinho Vermelho, uma aventura borbulhante’, tem como protagonista um menino chamado 
Tomás, que usa um casaquinho vermelho. A história é ambientada no Século XVIII, época em que as pessoas 
usavam perucas extravagantes e roupas com muitos detalhes. Tomás morava em uma pensão com sua família e 
adorava ouvir histórias contadas pelos hóspedes; - histórias de lobos malvados. Ele ficava imaginando as 
aventuras que poderiam acontecer.  
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Verificamos que o professor estabelece o diálogo com as crianças sobre o texto, mas 

não esclarece as questões formuladas para essa mediação. No entanto, ele apresenta o objetivo 

pretendido com a atividade: “a compreensão da turma em relação à história que tinham 

ouvido” e, na sequência, pede as crianças para contarem a parte da história que elas tinham 

gostado.  

O que nos chama a atenção nesse relato é o fato do professor nomear a proposta como 

leitura de deleite e realizar uma série de atividades a partir dela. Além de 

questões feitas às crianças que visam à compreensão do texto, foi pedida a 

escrita da parte destacada por cada uma. Diante disso, questionamos se o 

professor conhece o objetivo da leitura deleite ou se nomeia como tal a 

leitura feita no primeiro momento da aula a partir de um livro de 

literatura.  

Entendemos que a leitura deleite é um momento privilegiado da leitura em sala de aula 

e que deve ser realizada sem a intenção de trabalhar o texto em seus aspectos formais. 

Conforme orienta o programa, a leitura deleite é o momento “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, 2012b, p. 29).  

Nessa proposta, observamos novamente a centralidade da linguagem oral no processo 

de mediação de compreensão do texto, o que caracteriza que a turma estava em processo 

inicial de aquisição da leitura e precisava de um leitor para que pudesse ouvir e compreender 

o texto. Nesse caso, o professor leu a história e fez questões relativas ao texto lido em voz alta 

para a classe. Destacamos, nessa proposta, a centralidade da oralidade, uma vez que as 

questões foram respondidas oralmente pelas crianças como também o reconto da história, 

demonstrando a realização de dois direitos de aprendizagem do eixo: “participar de interações 

orais em sala de aula, questionando, sugerindo, argumentando e respeitando os turnos de fala; 

escutar com atenção textos de diferentes gêneros, sobretudo os mais formais, comuns em 

situações públicas, analisando-os criticamente”. 

No relato a seguir, o professor afirma ter feito uma roda de conversa, que ele 

denomina de “apreciativa” e, nesse momento, pôde perceber a mobilização dos alunos, 

discutindo, espontaneamente, sobre aspectos da história lida. 

 

Relato 21. Fragmento 3 - Ao começar a roda de conversa apreciativa, percebi que a 
atividade da leitura em si tinha mobilizado parte dos alunos a iniciarem uma 
avaliação da história por conta própria. Para mediar a conversa sobre o livro, retomei 
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a leitura fazendo uma nova observação coletiva das imagens, página, por página. 
Esse momento foi muito rico, pois as crianças demonstraram suas percepções, 
fazendo comentários sobre alguns fatos que aconteceram no texto, destacando o 
cuidado, o carinho e a relação de amor apresentados pela “árvore generosa”, 
associando a relação de ‘doação’. (Multisseriada)  

 

 No relato 21, observamos que o professor decidiu retomar a observação das imagens 

do livro para que as crianças pudessem relembrar e recontar a história e estabelecer um 

diálogo sobre a narrativa. “Para mediar a conversa sobre o livro, retomei a leitura fazendo 

uma nova observação coletiva das imagens, página, por página”. Ao recontar a história por 

meio das imagens, as crianças tiveram a oportunidade de reconstruir o texto, apoiadas nas 

ações apresentadas nas ilustrações, complementando com informações obtidas no texto 

verbal25.  

Ao analisar a proposta do professor, observamos que ele utiliza a leitura do texto 

visual para apoiar a compreensão do texto verbal, pois, à medida que apresentava as imagens, 

as crianças podiam recordar a história ouvida e se apoiavam nas ilustrações que reforçavam as 

ações narradas. Entendemos que a capacidade de ler e de compreender textos verbais e visuais 

promove a inserção da criança nas práticas sociais, uma vez que a sociedade contemporânea, 

cada vez mais, exige que os indivíduos ampliem a capacidade de ler apoiados em gêneros e 

em suportes variados, especialmente os imagéticos.  

Em um estudo sobre imagem nos livros infantis, Ramos (2011) discute sobre algumas 

questões que devem ser levadas em consideração, ao propor atividades com o livro de 

literatura, e ressalta a relevância do projeto gráfico, que marca e identifica a materialidade do 

objeto, destacando o formato e o tratamento das páginas. Em relação à capa, a autora ressalta 

que seu projeto gráfico pode fazer com que as crianças queiram tocá-lo, folheá-lo e lê-lo. Em 

relação ao texto verbal, a escolha do tipo de letra e sua distribuição na página podem facilitar 

a leitura e atrair o leitor. Assim, o professor deve considerar as várias possibilidades de 

diálogo entre o texto verbal e o visual: se estão abaixo ou acima do texto, se predomina o 

texto verbal ou o visual, como também os livros só de imagens. Quanto à ilustração, Ramos 

(2011, p. 146) afirma que “as funções podem ser, principalmente, de reiteração, contradição, 

ampliação ou sugestão. De modo que as imagens podem concordar, tensionar, negar, expandir 

ou propor uma visualidade nova para o que está dito com as palavras”.  

                                                           
25 Para que o leitor compreenda bem a proposta, informamos que o livro trabalhado foi “A árvore generosa”, 
cujas ilustrações foram feitas em preto e branco, porém com imagens que acompanham o texto verbal a cada 
página. As ilustrações reiteram e concordam com o texto verbal, o que colabora para ampliar a compreensão das 
crianças, uma vez que as imagens mostram as ações realizadas. 
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Como podemos perceber, a proposta constante no relato ajuda a desenvolver 

amplamente a oralidade da criança, porque a envolve em processo de criação e de reconto, 

marcadamente ações ligadas ao eixo da oralidade, com o objetivo de desenvolver as seguintes 

capacidades: participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, 

argumentando e respeitando os turnos de fala; escutar, com atenção, textos de diferentes 

gêneros, sobretudo os mais formais, comuns em situações públicas, e analisá-los criticamente.  

Entendemos que as conversas estabelecidas depois da leitura dão às crianças 

oportunidade de expressarem o que compreenderam do texto, de ouvirem os diversos sentidos 

trazidos pelos colegas, ampliando a percepção e ajustando os sentidos e as interpretações por 

meio do diálogo mediado pelo professor. De acordo com o que expressa o professor no relato 

a seguir, as conversas depois da leitura ajudam a formar leitores críticos.  

 

Relato 21. Fragmento 4 - As rodas de conversa posteriores à leitura podem ser 
entendidas como uma estratégia que possibilita discussões e reflexões acerca da 
literatura apresentada, fomentando assim a formação de leitores críticos, reflexivos e 
futuramente mais participativos, questionadores e com critérios de escolhas 
apurados. (Multisseriada) 

 

Ao expressar oralmente o que entenderam da leitura, as crianças têm oportunidade de 

reconstruir sentidos e ressignificar as ideias apresentadas e, gradativamente, ampliar a 

capacidade de compreender o texto, interagindo com os colegas de classe e ouvindo opiniões 

diferentes sobre ele. Com a mediação do professor, as crianças podem identificar informações 

explícitas e fazer inferências sobre aspectos implícitos no texto. Tais ações podem ser 

conduzidas pelo professor, que deve pedir às crianças que releiam ou releem para elas 

algumas partes do texto, fazendo questionamentos que as ajudem a refletir sobre determinada 

situação em foco. Podem ser utilizadas variadas estratégias para ajudar as crianças a 

compreenderem bem mais o texto. Para isso, é importante diversificar propostas, levando em 

consideração o gênero textual abordado e o desenvolvimento da classe. Reiteramos a 

relevância desse momento de conversa, mas ressaltamos que ele não pode ficar restrito a 

repetições e a reproduções de partes do texto, mas se ampliar por meio de propostas que 

envolvam atividades diversificadas, planejadas de acordo com o gênero textual e com as 

ações desencadeadas na narrativa, para que o leitor extrapole o texto e construa significados e 

sentidos de forma crítica e reflexiva.  
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5.2.1.4 Leitura feita pelas crianças 

 

Sabemos que o trabalho com a leitura em sala de aula pressupõe o uso de estratégias - 

como já dissemos - que ajudem as crianças no processo de aquisição e desenvolvimento da 

leitura cada vez mais autônoma. Nos relatos analisados nesta parte, a leitura é abordada de 

forma diferenciada, uma vez que não é o professor que lê, mas as crianças. Elas são 

convidadas a ler e a interagir com o texto de variados modos, construindo sentidos e 

exprimindo de diferentes modos o que compreenderam dele. Nos relatos apresentados a 

seguir, observamos que os professores incentivam as crianças a lerem, a perceberem o ritmo, 

a musicalidade e as rimas e a desenvolver a fluência da leitura e uma nova postura do leitor.  

As situações propostas pelos professores em sala de aula dizem respeito às orientações 

obtidas na formação do PNAIC, aos conhecimentos e às capacidades que pretendem 

desenvolver bem como a uma concepção de leitura reconhecida por meio das práticas que 

propõe à classe, focalizando ações que destacam as perspectivas teóricas e os objetivos do 

programa, visando à aquisição e ao desenvolvimento da leitura, articulando ações a partir de 

um processo de alfabetização na perspectiva do letramento. Vejamos, nos dois relatos abaixo, 

o que as ações realizadas demonstram:  

 

Relato 326. Primeiramente, foi apresentado o texto para as crianças em um cartaz. 
Fizemos a leitura do mesmo e nos divertimos muito recitando e cantando o poema, 
realizamos leitura no microfone os alunos participaram de um recital de poemas. 
Deixei um cartaz afixado na sala com os poemas e logo observei algumas crianças 
empolgadas fazendo a leitura do mesmo. Após a exploração do texto sugeri que 
podíamos trabalhar o texto retalhado. (1º ano) 

 

No relato 3, o professor apresenta à classe alguns textos do gênero poema e propõe 

que as crianças interajam por meio de situações lúdicas que envolvem a realização de 

atividades com diferentes formas de ler, através da brincadeira e da descoberta da 

musicalidade.  

Ao trabalhar com o poema “As abelhas”, procurando diversificar 

os modos de ler, o professor utiliza um microfone para as crianças lerem 

o poema e fazerem um recital, com o intuito de promover a integração de 

várias linguagens para aproximar as crianças do texto e lhes 

proporcionar experiências leitoras. Ao analisar as ações desenvolvidas 

pelo professor sobre o gênero ‘poema’, podemos observar uma variedade 

                                                           
26 Os poemas trabalhados nesse relato são do livro “A Arca de Noé”, de Vinícius de Moraes.  
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de estratégias de leitura que tinham como objetivo fazer as crianças lerem de forma autônoma 

e se apropriarem do texto. Conforme o que expressa o relato, elas fizeram várias leituras do 

mesmo texto - em voz alta, no microfone, musicando e participando de um recital.  

Observamos que, mesmo que ainda não saibam ler, as crianças que estão em processo 

de aquisição do SEA são estimuladas para isso, lendo com autonomia textos curtos, que 

podem memorizar e inferir sentidos. De diferentes modos, as crianças leram e apresentaram 

oralmente o poema, sem que isso implicasse e uma repetição sem sentido. Ao contrário, 

vimos ações devidamente planejadas pelo professor, que tinham o objetivo de fazer com que 

as crianças se apropriassem do texto e percebessem a musicalidade do poema com ampla 

participação. 

Durante muito tempo, acreditou-se que, para ler, a criança precisava aprender a ler. 

Essa ideia, difundida em práticas tradicionais, não permitia que as crianças tivessem acesso 

aos textos e experimentassem e construíssem caminhos para a leitura. Essa ideia também 

desencadeou outra prática, a de que somente o professor poderia ler para a criança, já que ele 

dominava a leitura. Por essa razão, muitas propostas são feitas visando apenas à leitura em 

voz alta pelo professor, que não permite que as crianças realizarem uma leitura.  

Sabemos que, mesmo antes de saber ler ou ter se apropriado das convenções da escrita 

alfabética, a criança reinventa estratégias de leitura, a partir de pistas dadas pelo professor, as 

reconhecidas no texto, por seu projeto gráfico e visual, pela memorização de palavras e frases, 

etc. Seguindo essas pistas, as crianças constroem estratégias de leitura que tendem a ajudá-las 

a avançar até o domínio do SEA e a chegar a uma proficiência leitora.  

Assim, promover a interação das crianças com os textos e os livros e pedir que leiam, 

mesmo antes de dominar a leitura convencional, é uma oportunidade para que criem hipóteses 

de leitura e imitem os modos de ler e os gestos de leitura, como: segurar o livro, passar as 

páginas, seguir com os olhos a superfície textual, apontar e seguir com o dedo o texto verbal, 

inventar histórias a partir das imagens, enfim, são muitas possibilidades que a pseudoleitura 

propicia às crianças. A pseudoleitura consiste em demonstrar o desejo de ler, na medida em 

que a criança procura adivinhar o que está escrito por meio de pistas contidas no texto e da 

imaginação, apoiando-se no reconhecimento de algumas letras iniciais e palavras. Por isso, 

ressaltamos que, com essa proposta, o professor possibilitou que as crianças participassem de 

situações de leitura por meio de práticas leitoras diferenciadas e lúdicas, portanto, 

significativas. Tais estratégias ajudaram as crianças a se apropriarem do texto, a memorizá-lo 

e a fazer uma pseudoleitura. Assim, mesmo que ainda não tenham concluído o SEA, as 

crianças podem ler o texto.  
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O professor demonstra que está envolvido com a proposta, ao expressar sua alegria e 

entusiasmo com o que as crianças realizaram na atividade, incluindo-se como participante 

ativo de todo o processo, com a seguinte afirmativa: “nos divertimos muito”. A expressão 

mostra a ludicidade da proposta e o sentimento que sintetiza a experiência realizada, 

demonstrando que as vivências com o poema foram significativas, e as atividades, 

envolventes e desafiadoras, aspectos que promoveram a interação das crianças e do professor.  

Ao escolher as estratégias e elaborar a sequência em torno do gênero poema, o 

professor demonstra ter conhecimento da leitura das crianças, porquanto compreende que 

“textos longos em situações de leitura autônoma podem desencorajar as crianças. Desse 

modo, a escolha dos textos é tão importante quanto o planejamento das estratégias de 

mediação” (BRASIL, 2012h, p. 11). Então, pudemos observar que o trabalho proposto buscou 

enfatizar a leitura de texto curto, cujo domínio por parte das crianças era fácil, e isso favorece 

a aquisição e a apropriação do SEA, especialmente o desenvolvimento de uma postura leitora 

e de uma leitura autônoma, proporcionada pela apropriação do texto. Durante a atividade de 

leitura do poema, as crianças interagiram com o texto literário, fato que traz implicações para 

a aquisição da escrita, na medida em que observam e leem o poema no cartaz e podem, nesse 

momento, perceber a sonoridade das palavras, a repetição de algumas vogais e o efeito que 

provoca na leitura em voz alta feita pela turma. Assim, nessa atividade, houve inter-relação 

entre a leitura e a apropriação da escrita, porque as relações estabelecidas entre as crianças e o 

texto vão se aprofundando e são significativas e lúdicas.  

No relato a seguir, o professor destaca a importância da leitura de textos da tradição 

oral, que são fáceis de ser memorizados pelas crianças.  

 

Relato 2. Fragmento 2 - Quando as crianças ainda não leem convencionalmente, 
atividades de leitura e de escrita, com esses textos que pertence à tradição oral e as 
crianças os conhecem de memória, podem possibilitar avanços significativos nas 
hipóteses que as crianças formulam a respeito da língua escrita. Dessa forma, a 
exploração de poemas, particularmente das rimas, contribui para o processo da 
alfabetização das crianças, à medida que fazem com que elas pensem sobre as 
semelhanças entre as palavras e sobre as relações entre a escrita e a pauta sonora. (1º 
ano) 

 

A afirmativa do relato 2 corrobora a ideia de que até as crianças que ainda não sabem 

ler podem fazê-lo por meio de textos memorizados, considerando o envolvimento com a 

ludicidade e o significado dado ao ato de ler, assumindo gestos e posturas de leitor, mesmo 

antes de dominar o sistema de escrita alfabética. Os textos que elas sabem de cor, como 

parlendas e cantigas, por exemplo, proporcionam a elas o protagonismo da leitura, pois se 
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posicionam em relação ao texto, assumem uma postura de voz, acompanham a leitura com os 

olhos, palavra por palavra, linha por linha, e deslizam os dedos sobre as palavras para garantir 

o encadeamento da leitura. Assim, podem identificar e ler letras, palavras e expressões e 

percebendo não só o que diz o texto de cor, mas também reconhecer grafemas e fonemas que 

podem estar presentes no seu nome ou no nome dos colegas. A afirmativa expressa no relato 

demonstra que o professor conhece as orientações do PNAIC que compreendem que as 

crianças devem ter contato com a leitura, com livros e textos, mesmo antes de saber ler.  

Ao analisar o relato 16, apresentado a seguir, percebemos que a proposta de leitura é 

realizada a partir da aproximação de crianças com níveis de leitura diferenciados. 

 

Relato 16. Fragmento 5 - Distribuímos cópias do texto “Os dez sacizinhos” para 
turma, e dividimos a mesma em duplas, pegamos um aluno que já sabia ler com 
outro que não sabia ou estava começando a ler. As duplas tinham que ler o texto 
junto para que o colega que não soubesse ler acompanhasse a leitura. No dia 
seguinte a as duplas tinham que ler em voz alta para os colegas e em seguida, depois 
de avaliarmos a fluência da leitura eles eram levados para ler em outras salas da 
escola, na secretária na cozinha no pátio para outras pessoas ouvirem. No final da 
semana de leitura percebemos um grande avanço no desenvolvimento das crianças e 
decidimos prolongar esse método, trabalhamos assim por dois meses com diferentes 
gêneros textuais, fazendo leitura coletiva e compartilhada com alunos de outras 
séries. Para descontrair fazíamos uma vez por semana uma leitura ao ar livre, 
levávamos os alunos para uma pracinha que tem perto da escola, eles escolhiam os 
livros do acervo e na praça faziam grupos de leitura fazendo cada um comentário 
sobre o que leram. (3º ano) 

 

 O professor distribuiu “cópias do texto ‘Os dez sacizinhos’ para a turma, que foi 

dividida em duplas, para aproximar um aluno que já sabia ler de outro que não sabia ou estava 

começando a ler”. A proposta de leitura teve o objetivo de que as crianças com dificuldades 

de ler recebessem ajuda dos colegas que dominavam a leitura, para estimular seu 

desenvolvimento. A proximidade entre os colegas, além de ser estimulante para ambos 

demonstraria uma série de comportamentos próprios do leitor, como: seguir o texto com os 

olhos ou com os dedos; ler com entonação, obedecendo à pontuação; pronunciar as palavras 

com clareza etc. À medida que o colega lê para o outro, novos interesses são despertados na 

criança, porque se tornam parceiros na atividade, têm idades semelhantes e estão em um 

processo de alfabetização conjunta.  

Nesse sentido, há uma cumplicidade no aprendizado da leitura e no processo de 

aquisição do sistema alfabético. A parceria e a cumplicidade das crianças, durante o processo 

de alfabetização, aproximam-nas, demonstrando que todas elas podem aprender a ler. 

Entendemos que a organização da turma em grupos de crianças com níveis diferentes pode ser 

desafiadora para os participantes. Para a criança que já consegue ler, o desafio da proposta 
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consiste em ler com desenvoltura e clareza, de modo que o colega compreenda o texto, 

porque, naquele momento, ele é um modelo e um guia de leitura para o colega. Para a criança 

que ainda não sabe ler, os desafios não são menores, pois, como observador e ouvinte atento, 

ele deve perceber as atitudes e os comportamentos do leitor mais experiente, refletir sobre os 

aspectos em que precisa avançar e procurar reconhecer e identificar letras, sílabas e palavras 

do texto, ler obedecendo à pontuação, para evitar se perder e pular linha durante a leitura, 

tropeçar em palavras.  

Podemos pensar que a leitura em dupla ajuda a estabelecer um processo comunicativo 

interacional entre as crianças e é uma oportunidade de demonstrar o que sabem e de 

confrontar os conhecimentos obtidos com os do colega, com desafios e parcerias. Quando 

trabalham em grupo, podem ser reconhecidas e desenvolvem ações que demonstram parcerias 

e trocas e a compreensão de que podem ensinar e aprender com o colega. Nessa dimensão, há 

alternância no processo de mediação, o professor media, de forma mais ampla, a proposta, 

direciona e coordena as ações, e os alunos alternam essa mediação, porque contribuem para a 

compreensão e o desenvolvimento da leitura e estimula outras leituras. Essa estratégia apoia-

se na teoria de Vigotski (1998), em que ele destaca a ‘zona de desenvolvimento proximal’ 

(ZPD)27, uma vez que as crianças são desafiadas reciprocamente por estímulos advindos da 

interação proporcionada pela situação de aprendizagem de leitura, pela proximidade do grupo, 

pelos diferentes níveis de leitura que se encontram e pelo desejo de ler da melhor forma para o 

outro. Esses estímulos provocam mudanças que desafiam as crianças a aprenderem cada vez 

mais e saiam de uma situação para outra mais avançada.  

Ao observar a sequência de atividades elaboradas pelo professor, vemos que as ações 

tinham continuidade: “No dia seguinte, as duplas tinham que ler em voz alta para os colegas 

e, em seguida, depois de avaliarmos a fluência da leitura, eles eram levados para ler em outras 

salas da escola, na secretaria, na cozinha ou no pátio para outras pessoas ouvirem”. Esse 

trabalho inicial com a leitura pode contribuir para que as duplas criem afinidade e aprofundem 

as relações de parceria, porque conhecem o objetivo final do professor: ler para o público 

interno e externo à escola. O objetivo estabelecido pelo professor incentivou a integração do 

grupo e a busca por uma leitura mais proficiente, visando à apresentação para o público. A 

continuidade das ações, com o aprofundamento das relações entre as crianças, que 

                                                           
27 Zona de desenvolvimento proximal: conceito criado pelo psicólogo bielo-russo Lev S. Vygotsky (1896-
1934), que se refere à distância entre o nível de desenvolvimento real (representado pelo que a criança consegue 
fazer de forma independente) e o nível de desenvolvimento potencial (relativo ao que ela consegue fazer com a 
ajuda de um adulto ou de outro parceiro mais experiente). (BRASIL, 2012m, p. 12 e 13) 
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proporcionou a parceria do grupo, no que diz respeito ao trabalho gradual e ascendente com a 

leitura, demonstrava, a cada dia, a eficácia da proposta e das estratégias utilizadas pelo 

professor.  

Outro fato relevante para o sucesso da proposta foi a oportunidade que as crianças 

tiveram de avaliar cada etapa da performance leitora dos grupos, ajustando aspectos que 

precisavam ser melhorados, traçando objetivos e acrescentado novos desafios para a próxima 

etapa. Consideramos importante destacar os momentos reflexivos e avaliativos propostos pelo 

professor, depois de cada etapa de leitura e a “avaliação da fluência da leitura”, realizada em 

cada etapa prevista pelo professor e depois da apresentação dos grupos para a turma. Ou seja, 

o grupo avaliava conjuntamente a leitura da turma. No relato, o professor não apresenta 

detalhes dessa avaliação, mas podemos inferir, pela sequência de atividades, que, depois dessa 

avaliação, decidia-se quem já estava preparado para ler em outros espaços da escola e os 

grupos que continuariam a ler para os colegas da turma, aperfeiçoando mais sua performance.  

As conversas estabelecidas depois da leitura dão às crianças oportunidade de expressar 

o que compreenderam do texto, de ouvir os diversos sentidos trazidos pelos colegas, de 

ampliar a percepção e ajustar os sentidos e as interpretações por meio do diálogo mediado 

pelo professor. É importante que as crianças tenham espaço para expressar o que 

compreenderam das leituras, mesmo que essas leituras sejam divergentes e contraditórias. Ao 

fazer isso, elas têm oportunidade de reconstruir sentidos, ressignificar as ideias apresentadas, 

e, gradativamente, ampliar a capacidade de compreender o texto.  

Assim, com a mediação do professor, as crianças podem identificar informações 

explícitas e fazer inferências sobre aspectos implícitos no texto. Essas ações podem ser 

conduzidas pelo professor, que deve pedir às crianças que releiam ou relê para elas algumas 

partes do texto, fazendo questionamentos que as ajudem a refletir sobre determinada situação 

em foco. Ele pode recorrer a várias estratégias para ajudar as crianças a compreenderem bem 

mais o texto e diversificar propostas levando em consideração o gênero textual abordado e o 

desenvolvimento da classe.  

Embora o professor só tenha descrito a atividade de leitura realizada com as crianças, 

podemos perceber que a proposta demonstra a apreensão de conhecimentos teórico-

metodológicos da formação. Não há um discurso teórico. No entanto, os vestígios linguísticos 

presentes no relato demonstram que as ações pedagógicas realizadas mostram a apreensão de 

conhecimentos teórico-práticos obtidos na formação e que são ressignificados na prática 

pedagógica.  
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5.2.1.5 Literatura infantil - a leitura de livros 

 

A presença dos livros de literatura infantil da sala de aula tem se tornado consenso 

entre os professores, com a justificativa de que a leitura literária pode favorecer o acesso a 

variadas linguagens e gêneros textuais, porque propicia o contato com elementos linguísticos 

diferenciados, aliados a uma linguagem plurissignificativa, vinculada à arte, o que ajuda a 

ampliar o acesso das crianças ao universo de textos. Além disso, constatamos que, nos relatos 

analisados neste trabalho, a maioria das atividades e das sequências propostas parte dos textos 

e das histórias contidas nos livros de literatura infantil. Pudemos perceber o protagonismo dos 

livros de literatura infantil nas práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores no Ciclo 

de Alfabetização, motivo pelo qual discutimos nesta seção sobre aspectos pertinentes ao 

objeto livro, às características da produção e à formação do leitor literário.  

No relato abaixo, o professor afirma a centralidade do gênero para a educação. 

 

Relato 10 - A literatura infantil tornou-se inseparável da educação, assumindo um 
importante papel na formação da capacidade leitora das crianças. A literatura infantil 
possibilita o trabalho com diferentes tipos de textos, tais como narrativas, contos, 
histórias clássicas e até mesmo o poema. (2º ano) 

 

No relato 10, o professor afirma que a literatura infantil desempenha um papel 

importante na formação de leitores, considerando a variedade de gêneros textuais presentes na 

produção, que são apresentados às crianças de forma lúdica e interativa. Consideramos que a 

literatura infantil tornou-se um material indispensável para o professor, especialmente nos 

anos iniciais do ensino fundamental, porquanto os livros do acervo disponível na escola pode 

ajudar o docente durante o processo de alfabetização e letramento da criança. De acordo com 

Serra (1998), a literatura infantil pode ser utilizada como instrumento para sensibilizar e 

manter contato com a arte e para expandir o interesse de analisar o mundo e a cultura, devido 

à diversidade de gêneros e de tipos textuais que abriga. Isso favorece o contato da criança com 

uma pluralidade cultural, porque tem a capacidade de entreter, emocionar e, ao mesmo tempo, 

apresentar, de maneira lúdica, as narrativas e os diversos gêneros literários presentes nela. Por 

isso, os especialistas entendem que o uso da literatura infantil na sala de aula é uma referência 

para que o professor possa desenvolver nas crianças o gosto pela leitura, no convívio com a 

linguagem literária. 

Considerada uma arte, a produção dos livros de literatura infantil alia texto verbal e 

visual e possibilita o contato da criança com uma infinidade de linguagens, apresentando a 
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realidade de diferentes modos. Não apenas a linguagem escrita se mostra, mas uma 

multiplicidade de objetos, dimensões, cores, formas e ações simultâneas se articulam e tornam 

a linguagem do livro desafiadora e atrativa para a criança. A aliança dessas linguagens garante 

um acabamento estético que aproxima o texto verbal do visual, une diferentes linguagens, 

converte o objeto livro em arte e lhe confere um status estético e artístico.  

No fragmento do relato a seguir, o professor destaca a importância das imagens nos 

livros para estimular as crianças.  

 

Relato 17. Fragmento 2. Os livros de imagens estimulam as crianças a ler textos não 
verbais, como também ajuda a desenvolver habilidades de conhecimento e 
apreciação artística. (3º ano)  

 

No relato 17, o professor menciona os livros de imagens que possibilitam a leitura de 

textos não verbais. Essa é uma forma de desenvolver as capacidades de apreciação estética e 

artística nas crianças. Colomer (2007) ressalta a relevância da imagem nos livros de literatura 

infantil ao ressaltar as mudanças pelas quais a ilustração dessa produção passou nos últimos 

tempos, ao evoluir de uma visão tradicional, em que as ilustrações caminhavam paralelamente 

ao texto verbal, para uma nova experiência, em que as imagens ocupam lugar de destaque, ora 

fazendo inter-relações, ora complementando ações, ou como elemento constitutivo da história. 

As experiências com as imagens, em diferentes planos, têm ajudado os leitores a 

compreenderem histórias mais complexas, a observar divergências e perceber elementos da 

cultura e referências visuais que reportam a elementos da cultura e da história. Nesse 

entendimento, as ilustrações dos livros de literatura infantil extrapolam seu antigo papel de 

adereço, colaboram para que o leitor compreenda seu sentido e dão novos sentidos ao texto 

verbal, possibilitando às crianças o exercício da oralidade, em uma atividade que envolve a 

leitura, a compreensão e a produção de textos orais. 

Ao reconhecer a importância da leitura da literatura para a formação do leitor e sua 

parceria com o processo de alfabetização e letramento das crianças, nos anos iniciais do 

ensino fundamental, o Pacto reitera a importância da presença de livros de literatura infantil 

na sala de aula, no Ciclo de Alfabetização e a necessidade de que o professor conte histórias 

para as crianças, mesmo antes que elas saibam lê-las com autonomia. Nesse contexto, ouvir 

histórias possibilita à criança desenvolver-se cognitivamente de maneira mais ampla, aflora a 

imaginação, possibilita-lhes criar e recriar situações, amplia a percepção de conflitos e 

promove a busca por soluções. O exercício de representação das histórias ouvidas também 

ajuda a criança nesse caminho para o desenvolvimento ao propiciar a vivência de sentimentos 
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como alegria, tristeza, medo, raiva, dentre outros, presentes no enredo das narrativas. “E isso 

pode ocorrer pelo aconchego oferecido pelas histórias; pelo embalo do acalanto; pelo espírito 

de amorosidade que flui numa narrativa oral realizada com prazer. Por outro lado, contar 

histórias pode ser fermento para o imaginário” (BUSATTO, 2006, p. 58). 

Ao discutir sobre a valorização da literatura, Colomer (2007, p. 39) propõe a imersão 

das crianças na leitura literária. É necessário dar prioridade às atividades de prática da leitura 

e oferecer os conhecimentos a partir das necessidades geradas por essa prática. Por isso, a 

prática da leitura por meio da literatura pode se tornar lúdica, porque, ao conjugar cores, 

formas, dimensões, texto verbal e ilustrações, que aliam a imaginação e a realidade, os livros 

ajudam a atrair os pequenos leitores para o universo plurissignificativo, próximo do seu 

mundo social, dinâmico e vivo. Para o Pacto, os livros aproximam as crianças do universo 

literário e as ajuda a se constituírem como leitoras, a terem prazer e interesse pelos textos, a 

desenvolverem estratégias de leitura e a ampliarem seus universos culturais, como os livros 

literários de contos, poemas, fábulas, dentre outros (BRASIL, 2012e, p. 37).  

Confirmando a intenção de garantir o desenvolvimento da leitura e a formação do 

leitor, o PNAIC tem promovido a distribuição de livros de literatura para as escolas e para as 

salas de aula, através do ‘Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), de Obras 

Complementares’ e do ‘Programa Nacional da Biblioteca da Escola (PNBE)’, que se destinam 

a ampliar o universo de referências culturais dos alunos em processo de alfabetização e 

oferecer mais um suporte ao trabalho pedagógico dos professores. A variedade dos livros 

abrange temas, gêneros, formato e grau de complexidade e possibilita seu uso por turmas que 

se encontram em diferentes etapas de leitura. No acervo, estão inseridos livros que 

possibilitam a leitura autônoma da criança e propiciam a professores e a alunos alternativas 

interessantes para situações de leitura compartilhada, a fim de favorecer o planejamento do 

ensino e a progressão da aprendizagem (BRASIL, 2012e, p. 39). 

Ao pensar nessa variedade de livros que estão disponíveis na escola e na sala de aula, 

é importante refletir sobre como as crianças têm contato com esses textos, como se 

aproximam das linguagens contidas na produção, ou seja, como acessam os aspectos 

linguísticos e literários e se apropriam deles. Os livros de literatura proporcionam aos 

professores alfabetizadores oportunidades de elaborar propostas e de mediar, porque o contato 

com o objeto livro é lúdico e interativo, conforme ressaltado neste relato:  

 

Relato 7 - Ao trabalhar com livros paradidáticos, constatei o grande envolvimento 
que as crianças têm com o texto escrito quando a história lhes atrai e como se 
propõem a criar e recriar textos. (2º ano) 
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No relato 7, o professor afirma que o envolvimento com os livros de literatura e com a 

história motiva as crianças a experimentarem diferentes interações com a escrita a partir da 

leitura feita pelo professor, que tem a responsabilidade de apresentar e estimular nas crianças 

o gosto pela leitura, através do contato com a linguagem literária e com as diversas 

possibilidades que esse contato favorece. Ao discutir sobre a importância da literatura infantil, 

Colomer (2007) ressalta que o contato com os livros e com a leitura deve resultar em uma 

experiência pessoal positiva e que se realize por meio do diálogo com a obra e com a 

comunidade cultural de modo a proporcionar a formação de um leitor literário, com 

capacidades, preferências, interesses e uma visão crítica do mundo que o cerca.  

 

A formação de um leitor literário significa a formação de um leitor que saiba 
escolher suas leituras, que aprecie construções e significações verbais de cunho 
artístico, que faça disso parte de seus fazeres e prazeres. Esse leitor tem de saber 
usar estratégias de leitura adequadas aos textos literários, aceitando o pacto ficcional 
proposto, com reconhecimento de marcas linguísticas de subjetividade, 
intertextualidade, interdiscursividade, recuperando a criação de linguagem realizada, 
em aspectos fonológicos, sintáticos, semânticos e situando adequadamente o texto 
em seu momento histórico de produção (PAULINO e COSSON, 2004, p. 56).  
 

 Nessa concepção, o letramento literário extrapola a decifração do texto e se amplia 

com o desenvolvimento e a independência do leitor que lê, relê, questiona, responde e discute 

sobre as afirmações do autor, estabelecendo uma interação com ele, escolhendo formas para 

ler, que lhe permitem compreender bem mais o texto, por meio da apreensão de suas 

características e de vestígios que propiciam a descoberta e o adentramento a uma 

compreensão verdadeira e “única”, construída pelo leitor e por suas experiências. 

Concordamos com Ramos e Panozzo (2011, p. 56), quando afirmam que “ler, aqui, implica 

mais do que buscar um dado ou ainda a interação entre as linguagens. Ler a literatura (que é 

uma obra artística) pressupõe aproximar aspectos do texto e aspectos da vida do leitor”.  

Quando a leitura da história desperta o interesse da criança, há uma interação entre o 

professor contador e ela. Nesse momento, os sentidos são estimulados através das trocas de 

olhares, dos gestos e do corpo do contador de histórias que comunica, usando a linguagem 

verbal, sentimentos e emoção. Nesse momento, não são apenas palavras, mas um conjunto de 

ações do professor que são percebidas pelo ouvinte e se estabelece uma troca, em que 

sedução, afetividade, cumplicidade e significação são forjadas pela interação entre quem 

conta e quem ouve.  Paul Zumthor (2007) considera esse momento como “performance”, 

que pode ser considerada a interação estabelecida entre o contador e o ouvinte no momento da 
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contação, que envolve as trocas provocadas pela mediação do contador e pode ser expressa de 

diferentes modos: por meio da voz, do corpo, do olhar, dos gestos etc.  

 A interação realizada por meio da performance do professor/contador é possível 

porque há uma proximidade física entre ele e o ouvinte e são passíveis percepções e sensações 

de vários elementos utilizados na mediação. Todavia, cada ouvinte tem uma emoção diferente 

ao ouvir histórias, pois a percepção de cada um depende das experiências vivenciadas por 

eles. É preciso remexer com a memória e buscar referências para construir sua compreensão e 

proximidade com a narrativa.  

 

5.2.2 Práticas de escrita e análise linguística 

 

Nesta secção, são discutidos e analisados os relatos com ênfase nos temas ‘escrita’ e 

‘análise linguística’, organizados da seguinte forma: a utilização dos jogos na escrita, a 

organização de diferentes agrupamentos e a reflexão e a reescrita. As análises trazem 

discussões centradas nas propostas de interações em grupos, no uso de atividades lúdicas e em 

estratégias que ajudam a refletir sobre a escrita alfabética mediadas pelo professor.  

Além de propostas de escrita, a partir de diferentes gêneros textuais, os relatos 

demonstram estratégias e atividades cujo objetivo é de refletir sobre aspectos linguísticos e 

fonológicos da língua, focadas em descobertas referentes à escrita alfabética que possibilitam 

que as crianças avancem na aprendizagem. Nos relatos analisados, há ações que explicitam a 

mediação do professor, realizadas com uma intencionalidade pedagógica e que são 

fundamentais para o levantamento de dúvidas e reflexões que culminam em construção de 

hipóteses pela criança cada vez mais avançadas.  

 

5.2.2.1 A utilização de jogos na escrita  

  

Verificamos que a relação entre a escrita, a análise linguística e a oralidade está 

presente nas interações e nas propostas realizadas na sala de aula. Todavia, ao identificar os 

objetivos dessas propostas e perceber as diferentes estratégias com as quais se desenvolvem, 

podemos compreender a concepção de escrita e de língua que perpassa as atividades propostas 

e como são realizadas as atividades de análise linguística. Vejamos como são descritas as 

práticas de escrita nos relatos abaixo:  
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Relato 13 - Após a vivência do jogo foi feita a produção escrita individual. Cada um 
reproduziu o jogo do boliche como achou interessante brincar, e no momento 
seguinte foi feita a revisão escrita com auxilio de um suporte – texto do jogo do 
Bingo das letras iniciais. Nesse momento fui passando de carteira em carteira 
levando cada um a refletir e repensar sua própria produção. E nesse 
acompanhamento individual alguns alunos já foram se colocando, avaliando sua 
escrita: “Eu esqueci o título”. “Eu preciso ajeitar o meu”. “Troquei. Botei o material 
em baixo”. “O meu está todo certo e não precisava escrever de novo”. Por fim, 
percebeu-se que aluno Gabriel que entrou no nível de escrita alfabética e não 
costumava reproduzir a escrita com facilidade, conseguiu claramente assimilar a 
estrutura do texto instrucional. (3º ano) 

 

Podemos observar, no relato 13, que o professor se utiliza de uma situação 

significativa para as crianças, uma brincadeira, para propor uma atividade de escrita, na qual 

elas devem relatar o desenvolvimento do jogo de boliche e as impressões sobre sua 

participação.  

Sabemos que, quanto mais significativa for a produção escrita, mais chance a criança 

terá de êxito, uma vez que a situação na qual a produção se apoia está associada a momentos 

em que a ludicidade e a espontaneidade foram vivenciadas. O PNAIC recomenta a utilização 

de atividades lúdicas para apoiar as propostas, no Ciclo de Alfabetização, por considerar que 

“As brincadeiras e os jogos são situações bastante favoráveis de aprendizagem, pois, além de 

promoverem a interação entre as crianças, contribuem para o desenvolvimento e o bem estar 

das crianças no ambiente escolar” (BRASIL. 2012g, p. 8). 

A valorização das brincadeiras na escola pelo professor tende a ampliar a capacidade 

de aprendizagem das crianças na medida em que, nesses momentos, são proporcionadas 

atividades lúdicas que dão oportunidades para a exploração de diferentes áreas e variadas 

capacidades. Aspectos inerentes às brincadeiras, como a movimentação do corpo, a discussão 

sobre as regras de cada etapa do jogo, a formação de equipes participantes, a negociação e a 

integração do grupo, ajudam a desenvolver várias capacidades das crianças, por meio da 

exploração de múltiplas linguagens acessadas durante a brincadeira. Isso porque, “ao brincar, 

a criança movimenta-se em busca de parceria e exploração de objetos, negocia e dialoga, 

descobre regras e toma decisões, desenvolvendo dimensões importantes no aprendizado dos 

conhecimentos escolares” (BRASIL, 2012g, p. 15). 

No relato, o professor demonstra valorizar os jogos como apoio às atividades 

pedagógicas e propõe uma atividade de escrita a partir da brincadeira realizada pelas crianças, 

aproveitando aspectos como ludicidade e espontaneidade, para que possam expressar os 

sentimentos e as etapas vivenciadas durante a participação na brincadeira por meio da escrita 

espontânea individual. Assim, cada criança tem a oportunidade de contar sua experiência, a 

forma como brincou e os aspectos mais interessantes da brincadeira. A proposta demonstra 
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que o professor compreende a relevância da escrita espontânea para o processo de aquisição 

do SEA, porque, por meio dela, as crianças podem demonstrar em que nível do processo de 

apropriação da escrita alfabética se encontram, para que, posteriormente, o professor possa 

intervir nas hipóteses de escrita apresentadas por cada uma.  

Dando sequência à atividade, o professor faz uma proposta que tem como foco o eixo 

‘análise linguística’, em que sugere a realização da “revisão da escrita com auxílio de um 

suporte – texto do jogo do Bingo das letras iniciais”. Mais uma vez, ele recorre a uma 

atividade lúdica para apoiar o trabalho com a escrita - a revisão do texto. Essa estratégia tende 

a transformar uma atividade que poderia ser difícil e desgastante em um momento de 

descoberta e de aprendizado, porquanto o “espírito” do jogo, a espontaneidade, a criatividade 

e a dinamicidade se aliam na realização de uma atividade significativa para a aprendizagem 

das crianças.  

Quando pensamos em uma atividade em que se identificam dificuldades e se 

encontram “erros” na escrita do texto produzido, vêm à mente crianças tímidas, com medo e 

ansiosas. Entretanto, ao apoiar a atividade de revisão em um jogo, elas tendem a controlar 

esses sentimentos e mostram que estão confiantes e interessadas na atividade. O relato expõe 

uma proposta de produção de texto que foi realizada sobre uma situação concreta, vivenciada 

por elas de forma lúdica, portanto, uma atividade significativa para elas. A utilização do jogo 

para fazer a revisão permite às crianças se beneficiarem da ludicidade para descobrir suas 

dificuldades, em uma abordagem que se baseia na capacidade de observar, de refletir e de 

interpretar. Esses aspectos podem ser percebidos com a ajuda do professor.  

Nesse momento, o professor acompanha individualmente os alunos, para que reflitam 

sobre o texto produzido e encontrem os aspectos relacionados à estrutura e à característica do 

gênero ‘texto instrucional’ e à escrita alfabética. Essa proposta de atividade nos remete a uma 

reflexão sobre os direitos de aprendizagem relativos ao eixo de produção textual escrita, 

porque, para fazer a atividade, as crianças precisam compreender o sistema alfabético e se 

apropriar de vários conhecimentos pertinentes à escrita. Assim, a estratégia utilizada 

possibilitou o desenvolvimento das seguintes capacidades: “produzir textos de diferentes 

gêneros com autonomia, atendendo a diferentes finalidades e revisar autonomamente os textos 

durante o processo de escrita, retomando as partes já escritas para planejar os trechos 

seguintes”. Em relação aos direitos de aprendizagem do eixo ‘análise linguística’, podem ser 

identificadas as seguintes capacidades: “Analisar a adequação de um texto (lido, escrito ou 

escutado) aos interlocutores e à formalidade do contexto ao qual se destina e reconhecer 

gêneros textuais e seus contextos de produção”.  
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Consideramos relevante ressaltar alguns comentários feitos pelas crianças durante a 

revisão da escrita: “Eu esqueci o título”; “Eu preciso ajeitar o meu”; “Troquei. Botei o 

material em baixo”; “O meu está todo certo e não precisava escrever de novo”. Tais 

comentários demonstram, claramente, que as crianças conseguiram perceber aspectos que 

precisam ser melhorados no texto e os que estão de acordo com o gênero trabalhado. Os 

comentários de alguns alunos denotam que a revisão do texto e a análise linguística proposta 

possibilitaram identificar a organização do gênero, sua estrutura e características, envolvendo 

as finalidades da escrita e os aspectos estilísticos.  

Ao analisar o processo de mediação da aprendizagem que envolve aspectos 

interacionais e dialógicos, concluímos que a turma participa de uma forma natural, 

espontânea, sem medo de repreensões ou críticas e demonstram familiaridade com as 

propostas feitas pelo professor e com a estratégia utilizada. Os alunos envolveram-se com as 

atividades e ficaram absortos em cada ação proposta, explorando tanto o jogo quanto a 

atividade de escrita e de revisão, o que, de certa forma, mostra os efeitos da ludicidade nas 

propostas que envolvem o SEA. Acreditamos que, como incorporam elementos da ludicidade 

na escrita, as crianças conseguem se expressar, espontaneamente, sobre as dificuldades 

percebidas e avaliar a escrita e a atividade que fizeram de forma autônoma.  

Nessa mediação docente, as intervenções realizadas pelo professor não atrapalharam 

ou dirigiram autoritariamente as ações. As mediações, as conversas e as intervenções não 

inibiram as brincadeiras nem as atividades das crianças, ao contrário, elas enriqueceram e 

orientaram as propostas, de modo a compartilhar ânimo e dar segurança aos alunos durante a 

escrita e a revisão. Em sua fala, o professor não deixa claro se dirigiu o brincar ou se apenas o 

orientou. Contudo, entendemos, pelo contexto, que ele orienta e acompanha as atividades e 

deixa as crianças descobrirem espontaneamente o jogo e as interações advindas dele. O 

envolvimento do professor acontece mais fortemente quando se aproxima dos grupos, depois 

do momento de escrita, visando chamar a atenção das crianças para aspectos relativos ao 

gênero. Tanto o envolvimento com a atividade quanto as expressões faladas pelas crianças, ao 

perceber equívocos na escrita, mostram a espontaneidade com que elas encararam a revisão 

da escrita, sem constrangimento ou medo de terem errado.  

Se, de um lado, as colocações das crianças sobre o gênero podem ser consideradas 

uma avaliação, o professor avaliou a atividade, pelo menos, parcialmente, ao expressar 

opinião sobre a aprendizagem de um dos alunos: “Gabriel, que entrou no nível de escrita 

alfabética e não costumava reproduzir a escrita com facilidade, conseguiu claramente 

assimilar a estrutura do texto instrucional”. A afirmativa final do professor demonstra que ele 
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considera ter alcançado o objetivo da proposta: a escrita e a compreensão da estrutura do 

gênero texto instrucional e que a atividade foi realizada com êxito.  

 

5.2.2.2 Organização de diferentes agrupamentos  

 

Os relatos apresentados a seguir destacam propostas de produção escrita e análise 

linguística e descrevem os diferentes modos como os professores organizam os alunos em 

agrupamentos. Embora apresentem semelhanças na forma com que organizam os grupos de 

alunos, os relatos têm objetivos diferenciados para tal organização, bem como distintas 

formas de conduzir a atividade.  

 

Relato 17. Fragmento 3 - Primeiro iríamos criar os textos no caderno de produção, 
revisar para depois organizarmos o livro gigante. Continuando, dividi a turma em 
grupos, nos grupos coloquei tantos os alunos que tinham apropriação na escrita 
quanto os que não tinham, pois, dessa forma os alunos alfabéticos ajudariam aos 
demais na composição da escrita dos textos. Escolhido os animais passamos para a 
textualização, nesse primeiro momento a preocupação era organizar as ideias para 
escrever o texto. (3º ano) 
 
Relato 1. Fragmento 1- Outra atividade desenvolvida foi a apreciação da obra 
“Quarto de Vincent”, seguida da produção de uma lista de palavras: “Coisas no 
quarto de Van Gogh”. Elas observaram os objetos retratados na obra e listaram. As 
crianças alfabéticas realizaram essa atividade com autonomia e, ao término, 
compararam seus registros, observando as diferenças na escrita das palavras, e 
recorreram ao dicionário para verificar a escrita ortográfica. Já as crianças nos níveis 
silábicos e silábicos alfabéticos, inicialmente, fizeram a escrita espontânea, pedi para 
fazerem a leitura, ajustando a pauta sonora. Só depois eu ia lendo, chamando 
atenção para os sons das palavras. Assim, elas foram concluindo que faltava alguma 
letra ou havia trocado alguma letra: “Eita! Tá falando o E e aqui não é a letra I”, 
disse uma delas ao registrar a palavra PARDI (PAREDE). (1º ano) 

 
Relato 27. Fragmento 1 - A partir de então, proporcionamos uma atividade de 
escrita, na qual as crianças com nível silábico alfabético teriam que completar o 
texto lacunado da letra da musica em duplas. Já as crianças de escrita em nível 
alfabético, foi pedido que elas registrassem a música e destacassem as características 
da Emília. Ao explorar a transcrição do texto O casamento da Emília e do Marquês 

de Rabicó, as crianças de nível alfabético já tinham em mente o que registrar e como 
registrar, devendo concentrar-se na fidelidade do registro e atentar para as 
convenções gráficas que permeiam a escrita convencional. Percebeu-se um olhar 
mais atento no registro por parte das crianças. Percebeu-se durante o processo, um 
aprimorando em suas produções de modo mais expressivo e próximo da linguagem 
formal. Para algumas crianças com nível de escrita silábico com valor sonoro, que 
tinham conflito para registrar os fonemas, propusemos as letras que nomeavam cada 
um dos personagens do Sítio, de modo que, elas ao ordená-las não sobrassem 
nenhuma letra. Obtivemos como resultado um avanço significativo no registro de 
palavras com sílabas simples.  
A cada atividade proposta precedia uma leitura, que em alguns momentos tinha a 
finalidade de informar sobre a obra e seu autor, em outros, só para nos deliciarmos 
com as memórias da personagem Emília. (Multisseriada) 
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Relato 22. Fragmento 1 - Trabalhar no texto as palavras rimadas abriu um leque de 
possibilidades: os alunos puderam grifar palavras nos textos, escrevê-las em cartazes 
e o recorte e colagem de outras palavras que rimavam com as dos cordéis. 
Utilizamos também o alfabeto móvel para montar nomes de cordéis já estudados, os 
alunos foram colocados em duplas com o nível silábico próximo. Essa atividade foi 
bastante proveitosa, pois possibilitou aos alunos pensarem sobre o sistema de escrita 
alfabética. (Multisseriada) 

 

Ao analisar o relato 17, podemos observar o objetivo da atividade, que é de organizar 

um livro “gigante” a partir da escrita do texto e da realização de ilustrações pelas crianças. A 

partir da definição do objetivo final, o professor elabora as estratégias para a realização da 

escrita e a revisão do texto pela turma, organizando os alunos da seguinte forma: “Dividi a 

turma em grupos, colocando em cada grupo os alunos que já tinham apropriado da escrita 

com aqueles que ainda não tinham”. O professor organiza os agrupamentos segundo uma 

única orientação: reunir alunos que dominavam a SEA com alunos que ainda não dominavam.  

No relato 1, o professor fez uma proposta de escrita, intitulada ‘Coisas do quarto de 

Van Gogh’, que consistiu em observar um quadro do artista e, a partir dessa leitura 

apreciativa, produzir uma lista de palavras referentes aos objetos presentes na imagem. Para 

isso, organizou a turma da seguinte forma: as crianças alfabéticas deveriam produzir uma lista 

de palavras e, em seguida, procurá-las no dicionário para verificar a escrita; as crianças nos 

níveis silábicos e silábicos alfabéticos deveriam escrever, espontaneamente, as palavras 

referentes aos objetos observados na imagem e fazer os ajustes necessários entre a pauta 

sonora e a escrita, através da leitura e da revisão.  

No relato 22, o professor propõe às crianças um trabalho com rimas de palavras 

retiradas do gênero textual cordel e sugere uma variedade de atividades: grifar palavras e 

escrevê-las em cartazes, recortar e colar palavras que rimam com as dos cordéis e montar, 

com o alfabeto móvel, os títulos dos cordéis. Para fazer essas atividades, eles foram agrupados 

em duplas, com o nível silábico próximo.  

No relato 27, o professor organiza os agrupamentos, a partir da seguinte orientação: as 

crianças agrupadas em duplas, com nível silábico alfabético, deveriam completar o texto 

lacunado, com a letra da música; as crianças com nível de escrita silábico, com valor sonoro, 

que tinham conflito para registrar os fonemas, deveriam ordenar as letras que nomeavam cada 

um dos personagens do Sítio, de modo que não sobrasse nenhuma; as crianças em nível 

alfabético deveriam registrar a música e destacar as características da Emília. Para registrar o 

texto, ‘O casamento da Emília e do Marquês de Rabicó’, as crianças deveriam ser fiéis ao 

texto e atentar para as convenções “gráficas” que permeiam a escrita alfabética. Constatamos 

que foram organizados três tipos de agrupamentos com crianças nos seguintes níveis: silábico 
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alfabético, silábico com valor sonoro e alfabético. O professor propõe para cada grupo uma 

atividade diferenciada, adequada ao nível dos participantes.  

Ao analisar os relatos 17, 21, 22 e 27, um fato nos chamou à atenção na formação dos 

agrupamentos e nas propostas feitas a cada um, pois constatamos que a organização dos 

agrupamentos de alunos se relaciona com as intenções pedagógicas do professor, ou seja, a 

realização de um trabalho diversificado para a turma. Em que consiste um trabalho 

diversificado? Embora toda a classe estivesse realizando atividades com o eixo ‘escrita’, ao 

mesmo tempo, cada grupo estava desenvolvendo uma atividade diferenciada, a depender do 

nível em que se encontram os alunos em cada agrupamento.  

Ao dividir a turma em grupos para realizar o trabalho diversificado, é importante 

atentar para alguns aspectos: as atividades devem ser elaboradas levando em consideração o 

nível de aprendizagem dos participantes; os grupos farão tarefas diferentes; as atividades 

podem ser na mesma área ou em áreas diferentes e mais complexas, que exijam a mediação 

do professor ou ser mais fáceis, de modo que as crianças consigam fazer com autonomia.  

Tanto nas atividades em grupo quanto no trabalho diversificado, o professor deverá 

observar os seguintes aspectos: atividades muito além da capacidade dos participantes podem 

desmotivar e passar a sensação de fracasso. Por outro lado, se estiverem muito aquém da 

capacidade dos alunos, provocam desinteresse, porque podem ser realizadas rapidamente e 

não provocam desafios. Quando bem planejado, o trabalho diversificado permite que as 

crianças se mantenham interessadas e motivadas, focando sua atenção no desafio destinado ao 

grupo.  

Durante o trabalho diversificado, o professor tem oportunidade de passar nos grupos 

para dar atenção aos alunos que estão com dificuldade em algum aspecto da proposta, 

desafiando-os e orientando-os, uma vez que a organização em grupos facilita o atendimento 

individual por parte do professor.  

Ao destacar aspectos pertinentes aos agrupamentos de alunos nos relatos apresentados 

anteriormente, queremos enfatizar, nessa análise, as intenções pedagógicas dos professores, 

buscando entender o motivo pelo qual os professores organizam as crianças em grupos: Que 

benefícios os diferentes tipos de agrupamento podem trazer para o desenvolvimento cognitivo 

das crianças? Primeiramente, é importante ressaltar que esses relatos trazem algo em comum: 

o fato de organizar as crianças em agrupamentos de diferentes modos.  

Sabemos que as crianças passam por diferentes etapas de aprendizagem durante o 

processo de aquisição do SEA e que, devido a particularidades, elas podem necessitar de mais 

ou menos tempo para apreender. Embora passem pelas mesmas etapas, o tempo que cada 
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criança permanece em cada etapa é diferente. Ferreiro e Teberosky (1985) pesquisaram o 

processo de aquisição da língua escrita e perceberam que as crianças apresentavam estágios 

comuns, ou seja, passavam por etapas durante o processo de aquisição da escrita e, 

gradativamente, iam evoluindo, à medida que começavam a fonetizar a escrita, a perceber os 

sons, os fonemas e as sílabas. As autoras classificam as fases, em relação ao processo de 

aquisição da escrita, da seguinte forma: escrita pré-silábica - fase em que não há 

correspondência grafofônica; escrita silábica - fase em que há essa correspondência, ou seja, 

uma letra representa uma sílaba; escrita alfabética - fase em que percebem a relação fonema-

grafema, mas ainda apresentam trocas de letras, algumas dificuldades que se configuram na 

notação de alguns fonemas.  

O conhecimento dessas etapas de aprendizagem e do ritmo de cada criança é 

importante para que o professor possa elaborar situações pedagógicas e estratégias que 

favoreçam a aprendizagem e que promova a interação da turma, prevendo atividades 

coletivas, em grupos e individuais, de modo que as crianças possam interagir com diferentes e 

variados grupos, de acordo com as intenções previstas para cada conteúdo. Assim, uma das 

tarefas mais difíceis para o professor é de identificar as necessidades de cada aluno e atuar 

com todos, simultaneamente, atendendo às diferentes demandas de aprendizagem (BRASIL, 

2012c, p. 11-12).  

Quando o professor consegue identificar os diferentes níveis, as dificuldades e as 

peculiaridades de cada criança, ele pode planejar atividades e propor agrupamentos que 

favoreçam as trocas e as aprendizagens. Vigotski (1998a) observou, em suas pesquisas, que as 

crianças, durante a interação em grupos, conseguem construir conhecimentos de forma mais 

vantajosa do que quando são abordadas coletivamente. Tal constatação desencadeou a 

elaboração de sua teoria sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal para os processos de 

aprendizagem.  

Os estudos de Vigotski (1998a) sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal mostram 

que, ao considerar a heterogeneidade das classes de alfabetização e as diferenças das crianças 

nas etapas de aquisição do SEA, é relevante reconhecer que os processos interacionais na sala 

de aula provocam avanços, na medida em que as crianças dialogam entre si e, durante as 

atividades que realizam nos grupos, têm dúvidas e conflitos que são desencadeados pela 

observação da escrita de palavras e de textos produzidos pelos colegas que estão em fase mais 

avançada.  

Assim, para obter resultados satisfatórios na aprendizagem das crianças, é fundamental 

pensar sobre as atividades em grupo, considerar os modos como os agrupamentos são 
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planejados em sala de aula e se eles promovem uma situação de aprendizagem produtiva. Isso 

se justifica porque “o modo de agrupamento mais pertinente é aquele no qual os 

conhecimentos apresentados pelos membros são diferentes, mas em níveis próximos. Ou seja, 

alunos com conhecimentos diferentes, mas não muito distanciados” (BRASIL, 2012c, p. 21). 

Para que as crianças passem de um nível para outro mais avançado, elas precisam ser 

desafiadas, tanto em grupos e coletivamente quanto individualmente. Considerando a 

heterogeneidade comum na sala de aula, devem ser propostas atividades em que os alunos 

estejam organizados de diferentes modos, tanto em grupos e coletivamente quanto 

individualmente. A utilização dessas variadas formas de organização ajuda a promover a 

aprendizagem dos alunos, porquanto o contato com o grupo, com a integração da turma e com 

a proximidade física do professor, durante o atendimento individual, pode favorecer o 

desenvolvimento de determinadas capacidades, porque eles têm a oportunidade de 

experimentar variados processos interacionais. Entretanto, “para organizar os agrupamentos, é 

preciso considerar não apenas os objetivos, da atividade, mas, também, os conhecimentos de 

que os alunos dispõem naquele momento, evitando a resolução da atividade por um único 

aluno” (BRASIL, 2012c, p. 12-13). 

 Ao interagir com o grupo e expor o que pensa, observando e ouvindo pontos de vista 

diferentes, comparando sua produção com a do colega, colaborando e recebendo ajuda e 

dialogando com o grupo, os alunos constroem conhecimentos e se desenvolvem com mais 

eficiência. A aproximação de alunos de níveis diferentes, mas próximos, promove a 

aprendizagem e o desenvolvimento, porque, nessa forma de organização, eles terão contato 

com uma diversidade de sujeitos com variados níveis de aprendizagem, que são desafiadores 

e provocam idas e vindas, retrocessos e avanços que as instigam a refletir sobre as palavras e 

os fonemas e a construir hipóteses, provando-as ou refutando-as com a ajuda do grupo e do 

professor. Por isso, entendemos ser fundamental a interação da criança com o grupo, o que 

aponta para a dimensão social da aprendizagem.  

Os agrupamentos de alunos podem variar, a depender da intenção do professor: 

aproximar crianças do mesmo nível para que realizem atividade que façam o grupo evoluir, 

aproximar crianças de níveis diferenciados, formando grupos heterogêneos, ou seja, 

promovendo o conflito, a dúvida e o questionamento, na medida em que as crianças podem 

ser desafiadas diante da observação da diferença na escrita dos colegas, para que possam 

evoluir para uma etapa mais avançada.  

Nessa perspectiva, um ensino tradicional, focado na memorização e na oralização do 

nome das letras e das sílabas, na escrita repetitiva e sem significado, está fadado ao fracasso, 
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porque, para se apropriar do sistema de escrita alfabético, a criança precisa refletir sobre a 

língua escrita e sobre os fonemas e perceber os sons no interior das palavras. 

Embora os relatos demonstrem que os professores reconhecem a teoria sobre a Zona 

de Desenvolvimento Proximal, porque organizam os alunos, considerando os agrupamentos 

produtivos, eles não descrevem as interações e as aprendizagens desencadeadas por ela. No 

relato 17, o professor expõe a intencionalidade pedagógica para propor a organização dos 

agrupamentos de alunos, demonstrando que conhece sua importância para a aprendizagem da 

criança: “dessa forma os alunos alfabéticos ajudariam aos demais na composição da escrita 

dos textos”. No entanto, não há detalhes sobre como são desenvolvidas as interações entre as 

crianças.  

No relato apresentado a seguir, o professor expõe a intencionalidade pedagógica da 

proposta e apresenta os desafios e as intervenções realizadas através de sua presença e atenção 

às atividades que estavam em foco nos grupos da seguinte forma: 

 

Relato 17. Fragmento 4 - Fiquei passando nos grupos ajudando na organização das 
ideias’; ‘Fui ajudando a cada um, com o apoio dos demais, pois eles precisavam se 
sentir parte do processo para que eu conquistasse neles a vontade de escrever e de 
querer aprender [...]’. Durante a revisão além de modificações proposta referente à 
ortografia, á utilização de letras maiúsculas e minúsculas, a utilização de parágrafos, 
pude aos poucos mostrar como se organiza o texto narrativo. (3º ano) 
 
Relato 1. Fragmento 2. Pedi para fazerem a leitura, ajustando a pauta sonora. Só 
depois eu ia lendo, chamando atenção para os sons das palavras. Assim, elas foram 
concluindo que faltava alguma letra ou havia trocado alguma letra: ‘Eita! Tá falando 
o E e aqui não é a letra I’, disse uma delas ao registrar a palavra PARDI (PAREDE). 
(Multisseriada) 

 

Constatamos que as idas do professor aos grupos e as conversas estabelecidas podem 

ser entendidas como desafios lançados para que as crianças observassem determinado aspecto 

na escrita, de modo a escrever corretamente as palavras e os textos, observando a escrita 

alfabética. A mediação do professor consta de conversas, desafios e provocações às crianças, 

que as levam a pensar sobre o sistema alfabético, tanto em aspectos ligados à ortografia, para 

os alunos que estavam em etapas mais avançadas, quanto para o domínio das 

correspondências de letras e fonemas, por meio da leitura e da identificação da pauta sonora, 

para crianças que estavam no nível silábico e silábico alfabético. Entendemos que as 

mediações do professor, através da participação nos grupos, ajudavam as crianças a 

perceberem aspectos da escrita alfabética e a descobrirem espontaneamente as letras que 

estavam faltando ou que tinham sido trocadas. Essas mediações tinham o objetivo de fazer 

com que as crianças refletissem sobre a escrita, ajustando aspectos linguísticos e gramaticais, 
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sem que, para isso, fossem necessários práticas repetitivas, cópias e um ensino mecânico. Para 

tanto, o professor se vale de recursos de observação, comparação, leitura e reflexão, ações que 

se apoiam em uma compreensão mais ampla de alfabetização e em processos 

sociointeracionistas em que as relações entre as crianças e o professor são fundamentais para 

a aprendizagem. Ressaltamos que a organização da turma em grupos favorece a mediação do 

professor de forma mais ativa e eficiente, uma vez que ele poderá atender diretamente a cada 

grupo, orientando e desafiando cada um, de acordo com as dificuldades que apresentam.  

Para finalizar esta análise, chamamos à atenção para a conclusão da atividade, 

momento em que o professor expressa uma avaliação sobre aspectos percebidos na 

aprendizagem dos alunos e no desenvolvimento da proposta da seguinte forma:  

 

Relato 27. Fragmento 2 - Percebeu-se um olhar mais atento no registro por parte das 
crianças’; ‘Percebeu-se durante o processo, um aprimorando em suas produções de 
modo mais expressivo e próximo da linguagem formal’, ‘Obtivemos como resultado 
um avanço significativo no registro de palavras com sílabas simples. (Multisseriada) 
 
Relato 22. Fragmento 2 - Essa atividade foi bastante proveitosa, pois possibilitou aos 
alunos pensarem sobre o sistema de escrita. (Multisseriada)  
 

 
Entendemos que a exposição das percepções do professor sobre os avanços e as 

aprendizagens dos alunos é extremamente importante porque demonstra a capacidade de 

observar e de estar atento às diferentes etapas pelas quais as crianças estão passando. Esse 

momento reflexivo do professor corresponde a uma compreensão de aspectos pedagógicos da 

turma, observados nas interações, na escrita, nas conversas e nas discussões de cada grupo, 

apresentando uma avaliação específica de acordo com a proposta e os desafios diferenciados 

feitos a cada um, demonstrando o envolvimento com o trabalho proposto e a valorização da 

organização dos agrupamentos. No relato 27, o professor informa alguns avanços conseguidos 

pelas crianças a partir dos diferentes níveis em que se encontram, o que dá a ideia de que 

acompanhou com atenção as atividades dos grupos. As expressões utilizadas pelo professor 

para avaliar os grupos associa-se ao nível dos alunos e aos desafios propostos, aspectos que 

reiteram a intencionalidade pedagógica presente na organização dos agrupamentos, no 

planejamento das propostas e nas mediações realizadas.  

No relato 22, o professor avalia a proposta e enfatiza o objetivo da atividade: refletir 

sobre a escrita. Embora tenha procurado emitir sua percepção sobre o desenvolvimento da 

atividade, sua avaliação é feita em plano mais geral. A frase “A atividade foi bastante 

proveitosa” pode ser utilizada para qualquer atividade que é realizada na sala de aula, pois é 
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vaga, abstrata, não demonstra se os objetivos das ações realizadas foram atingidos, se algum 

aluno conseguiu progresso ou se apresentou alguma dificuldade.  

A avaliação não deve somente enfocar o sucesso e as aprendizagens, mas também 

suscitar reflexões que apontem para dificuldades e problemas observados durante a proposta e 

encaminhamentos para novas abordagens visando minimizá-las. Entendemos que a 

capacidade de avaliar e de refletir sobre a prática deve ser um pressuposto da formação do 

professor, que lhe possibilita compreender o processo de construção das aprendizagens por 

parte das crianças, perceber os aspectos pedagógicos da prática e incentivar sua autoavaliação. 

Para avaliar, é preciso conhecer o Sistema de Escrita Alfabética, os diferentes níveis pelos 

quais as crianças passam, a importância dos agrupamentos e das interações para as 

aprendizagens, enfim, é necessário que o docente não apenas olhe para a ação realizada, mas 

também para aspectos teóricos e metodológicos que envolvem a prática educativa.  

 

5.2.2.3 Reflexão e reescrita  

 

A revisão e a reescrita exigem reflexão, tempo, uma postura investigativa sobre a 

linguagem, um olhar atento ao texto escrito, sua leitura e observação, revisitando-o e relendo-

o muitas vezes. Durante o ato de revisar, é preciso pensar se o leitor vai conseguir entender a 

mensagem, se está inteligível, se é clara.  

No relato a seguir, o professor propõe uma atividade com o objetivo de que os alunos 

reflitam sobre a escrita e desenvolvam a escrita alfabética.  

 

Relato 4. Fragmento 2 - Elaboração coletiva de um glossário. Retiramos da história 
as palavras desconhecidas. De acordo com o contexto, construímos oralmente e 
registramos em cartaz, significados para elas.  
Refletindo sobre a escrita: Listamos no quadro o nome dos convidados (no caso, as 
letras) e o nome do presente que cada um levou para o Seu Alfabeto. Escolhemos 
algumas palavras listadas e fizemos a análise linguística de cada uma delas: número 
de letras, letras inicial e final e número de sílabas;  
Estudo da letra inicial e final do nome dos alunos; Registro de quantidades: número 
de letras do nome das crianças da sala; Recorte e colagem de letras, obedecendo à 
ordem alfabética; Atividades envolvendo contagem, registro de quantidades, 
brincadeira com dados, caça- palavras, elaboração de convite (gênero textual) tendo 
a professora como escriba, atividades artísticas com colagem, desenhos, pinturas e 
modelagem etc. (1º ano)  

 

No relato 4, a turma foi solicitada a elaborar coletivamente um glossário com as 

seguintes etapas: seleção das palavras da história, construção oral dos significados, registro 

das palavras e dos significados em um cartaz, reflexão sobre a escrita e análise linguística das 
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palavras. No relato, o professor considera reflexão sobre a escrita as seguintes propostas: 

analisar o número de letras, identificar a letra inicial e afinal, identificar e contar o número de 

sílabas, estudar a letra inicial e a final dos nomes dos alunos, recortar e colar letras na ordem 

alfabética, fazer caça-palavras e elaborar um convite. 

Ao analisar o relato, constatamos que o professor propõe a realização da atividade 

“refletindo sobre a escrita”, a partir de algumas palavras retiradas do texto lido com a classe. 

Sabemos que, durante o processo de alfabetização, as crianças precisam refletir sobre a 

língua, analisar palavras e observar os elementos que a compõem – letras, sílabas, fonemas e 

grafemas. Uma das formas que o professor pode utilizar para que as crianças reflitam sobre a 

escrita é pedir que observem as partes das palavras chamando à atenção para as partes 

menores do que a sílaba. Essa atividade deve ser conduzida pelo professor, que pode mediar 

esse processo de descoberta orientando as crianças para que observem as palavras e 

identifiquem e comparem as letras iniciais e as finais dos nomes. Enfim, a mediação do 

professor ajuda as crianças a focarem sua atenção em determinados aspectos da escrita e a 

refletir sobre eles. Sendo assim, podemos afirmar que as atividades descritas no relato 

favorecem a reflexão sobre a língua, cujo objetivo é o de adquirir o Sistema de Escrita 

Alfabético.  

Ao ressaltar a importância da reflexão sobre a escrita, o programa destaca alguns 

aspectos que as crianças precisam compreender para se apropriar do sistema alfabético:  

 

1. Escreve-se com letras, que não podem ser inventadas, que têm um repertório 
finito e que são diferentes de números e de outros símbolos; 2. As letras têm 
formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças na identidade das mesmas 
(p, q, b, d), embora uma letra assuma formatos variados (P, p, P, p); 3. A ordem das 
letras no interior da palavra não pode ser mudada; 4. Uma letra pode se repetir no 
interior de uma palavra e em diferentes palavras, ao mesmo tempo em que distintas 
palavras compartilham as mesmas letras; 5. Nem todas as letras podem ocupar certas 
posições no interior das palavras e nem todas as letras podem vir juntas de quaisquer 
outras; 
6. As letras notam ou substituem a pauta sonora das palavras que pronunciamos e 
nunca levam em conta as características físicas ou funcionais dos referentes que 
substituem; 7. As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que 
pronunciamos; 8. As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais 
de um valor sonoro e certos sons poderem ser notados com mais de uma letra; 9. 
Além de letras, na escrita de palavras, usam-se, também, algumas marcas (acentos) 
que podem modificar a tonicidade ou o som das letras ou sílabas onde aparecem; 10. 
As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e vogais (CV, 
CCV, CVV, CVC, V, VC, VCC, CCVCC...), mas a estrutura predominante no 
português é a sílaba CV (consoante – vogal), e todas as sílabas do português contêm, 
ao menos, uma vogal (BRASIL, 2012f, p. 10). 

 

Ao observar os conhecimentos listados pelas autoras, que são necessários para a 

criança se apropriar do sistema alfabético, vários deles são abordados no relato analisado, o 
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que demonstra que as orientações do PNAIC são uma referência para várias ações em sala de 

aula. Pela análise da proposta realizada pelo professor, podemos inferir que as atividades 

descritas dão às crianças a oportunidade de refletirem sobre a escrita, observando letras, 

sílabas e palavras, sua posição na palavra, composição, formato, valor sonoro, repetição, 

identificando as variados formatos das letras em outros textos etc. Além disso, o professor 

introduz reflexões sobre a produção de textos e enfatiza a escrita de um convite. Nessa 

proposta, o professor atua como escriba: as crianças vão dizendo e organizando o assunto do 

convite, e o professor efetua o registro. Ao analisar essa proposta, notamos que a análise 

linguística se volta para aspectos relativos à discursividade, à textualidade e à normatividade 

porque enfatiza a elaboração de um gênero textual e ressalta a observação das características 

que o compõem. Embora o professor se refira à escrita do gênero ‘convite’ rapidamente e não 

tenha descrito sua realização, entendemos que a efetivação dessa atividade exige um 

planejamento específico, mais tempo e atenção às especificidades da produção escrita.  

É possível, no entanto, fazer algumas reflexões ao analisar o relato, como por 

exemplo: enumeram-se várias atividades, mas não podemos afirmar que elas foram realizadas 

da forma e na sequência em que estão descritas. Isso porque o professor teve a preocupação 

de apresentar todas as atividades realizadas, sem, contudo, descrever em detalhes como foram 

feitas as mediações. Trazemos essa observação porque notamos que, ao enumerar as 

atividades, encontramos aspectos que precisam de um diálogo mais amplo com a turma, de 

apoio de material e de discussões que envolvem outras áreas do conhecimento. Embora 

façamos essas observações, entendemos que a proposta visa ajudar as crianças a refletirem 

sobre a língua e a perceber aspectos do funcionamento da escrita alfabética.  

No relato 12, apresentado a seguir, temos uma proposta cujo objetivo é o de reescrever 

um texto.  

 

Relato 12. Fragmento 3 - Durante a realização de reescrita da história, os alunos 
sentiram dificuldade de recuperar todo o sentido do livro e na escrita de sílabas 
complexas, presentes em algumas palavras como: “dei”, “bri”,”sen”, 
“ver”,”gos”,”or”. A estratégia utilizada para que eles revessem seus equívocos foi 
pedindo que lessem a palavra de forma bem acentuada atentando para a pronúncia 
das sílabas e a forma com as escreveu. A maioria conseguia perceber a falha quando 
chamávamos sua atenção pedindo que lessem novamente e observassem sua escrita, 
então faziam as devidas correções de acordo com a escrita que julgavam ser a mais 
correta. (2º ano) 

 

A atividade foi conduzida pelo professor de modo que as crianças pudessem retomar o 

sentido da história para reescrever o texto e perceber a escrita de “sílabas complexas em 

algumas palavras, como: dei, bri, sem, ver, gos, or”. Para que percebessem os “erros” em 
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palavras com essas sílabas, o professor pediu para que lessem de forma acentuada e 

destacassem a sílaba complexa. Podemos inferir que, por meio da reescrita, as crianças têm 

oportunidade de revisar o texto, com a mediação do professor, e, de forma interativa e 

participativa, descobrir aspectos que precisam ser mudados. Segundo o professor, “a maioria 

conseguia perceber a ‘falha’ quando chamávamos sua atenção, pedindo que lessem 

novamente e observassem a escrita”. O fato de a criança descobrir a dificuldade e corrigi-la 

mostra que a mediação do professor é eficiente e não causa medo ou constrangimento nos 

alunos.  

Ao recuperar as capacidades relativas à produção de textos escritos descritas nos 

cadernos do PNAIC, podemos observar que elas direcionam a criança ao desenvolvimento da 

autonomia com a escrita e destacam o desenvolvimento do seguinte direito de aprendizagem: 

“Produzir textos de diferentes gêneros com autonomia, atendendo a diferentes finalidades”. 

Em relação à análise linguística, é preciso “conhecer e fazer uso de palavras com 

correspondências irregulares, mas de uso frequente”. Quando as crianças desenvolvem essas 

capacidades, demonstram que estão em um nível mais avançado, ou seja, que já iniciaram a 

aquisição da escrita, mas ainda precisam se apropriar de conhecimentos para se tornarem 

“ortográficas”. Observamos que as dificuldades das crianças com a escrita de sílabas 

complexas têm relação com a apropriação de sistema alfabético, com aspectos referentes ao 

conhecimento de que “as sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e 

vogais (CV, CCV, CVV, CVC, V, VC, VCC, CCVCC...)”. Essas dificuldades podem ocorrer 

durante esse processo, devido às várias configurações que as sílabas podem ter em algumas 

palavras. Nesse sentido, a estratégia utilizada pelo professor, para ajudar as crianças a 

perceberem os equívocos cometidos quando escrevem palavras com sílabas complexas 

orienta-se por uma concepção de alfabetização mais ampla, na medida em que compreende as 

especificidades do processo e que é preciso proporcionar reflexões sobre a língua. A 

apreensão de conhecimentos sobre o processo de apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabética pode ser percebida no relato do professor, quando solicita aos alunos que leiam as 

palavras pronunciando as sílabas complexas de maneira acentuada, para que percebam as 

partes menores do que a sílaba. Essa forma de mediar o processo de reescrita demonstra uma 

prática pedagógica que se apoia em uma perspectiva sociointeracionista, visto que, por meio 

da mediação, da interação e do diálogo, o professor procura ajudá-las a tomar uma atitude 

reflexiva sobre a língua, relendo e pronunciando as palavras, destacando as sílabas complexas 

e percebendo, por meio da sonoridade, a falta ou a troca de alguma letra. Essas percepções 

vão se dando, durante o processo de aquisição e desenvolvimento da escrita alfabética, do 
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reconhecimento de que as sílabas podem variar de acordo com suas composições, da leitura 

da sílaba, da atenção ao processo de formação das palavras e aos fonemas.  

Nesse processo de reflexão sobre a língua e de descobertas das crianças sobre o 

sistema de escrita alfabético, é relevante destacar a mediação do professor, que deve estar 

próximo, atento, fazendo as intervenções ajustadas às necessidades das crianças a cada 

atividade, favorecendo questionamentos e dúvidas e dando oportunidade aos alunos para que 

façam suas descobertas. Entendemos que esses questionamentos devem ser feitos nos grupos, 

quando o professor estiver mais próximo dos alunos, pois, dessa forma, pode conduzir o 

diálogo, atendendo à particularidade de cada aluno, respeitando seu tempo e as dificuldades 

individuais inerentes ao processo de aquisição do SEA. Percebemos que as mediações 

presentes no relato coadunam-se com as propostas de análise linguística nas duas dimensões 

propostas pelo PNAIC: tanto a relacionada à compreensão do funcionamento do sistema de 

escrita alfabética, quanto a dimensão ‘discursividade, textualidade e normatividade’. 

Ao fazer as mediações que envolvem essas duas dimensões, o professor demonstra 

que o processo de apreensão pode ser ressignificado, porque compreende as orientações da 

formação, especialmente as relacionadas aos direitos de aprendizagem que se articulam à 

apropriação do SEA.  

No relato 23, apresentado a seguir, o professor propõe que ao alunos digitem, no 

computador, um glossário que produziram, para que reflitam sobre a escrita.  

 

Relato 23 - Na aula de informática, os alunos digitaram parte do glossário produzido 
por eles. Esse momento foi de grande importância, pois os mesmos puderam fazer 
várias reflexões sobre a escrita “ERRADA” no computador, e a partir de reflexões 
coletivas, construíram variados conceitos ortográficos. Ordenamos o glossário 
engraçado, que foi revisado e digitado com todos os itens escolhidos pela sala e 
colado no caderno de todos os alunos. (Multisseriada) 

 

Esse relato é particularmente interessante porque mostra uma prática pedagógica na 

qual são utilizadas as tecnologias28da informação e comunicação na escola e a reflexão sobre 

a escrita produzida nesses suportes. A ação de produzir o glossário no computador é feita por 

                                                           
28 Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, do Conselho Nacional de Educação /Câmara de Educação Básica 
- Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Art. 28 A utilização 
qualificada das tecnologias e dos conteúdos das mídias como recurso aliado ao desenvolvimento do currículo 
contribui para o importante papel que tem a escola como ambiente de inclusão digital e de utilização crítica das 
tecnologias da informação e comunicação, requerendo o aporte dos sistemas de ensino no que se refere à: I- 
provisão de recursos midiáticos atualizados e em número suficiente para o atendimento aos alunos; II - adequada 
formação do professor e demais profissionais da escola. 
 



190 
 

meio de uma elaboração coletiva em sala de aula, seguida da proposta de digitarem o material 

produzido para que pudessem refletir sobre a escrita.  

Sabemos que a maioria dos computadores tem um programa de corretor ortográfico 

que pode ajudar a escrita de textos. Geralmente, o computador marca as palavras com escrita 

errada ou as em que não estão inseridas em seu dicionário, portanto, que desconhecem. Por 

isso, é importante que, ao perceber palavras marcadas pelo computador, o usuário analise a 

pertinência dessa sinalização e reflita sobre as prováveis causas, considerando os seguintes 

aspectos: a palavra não é escrita dessa forma, está com letras trocadas, da forma como está 

escrita ela tem outro sentido, o dicionário do computador está sugerindo outra grafia que 

muda o sentido do texto, o computador não tem registro da palavra, é preciso inseri-la em seu 

dicionário etc. Não é recomendado aceitar, sem refletir, as mudanças sugeridas pelo 

dicionário do computador, porque elas podem não ter relação com o sentido que a palavra 

apresenta no texto produzido.  

Consideramos que a proposta, cujo foco foi a análise linguística, ajudou a ampliar o 

interesse das crianças, pois as colocou em contato com as tecnologias e com reflexões sobre 

vários aspectos que envolvem a produção escrita em ambientes virtuais. Assim, proporcionou 

uma reflexão sobre aspectos formais e discursivos e sobre o uso crítico das tecnologias, 

porquanto precisaram pensar e entender que nem todas as palavras marcadas pelo computador 

estavam erradas ou que as marcadas devem ser analisadas dentro do contexto do gênero, da 

frase etc. Entendemos que a atividade proposta pelo professor, que teve como suporte o 

computador, favoreceu a reflexão sobre o sistema de escrita alfabética e deu oportunidade às 

crianças de construírem variados conceitos de ortografia apoiados nas tecnologias.  

Enfatizamos, ainda, que, nos relatos 12 e 23, apresentados anteriormente, quando os 

professores se referem às dificuldades das crianças com a escrita utilizam a palavra equívoco, 

falha (em itálico), e a expressão “escrita ‘ERRADA’” (em caixa alta e entre aspas). Essa 

forma de registrar as dificuldades de escrita das crianças nos passa a ideia de que a concepção 

tradicional de erro como um aspecto negativo e contraproducente da produção escrita da 

criança não é aceita por eles. Ao destacar as palavras, os docentes demonstram que 

compreendem que as dificuldades apresentadas pelas crianças constituem pistas para que 

possam ser planejadas intervenções e mediações, para ajudá-las a superar os conflitos, os 

problemas e as hipóteses com a escrita, a fim de passar para as etapas cada vez mais 

avançadas rumo ao domínio do SEA. Os destaques dados às palavras tendem a confirmar as 

orientações dadas nas formações de que “o erro, que antes precisava a todo custo ser evitado, 
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já que era o principal sintoma de exclusão escolar, passa a ser considerado como indicador da 

forma como os alunos pensam sobre determinado conhecimento” (BRASIL, 2012d, p. 26). 

 Nessa perspectiva, percebemos que os professores se apropriaram das orientações do 

PNAIC, especialmente as referentes aos direitos de aprendizagem, que enfatizam 

conhecimentos e capacidades de cada ano, na medida em que conseguem criar propostas cujo 

objetivo se centrava na escrita de textos significativos, na reescrita e na revisão com a 

mediação do professor, desenvolvendo situações em que os alunos tivessem a oportunidade de 

perceber as dificuldades com a escrita e de reescrever as palavras e os textos baseados nas 

orientações do professor, de forma interativa e participativa, sem constrangimento e sem 

cobranças, pelo fato de terem errado a grafia das palavras. As atividades de escrita, revisão e 

reescrita analisadas demonstram que os professores consideram o erro como ponto de partida 

para fazer intervenções e mediações conforme as concepções defendidas por Ferreiro e 

Teberosky, em que os erros na escrita dos alunos passaram a ser vistos como reveladores de 

suas hipóteses de escrita (BRASIL, 2012d). 

 

5.3 REVELANDO AS REFLEXÕES DOS PROFESSORES SOBRE A PRÁTICA E O 

PROCESSO FORMATIVO 

  

[...] estamos vivendo momentos de reflexões sobre a 

alfabetização para a busca de qualidade nesse 

segmento com a formação do PNAIC, pois desde 2013 

até os dias atuais já se consegue vislumbrar avanços 

significativos que tem contribuído para aperfeiçoar a 

prática pedagógica dos alfabetizadores de todo país. 

Portanto, percebemos que os encontros de formação 

são vistos como um local de aprendizagem, um 

ambiente educativo por excelência, por isso propício ao 

crescimento pessoal e profissional (Relato 34).  
  

Nesta parte, discutimos e analisamos os relatos de reflexões dos professores sobrea a 

prática pedagógica realizada em sala de aula e relacionada ao processo formativo. 

Considerando o desenvolvimento reflexivo do professor, apresentamos as análises dos seus 

relatos em que eles destacam reflexões sobre o processo formativo a partir de dois temas: o 

primeiro diz respeito à reflexão sobre a prática que envolve os procedimentos, os conteúdos e 

as propostas desenvolvidas em sala de aula e que, por meio delas, os docentes refletem sobre 

as diferentes apreensões das orientações teórico-metodológicas da formação e a 

ressignificação de compreensões; o segundo tema aborda a reflexão sobre o processo 
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formativo, ressaltando as aprendizagens, as dificuldades, as mudanças e a avaliação de 

aspectos que foram construídos, reconstruídos e ampliados a partir da formação.  

 

5.3.1 Refletindo sobre a prática 

 

Neste item, analisamos os relatos dos professores sobre a prática, a fim demonstrar 

como eles analisam, destacam e percebem as ações que realizam, considerando a diversidade 

de conteúdos, de atividades e de procedimentos realizados em sala de aula com uma 

intencionalidade pedagógica. Para tanto, são destacadas as reflexões sobre as práticas 

pedagógicas realizadas pelos professores em turmas do Ciclo de Alfabetização, relacionadas 

aos seguintes procedimentos: planejamento, interdisciplinaridade, educação do campo, 

sequência didática e projeto didático, articulados ao processo formativo.  

 

5.3.1.1 Trabalho pedagógico  

  

Nos relatos apresentados a seguir, o professor reflete sobre a interdisciplinaridade e 

menciona as aprendizagens e os avanços obtidos com o planejamento de atividades 

interdisciplinares e as trocas entre os docentes.  

 

Relato 32. Fragmento 3 - A formação do PNAIC vem colaborando na construção de 
planejamentos que levam em consideração a heterogeneidade e a 
interdisciplinaridade no processo educativo. As professoras voltaram a planejar, a 
pesquisar e a dialogar em pares. Desenvolveram opiniões e discutem a perspectiva 
de alfabetizar por meio do letramento a partir da união entre teoria e prática. 
(Multisseriada) 
 
Relato 15 - O desafio de levar a alfabetização e letramento em uma perspectiva 
interdisciplinar e em uma turma bastante heterogênea, em termos de nível de 
alfabetização e idade. Além disso, em uma escola que tem passado por tantas 
mudanças me faz buscar a melhor forma de manter minhas raízes de educação 
popular, de forma possa conciliar conteúdos, dificuldade de aprendizagem, visões de 
mundo diferentes, problemas com disciplina, me faz buscar estratégias para manter a 
minha visão que, pelo que pude observar congruente com a linha pedagógica e 
didática do PNAIC. (3º ano) 

 

No relato 32, o professor afirma que “a formação do PNAIC vem colaborando na 

construção de planejamentos que levam em consideração a heterogeneidade e a 

interdisciplinaridade”. Já no relato 15, o professor demonstra sua dificuldade de levar a 

alfabetização e o letramento em uma perspectiva interdisciplinar, em uma turma “bastante 
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heterogênea”. Os dois relatos apontam os desafios presentes nas práticas educativas em uma 

sala de aula heterogênea e em um trabalho interdisciplinar. 

Ambos os relatos enfatizam a valorização da interdisciplinaridade e a ação do 

professor como um profissional que planeja, pesquisa, dialoga e desenvolve ações 

pedagógicas, com o objetivo de alfabetizar as crianças. Ao falar do trabalho com a 

interdisciplinaridade, os professores remetem à escolha de um procedimento metodológico, à 

utilização de uma prática e ao conhecimento teórico sobre tal abordagem, demonstrando a 

importância da relação entre teoria, prática e reflexão. 

Ao refletir sobre aspectos que envolvem suas práticas, os professores não só 

explicitam as situações pedagógicas do seu dia a dia, como também demonstram a relação que 

estabelecem com a teoria e com as orientações dadas na formação, na medida em que 

comentam e analisam as ações realizadas e refletem sobre elas. Assim, externam a concepção 

em que sua ação está envolvida e as teorias que embasam sua prática balizadas nos 

procedimentos metodológicos de que se valem para realizar o ensino.  

O relato 15 aborda o desafio de desenvolver atividades interdisciplinares e lidar com a 

heterogeneidade. Essa dificuldade, de certo modo, é compreensível porque os espaços 

formativos, que proporcionam a formação inicial dos professores, não abordam, de forma 

concreta, o tema e as práticas que podem ser desenvolvidas em cada situação. O que há são 

discussões teóricas sobre esses assuntos, mas poucas proposições, práticas e reflexões que 

ajudem os docentes a perceberem como podem desenvolver situações pedagógicas 

interdisciplinares em turmas heterogêneas. Magalhães (apud KLEIMAN, 2001, p. 245) 

confirma essa ideia e ressalta que 

  

o professor reflexivo não pode ser ‘fabricado’ pelas instituições de formação de 
professores de tradição na racionalidade técnica, pois sua formação envolve um 
trabalho teórico, mas essencialmente, um trabalho conjunto acerca de sua prática, 
visto que ‘(...) o processo reflexivo necessita ser experienciado pelo professor, com a 
assistência de um outro que o leve a questionar situações que toma como verdades’.  

 

No relato 15, ao mesmo tempo em que expõe a importância da interdisciplinaridade, o 

docente relata as dúvidas, as incertezas, os desafios que estão postos na prática da sala de aula 

no processo de alfabetização das crianças, em uma turma “bastante heterogênea”. O uso do 

termo bastante implica a potencialização da heterogeneidade da turma, na qual não apenas o 

nível de alfabetização é diferente, mas também a idade dos alunos, o que torna o trabalho do 

professor mais complexo.  
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O relato também destaca que as mudanças pelas quais a escola tem passado fazem o 

professor buscar alternativas, novas metodologias e procedimentos que favoreçam a 

aprendizagem das crianças. Para tanto, considera que é importante “manter as raízes na 

educação popular, de forma a conciliar conteúdos, dificuldades de aprendizagens, visões de 

mundo, problemas de disciplina...” que ajudem a garantir os direitos de aprendizagem das 

crianças. Ao refletir sobre a realidade do seu dia a dia, o professor mostra sua resistência e 

firmeza, pois, mesmo diante das dificuldades, busca estratégias em que acredita e que o 

ajudam a alfabetizar as crianças, “congruente com a linha pedagógica e didática do PNAIC”. 

Observamos que o professor reforça a sua raiz na educação popular e, ao mesmo tempo, 

aproxima sua prática pedagógica das orientações do PNAIC. Nessa perspectiva, acredita que a 

proposta fortalece suas raízes e experiências e garante sua autonomia como alfabetizador, na 

medida em que aproxima a linha pedagógica do programa dos saberes obtidos na prática.  

Entendemos que a capacidade de observar e de analisar a ação pedagógica articula-se 

aos procedimentos metodológicos e apoia-se nos fundamentos teóricos da formação, unindo 

teoria e prática, por meio de uma ação reflexiva do professor, que mostra a identidade e a 

experiência de um profissional reflexivo, consciente de sua prática; um profissional que tem 

como referência a experiência e a constante busca por novas formas de ensinar que se 

coadunam com a identidade de educador popular.  

O professor confirma a relevância das orientações, dos estudos e das reflexões obtidos 

durante a formação PNAIC, destacando ações pedagógicas que levam em consideração 

procedimentos e estratégias destinados à heterogeneidade e à interdisciplinaridade da turma, 

reconhecendo que os desafios postos para a alfabetização das crianças são constantes. No 

entanto, as mudanças sofridas pela escola, a articulação entre a teoria e a prática e a percepção 

da realidade em que atua o impelem a manter suas raízes na educação popular, constituindo 

referência para organizar e refletir sobre a prática, porque acredita que, ao valorizar suas 

experiências e a realidade de seus alunos, desenvolve ações que estão em consonância com os 

princípios do programa. 

Podemos observar que, nos relatos 15 e 32, os professores discutem sobre a 

interdisciplinaridade, compreendendo-a não apenas como implicadas nas diferentes atividades 

e áreas, mas também como proposta que repercute no processo de alfabetização e de 

letramento. Os argumentos destacados pelos professores, ao comentarem sobre 

interdisciplinaridade, vão na seguinte direção: a importância de um planejamento focado na 

interdisciplinaridade e o desafio de alfabetizar em uma perspectiva interdisciplinar. 

Percebemos que os professores destacam os desafios de trabalhar com turmas heterogêneas, 



195 
 

desenvolvendo atividades interdisciplinares a partir do conhecimento teórico-metodológico 

obtido na formação sobre a interdisciplinaridade, com o objetivo de levar a alfabetização para 

as crianças.  

Por outro lado, os relatos confirmam a dificuldade e os desafios de conviverem com 

turmas heterogêneas. Na verdade, a ideia de turmas homogêneas está presente no imaginário 

dos professores, uma vez que acreditam que em turmas homogêneas se ensina melhor, o 

planejamento pode ser desenvolvido com sucesso e, por isso, os alunos aprendem bem mais. 

Essa ideia advém do fato de que, na escola tradicional, os alunos eram colocados em classe de 

acordo com o nível de conhecimento e, em algumas delas, eram feitos testes, provas para 

medir esses conhecimentos e organizar as turmas.  

Esse critério é questionado uma vez que, na atualidade, compreende-se que, mesmo 

em uma turma considerada “homogênea”, há diferenças entre os alunos que são provenientes 

das experiências que tiveram em seu universo social com a família e a comunidade de que 

participam. Assim, ao pensar em turmas homogêneas, também podemos pensar em restrições 

de oportunidade de aprendizado com o diferente, de limites na interação com uma diversidade 

de sujeitos e suas particularidades.  

 A defesa da ideia de trabalhar com turmas heterogêneas parte da compreensão de que, 

nessas turmas, as experiências podem ser ricas, diversificadas e ligadas aos contextos 

concretos de que as crianças participam no seu mundo social. Isso porque, fora da escola, as 

crianças convivem com outras crianças, com adultos e com pessoas de diferentes níveis 

sociais e intelectuais e têm oportunidade de se socializar e de se relacionar com diversificados 

sujeitos e níveis. Assim, em nossa vida social, convivemos com uma heterogeneidade de 

grupos, marcados por diferentes faixas etárias, níveis de escolaridade, crenças e saberes. 

Considerando essa diversidade, acreditamos que, tal como acontece na sociedade, as crianças 

devem ter oportunidade, no ambiente escolar, de conviver com essa heterogeneidade de 

sujeitos, com seus saberes e cultura, porque essas interações podem constituir oportunidade de 

aprendizado e de compartilhamento, ou seja, de uma socialização mais ampla.  

Observamos que a teoria apresentada e discutida na formação PNAIC não se sobrepõe 

à experiência dos professores, não impede a valorização dos saberes nem inibe uma prática 

reflexiva. Ao contrário, o processo formativo favorece o desenvolvimento profissional do 

docente e, colocando-o como sujeito de sua formação, mostra a necessária inter-relação entre 

a formação profissional e a prática pedagógica reflexiva, a partir do reconhecimento e da 

valorização de seu contexto.  
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Nesse sentido, a proposta de uma prática interdisciplinar, que tenha como objetivo a 

ampliação cultural, deve estar articulada ao fortalecimento da cultura local e da valorização 

dos saberes dos grupos sociais de que a criança participa, de modo a ser o centro das 

intencionalidades de uma educação engajada com os interesses da realidade de cada 

comunidade, que valoriza o pensamento crítico e a capacidade de pensar e de repensar valores 

(BRASIL, 2012t, p. 13).  

Continuando a análise do tema interdisciplinaridade, no relato a seguir, o professor é 

destacado como orientador das propostas interdisciplinares na sala de aula, com o objetivo de 

estimular os alunos a adquirirem conhecimentos.  

 

Relato 20. Fragmento 4 - Ao refletir sobre as funções da escola e o desenvolvimento 
de atividades interdisciplinares e integradoras percebemos que o aluno não constrói 
sozinho o conhecimento. Mas sim em conjunto com outros e tendo a figura do 
professor como um orientador para construção do conhecimento, onde o trabalho 
interdisciplinar favorece maior interação entre os alunos, com os professores, sem 
falar na experiência e no convívio grupal. (Multisseriada) 

 

No relato 20, o professor reflete sobre o trabalho interdisciplinar, quando comenta que, 

ao desenvolver propostas interdisciplinares, é importante possibilitar a interação com os 

grupos de colegas e a troca de experiências com o acompanhamento do professor. Chama à 

atenção nesse relato o depoimento do professor que diz: “Ao refletir sobre as funções da 

escola e o desenvolvimento de atividades interdisciplinares e integradoras, percebemos que o 

aluno não constrói sozinho o conhecimento”. Tal afirmativa expõe um professor reflexivo, 

que pensa nas ações que realiza em sala de aula, demonstrando o conhecimento sobre a 

concepção sociointeracionista de aprendizagem, sobre a função da escola e sobre as propostas 

que planeja e realiza com as crianças. Observamos, no relato, uma atividade reflexiva do 

professor, porque reconhece seu papel de orientador do processo de ensino-aprendizagem, 

responsável por elaborar situações interdisciplinares e integradoras, por promover as 

interações entre os alunos, de diferentes modos, e por analisar os aspectos que envolvem a 

escola e as ações pedagógicas desenvolvidas.  

A reflexão sobre a prática interdisciplinar aponta para a necessidade de um esforço 

coletivo dentro da escola, para que se aprenda a organizar os tempos pedagógicos de forma a 

se estabelecer prioridades que atendam às crianças, seus interesses e curiosidades sobre os 

diversos campos do saber (BRASIL, 2012i, Ano 1, unidade 6, p. 10). Essa afirmativa 

corrobora as ideias apresentadas no relato de que as atividades interdisciplinares colaboram 

para a interação entre os alunos, promove mais integração com os grupos e, por isso, a escola 
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deve prever a organização de tempos pedagógicos para que a prática do professor possa 

atender às necessidades dos alunos.  

Assim, ao planejar atividades interdisciplinares, o professor deve conhecer os 

interesses das crianças e o nível de aprendizagem em que se encontram, uma vez que esse 

conhecimento favorece a elaboração das situações significativas e desafiadoras, a organização 

dos grupos de acordo com os objetivos de cada atividade bem como o planejamento de 

intervenções, de atendimentos individualizados ou em grupos, na perspectiva de envolver 

todos os alunos. 

A interdisciplinaridade envolve o conhecimento de vários aspectos teóricos e 

metodológicos. No entanto, é fundamental compreender que o foco do trabalho e das 

atividades interdisciplinares é a criança. Por isso, o professor deve conhecer as etapas de 

aprendizagem e as singularidades da infância. Isso implica conhecê-la também no que se 

refere às etapas ou aos níveis de desenvolvimento relativos ao objeto ou objetos de 

conhecimento que estão sendo o foco da atenção pedagógica em certo momento, de forma que 

os objetivos pretendidos ou relacionados a ela possam ser alcançados (BRASIL, 2012i). 

O professor reconhece que, além de dominar os conhecimentos teórico-metodológicos 

sobre interdisciplinaridade, os docentes e a escola devem se envolver com a proposta de 

ensino e aprendizagem. Para tanto, é fundamental que o planejamento das atividades 

interdisciplinares seja feito de forma coletiva, discutindo-se, paralelamente, sobre os espaços 

e o tempo da escola, sobre a concepção de criança que subjaz às práticas a serem 

desenvolvidas, ou seja, pensar em temas e em conteúdos, definir metodologias relacionadas às 

diversas áreas do conhecimento, articulando-as e dando destaque aos eixos de aprendizagem 

da língua: análise linguística, oralidade, leitura e escrita, com vistas a alfabetizar as crianças.  

No relato a seguir, temos oportunidade de discutir sobre dois temas muito importantes 

para a ação pedagógica do professor: a sequência didática e a interdisciplinaridade, temas que 

orientam a prática do professor e enfocam a organização do trabalho pedagógico, tendo em 

sua base uma concepção de currículo e de ensino. Ao iniciar a apresentação da sequência, 

optamos por trazer a introdução do relato em que o professor reflete sobre a atividade e diz o 

motivo de ter feito uma sequência didática interdisciplinar, no período em que se comemora a 

semana da árvore. Vejamos, a seguir, a introdução do relato do professor, que ela nos ajuda a 

compreender a sequência proposta:  

 

Relato 8. Fragmento 1 - Introdução. Sabendo da importância que a 
interdisciplinaridade tem nos dias de hoje em sala de aula, é prático coloca-la no dia 
a dia, acreditamos que ganhamos tempo com os conteúdos, pois são 6 disciplinas 
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que precisamos trabalhar todos os dias, se formos explicar uma por uma a hora não 
dá, então conciliar todas as disciplinas em uma só, é mais rápido e prazeroso para o 
professor e para o aluno. Claro que nem sempre a aula sairá do jeito que planejamos, 
mas continuaremos tentando, pois acreditamos que dessa forma terá mais 
rendimento. (2º ano) 

 

Podemos observar, no relato 8, que o professor ressalta a importância da 

interdisciplinaridade para o ensino, utilizando dois argumentos: 1 - Ganhamos tempo; 2. É 

prazeroso para o professor e para o aluno. Em relação a ganhar tempo, o professor argumenta, 

ainda, que, com a interdisciplinaridade, é possível “conciliar todas as disciplinas em uma só”. 

Entendemos que valorizar o trabalho com sequência interdisciplinar, porque ela pode otimizar 

o tempo das disciplinas, é não compreender seus objetivos e as vantagens de se realizar o 

trabalho por meio dela.  

É possível perceber que o professor já ouviu falar da importância da 

interdisciplinaridade, provavelmente durante a formação do PNAIC, quando teve acesso a 

textos e reflexões que enfatizavam o tema, e fala dos processos de aprendizagem que podem 

ser realizados por meio dela. Por ter tido acesso às discussões sobre interdisciplinaridade, o 

professor considera que é fácil criar propostas com essa orientação.  

Embora o professor tenha participado da formação e de discussões e de estudos sobre 

interdisciplinaridade, o que conseguiu apreender sobre o tema não condiz com as orientações 

dos cadernos nem tem relação com a concepção que permeia este trabalho, porque, em seu 

relato, apresenta equívoco como: “Ganhamos tempo com os conteúdos”. Entendemos que é 

difícil para o professor mudar sua forma de organizar a prática pedagógica, na medida em que 

suas experiências como estudante sempre se pautaram em uma organização disciplinar, em 

que as áreas de conhecimento estavam separadas e devidamente marcadas por suas 

especificidades. Kleiman e Moraes (2002, p. 24) ressaltam que o professor “se sente inseguro 

de dar conta da ‘nova’ tarefa. Ele não consegue pensar interdisciplinarmente porque toda a 

sua aprendizagem realizou-se dentro de um currículo compartimentado”.  

Consideramos que, para fazer uma sequência didática, é importante refletir sobre três 

aspectos: a análise, a sistematização e a flexibilidade. É importante analisar todos os aspectos 

que podem ser envolvidos na sequência e pensar nos conteúdos específicos e nos objetivos a 

serem atingidos, para evitar a superficialidade das propostas. É preciso levar em conta que os 

conteúdos específicos de cada área do conhecimento precisam ser sistematizados de modo 

que os alunos possam construir os conhecimentos planejados. No entanto, durante todo o 

processo, o professor deve estar atento às interações dos alunos, aos questionamentos e aos 
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seus interesses, para mudar o rumo das atividades, caso perceba que a turma não está 

interessada nas propostas, e prever a flexibilidade da sequência (BRASIL, 2015d).  

No relato, o professor organizou a sequência com duração de uma semana e envolveu 

as disciplinas: ‘Ciências’, ‘Letramento e Alfabetização’, ‘Alfabetização matemática’ e 

‘Artes’. Para fazer as atividades, ele utilizou cartazes, livros, imagens, desenhos, rodas de 

conversa, leitura informativa e pintura. Vejamos, a seguir, o desenvolvimento da sequência: 

 

Relato 8. Fragmento 2 - Iniciei explicando as partes da planta, e o significado de 
cada uma, mostrando a importância que a árvore tem em nossas vidas, fazendo-os 
entender o que devemos fazer para preservá-las. O segundo passo foi fazer perguntas 
de adivinhações sobre os tipos de frutas. O terceiro passo coloquei no quadro 
palavras que continham no texto da árvore para eles soletrarem. Quarto passo foi 
fazer a releitura do texto das plantas. Quinto passo foi a brincadeira de roda que fala 
do laranjal. O sexto e último passo foi fazer duas pinturas sobre a árvore. (2º ano) 
 
 

Podemos observar que o professor inicia a aula conversando com a turma, explicando 

a importância da planta e suas partes, estabelecendo um diálogo que visa introduzir o tema, 

envolvendo os cuidados e a preservação da árvore. O professor divide a sequência em passos, 

o que acreditamos ser dias, visto que informou antes que a sequência dura uma semana.  

Outro aspecto que queremos destacar diz respeito à estrutura da proposta, ao tempo 

destinado para cada atividade, à articulação entre elas e ao significado das situações para as 

crianças, visto que, no relato, não é possível perceber a integração dos alunos nas propostas, a 

interação e o envolvimento com cada um. Não há descrição das interações dos alunos e das 

conversas que são estabelecidas durante o desenvolvimento da atividade. Embora o professor 

nomeie a atividade como sequência didática interdisciplinar, podemos perceber que a 

proposta não tem características que se aproximem de uma sequência didática, porque uma 

sequência não consiste apenas em organizar as atividades em um tempo determinado, 

colocando-as em uma ordem cronológica A sequência didática se orienta a partir de objetivos 

que perpassam todas as situações propostas. Essas atividades devem se articular por meio de 

objetivos e intenções pedagógicas que devem promover a aprendizagem dos alunos em 

diferentes áreas, conteúdos e temas. No entanto, todas as áreas, temas e conteúdos devem 

estar conectados a um gênero textual, para despertar o interesse, a curiosidade, o desejo de 

saber mais e de pesquisar e estudar aspectos que envolvem a temática e que favoreçam a 

construção de conhecimentos, por meio de situações dinâmicas e reflexivas que possam 

inserir a criança como protagonista do processo de aprendizagem.  

Conforme orientam os cadernos, a sequência didática deve ser organizada a partir do 

gênero - oral ou escrito - e possibilitar a articulação com outras áreas e conteúdos. Nesse 
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sentido, o docente deve estar atento à escolha dos textos para iniciar uma sequência didática, 

porquanto eles devem favorecer as relações com variados conteúdos e disciplinas e abrir 

possibilidades para um trabalho interdisciplinar que favoreça o processo de alfabetização 

(BRASIL, 2015d). Entendemos que uma sequência didática interdisciplinar deve possibilitar 

um diálogo mais amplo com a turma, sem apelos e arremedos, para aproximar o que não tem 

relação com o tema ou assunto estudado.  

Nessa dimensão, a sequência didática interdisciplinar não deve ser organizada para 

otimizar o tempo de alguma disciplina, pois se esse for o único objetivo, corre-se o risco de 

ficar na superficialidade das discussões e de limitar a oportunidade de explorar para ouvir as 

crianças e de possibilitar a pesquisa e sistematizar as informações e os conhecimentos obtidos. 

Se o trabalho com a sequência didática interdisciplinar for realizado com muita rapidez e se 

não houver a articulação entre as atividades a cada dia, a proposta perde sua dimensão 

pedagógica e só será realizada para ocupar o tempo.  

Ao analisar o relato, percebemos que o professor reconhece que é importante organizar 

as propostas em forma de sequência didática interdisciplinar e apresenta um trabalho que, 

para ele, tem essa forma de organização didática. No entanto, na concepção de sequência 

didática e de interdisciplinaridade apresentada na formação do PNAIC, há uma 

ressignificação equivocada do trabalho com sequência didática e interdisciplinaridade. Se, de 

um lado, o professor sabe da importância desse trabalho, de outro, não consegue ressignificar 

em sua prática as orientações da formação relativas à SD. A ressignificação sobre o que é uma 

sequência é feita a partir de um modelo tradicional, disciplinar e compartimentado, 

provavelmente apoiado em suas experiências anteriores já consolidadas.  

Para concluir a análise do relato 8, consideramos pertinente apresentar a conclusão 

feita pelo professor depois do desenvolvimento da sequência, momento em que reflete sobre 

os resultados do trabalho.  

 

Relato 8. Fragmento 3 - Avaliação – conclusão. De início, é claro que tive um pouco 
de trabalho para envolvê-los, mas, com paciência e carinho, no final toda a turma 
apresentou interesse para participar, e graças a Deus, atingi o objetivo que almejava: 
transmiti para eles as quatro disciplinas em uma só, e fazer da aula uma aula mais 
criativa, e atrativa, eles gostaram tanto que pediram para repeti-la no dia seguinte. 
(2º ano).  

 

No momento de avaliar a sequência, o professor retoma as ideias apresentadas na 

introdução já que acredita ter atingido o objetivo: “transmiti para eles as quatro disciplinas em 

uma só [...]”. Nesse momento, podemos observar a ressignificação das ideias da formação, 
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uma apreensão diferenciada, que limita a concepção de SD e de interdisciplinaridade 

discutidas durante o processo formativo. Para o professor, a interdisciplinaridade se resume 

em unir conteúdos e diferentes áreas, sem reconhecer as especificidades de cada disciplina.  

Outro aspecto destacado nos relatos dos professores que demonstra a reflexão sobre a 

prática pedagógica diz respeito à importância de se discutir sobre a especificidade da 

educação do campo, uma vez que o programa enfatiza as ações dos professores que atuam no 

campo, considerando um currículo que valoriza a educação campesina.  

 

Relato 34. Fragmento 3 - Outro público que ganhou visibilidade foi a educação do 
campo, as salas multisseriadas, apesar das inúmeras dificuldades, conseguiram 
desenvolver um trabalho coeso, marcado pela partilha de ideias, experiências e 
conversação de possíveis soluções para problemas comuns: alunos fora de faixa 
etária, dificuldades de aprendizagem, acompanhamento de atividades, envolvimento 
dos alunos e da família no processo cognitivo. (Multisseriada) 

 

 O relato 34 reflete sobre a visibilidade que o programa proporcionou aos educadores 

do campo, na medida em que dispõem de cadernos com discussões específicas sobre a 

realidade das escolas do campo, com base em um currículo cujos conteúdos, as teorias e as 

situações pedagógicas levam em consideração as salas multisseriadas, comuns nas escolas do 

campo. O professor afirma que procurou desenvolver um trabalho pautado nas orientações do 

programa, com o fim de superar as dificuldades inerentes às escolas do campo, como: “alunos 

fora de faixa etária, dificuldades de aprendizagem, acompanhamento de atividades, 

envolvimento dos alunos e da família no processo cognitivo”.  

Embora o professor comente sobre as dificuldades enfrentadas em sua prática 

pedagógica, também afirma que os professores têm conseguido fazer “um trabalho coeso, 

marcado pela partilha de ideias, experiências e conversação de possíveis soluções para 

problemas comuns”. A afirmativa demonstra que os professores têm conquistado avanços 

com a troca e o diálogo com seus pares, ou seja, através do encontro e da conversa com os 

docentes no coletivo da escola.  

O relato indica a importância do estudo e do debate de temas relativos à educação do 

campo e o reconhecimento de saberes produzidos pelos sujeitos do campo, trazendo à tona a 

discussão sobre um currículo para as escolas campesinas que garanta às crianças o direito de 

aprender e consolide o processo de alfabetização e de letramento. É importante ressaltar que o 

PNAIC dispõe de um conjunto de cadernos que discutem sobre aspectos da educação do 

campo e um currículo que aborda as peculiaridades das escolas do campo e práticas 

pedagógicas que considerem a diversidade de experiências de cada região, os contextos 
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culturais, a organização pedagógica bem como o respeito às diferentes formas de interagir e 

produzir com o grupo. Embora todas essas discussões sejam amplas, nos cadernos, elas são 

articuladas ao foco do programa, ou seja, à alfabetização e ao letramento das crianças, no 

ciclo de alfabetização. Essa abordagem do programa, na visão do professor, dá visibilidade à 

educação do campo, porquanto respeita sua realidade e promove a aprendizagem das crianças. 

Os cadernos discutem sobre as especificidades da realidade do campo, considerando a 

diversidade de experiências e os modos como os currículos são organizados, assim como a 

história de constituição dos povos do campo (agricultores, assalariados, camponeses sem 

terra, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, extrativistas, caiçaras, pescadores, seringueiros, 

dentre outros) e das infâncias ali presentes. Ao considerar essas especificidades, a proposta da 

formação do PNAIC apoia-se nos direitos das crianças de aprender, respeitando os contextos 

sociais e culturais de cada comunidade. Por isso, é importante não dissociar o 

desenvolvimento dos processos cognitivos dos formativos ou a alfabetização das práticas 

sociais e culturais de escrita e de leitura e o ensino das disciplinas escolares dos contextos 

econômicos, políticos e ambientais em que as crianças do campo estão inseridas (BRASIL. 

2012o, p.9). 

O PNAIC enfatiza que um dos caminhos viáveis para a formação de professores que 

atuam nas escolas do campo deve ser o de proporcionar experiências que ajudem a observar, a 

analisar, a discutir, a debater e a compreender as temáticas que envolvem a realidade da 

educação do campo, além de perceber e de valorizar suas particularidades e potencialidades. 

A partir da discussão de temáticas específicas do campo, a formação propõe o 

desenvolvimento reflexivo do professor, de modo a lançar uma visão crítica, contextualizada 

e política e de compreender que as crianças do campo têm direito a uma educação de boa 

qualidade e a uma escola que desenvolva o sentimento de pertencimento e valorize o trabalho 

e a produção dos sujeitos do campo.  

O relato seguinte também enfatiza a importância do programa para as alfabetizadoras 

do campo, porque considera a formação como uma oportunidade de encontro para pensarem 

sobre questões próprias do seu contexto.  

 

Relato 29. Fragmento 2 - Faz-se jus ressaltar também a relevância do PNAIC para as 
alfabetizadoras do campo, uma vez que a formação é único momento que essas 
professoras têm para articular ações pedagógicas, refletir sobre sua prática, bem 
como expor e acalantar suas angústias.  
No intuito de acrescentar um teor mais significativo à assertiva em questão enfatizo 
as alfabetizadoras das salas multisseriadas [...] que são unânimes na afirmação de 
que a sinergia entre o grupo de professoras é um aspecto positivo da formação, 
porque possibilita a troca de experiências de docentes que convivem em universos 
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escolares diferentes e/ou entre escolas de um mesmo município, salas de aula de 
uma mesma escola, grupos que não vivenciam a mesma realidade, ou seja, promove 
um diálogo constante entre os mediadores da aprendizagem, pois a intencionalidade 
pedagógica é quem determina a ocorrência desse diálogo. (Multisseriada) 

 

O relato 29 demonstra a importância de os professores terem oportunidade de refletir 

sobre sua realidade, de elaborar propostas curriculares e de construir uma escola do campo 

para crianças, alunos e alunas e para as famílias campesinas. Nesse sentido, a formação 

PNAIC apoia-se em uma proposta que problematiza, questiona e promove a reflexão de 

temas, conteúdos e teorias que se adaptam à realidade do campo, descortinando alguns 

desafios e dificuldades que precisam ser superados pelos sujeitos do campo, para a construção 

de uma escola plural e democrática. 

No relato, o professor enfatiza a realidade do campo nas salas multisseriadas. Nesse 

sentido, os cadernos dedicados à educação do campo trazem discussões sobre temas com 

propostas e situações que destacam os agrupamentos multisseriados como forma de organizar 

as turmas, proporcionar um atendimento individualizado e em grupos e facilitar a interação 

dos alunos com níveis de aprendizagem diferenciados.  

O professor justifica a importância da formação por entender que é um momento em 

que se articulam ações pedagógicas, de encontro com outros profissionais que também atuam 

na escola do campo para trocar experiências, compartilhar e dialogar. Ao referir que “a 

formação é o único momento que essas professoras têm para articular ações pedagógicas, 

refletir sobre sua prática, bem como expor e acalantar suas angústias”, o professor deixa claro 

que a formação proporciona encontros, estudos, reflexões e diálogos. Também favorece a 

articulação das ações pedagógicas, aspecto que implica a oportunidade de realizar um 

planejamento coletivo, visando utilizar o espaço da escola e integrar as ações que extrapolam 

a sala de aula que podem envolver um grupo maior de alunos. Entendemos que, ao articular as 

ações pedagógicas, os professores planejam, interagem e refletem sobre a prática e trazem à 

tona os avanços obtidos ante as “angústias” do seu dia a dia.  

Em seu relato, o professor fala da relevância da formação, ao possibilitar o diálogo 

sobre as peculiaridades da educação do campo com outros profissionais, que também atuam 

nessa realidade, tendo oportunidade de ampliar a prática e de compartilhar experiências. Tal 

reconhecimento demonstra uma reflexão sobre o processo formativo e sobre o contexto que 

vivencia, porque acredita que as soluções, as propostas e os encaminhamentos teórico-

metodológicos para a educação do campo devem ser construídos e reconstruídos pelos 
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professores que atuam com essa realidade, pensadas pelo coletivo da escola, visando atender 

às necessidades educativas da população campesina.  

Considerando tais possibilidades, o professor reconhece que o espaço formativo 

proporcionou trocas e interações, pois contribuiu para que os professores do campo criassem 

propostas curriculares, práticas e situações pedagógicas próprias, a partir do contexto e da 

realidade que cada um vivencia nas escolas do campo.  

Ainda abordando aspectos da prática educativa e lançando um olhar crítico reflexivo 

sobre ela, os relatos apresentados a seguir destacam as orientações que incentivam ações 

organizadas por meio dos projetos e das sequências didáticas, considerando os objetivos para 

cada procedimento.  

 

Relato 33. Fragmento 3 - A partir do PNAIC nós professores passamos a 
desenvolver um trabalho pautado em sequências didáticas tornando mais eficiente o 
processo de aprendizagem, porque a sequência didática prevê um desenvolvimento 
continuado e progressivo a partir do levantamento dos conhecimentos que os alunos 
já possuem sobre um determinado assunto, contribuindo assim para que os 
conhecimentos em fase de construção sejam consolidados e outras aquisições sejam 
possíveis progressivamente. (Multisseriada) 

 

No relato 33, o professor ressalta que, a partir da formação e das orientações do 

PNAIC, passou a desenvolver práticas que têm como base a organização do trabalho 

pedagógico, por meio de sequências didáticas, e que essa prática mostrou-se vantajosa por 

possibilitar a sistematização do conhecimento, de forma organizada e progressiva, a 

participação mais efetiva dos alunos por meio do levantamento dos conhecimentos que trazem 

sobre os temas a serem trabalhados e a ampliação desses conhecimentos com estudos e 

pesquisas a serem realizados pelo grupo.  

Nessa afirmativa, é possível observar a valorização das orientações dadas pelo 

PNAIC, relativas à utilização das sequências e dos projetos como forma de organizar os 

conhecimentos a serem trabalhados em sala de aula. Observamos que o professor fala que a 

utilização da sequência tornou sua prática mais eficiente, porque ajudou a sistematizar e a 

planejar ações para determinado período, considerando os objetivos a serem atingidos. 

Conforme orientação do material da formação, ao organizar o trabalho pedagógico em turmas 

de alfabetização, as sequências podem ser utilizadas com diferentes finalidades: “As 

sequências didáticas tanto podem ser destinadas à aprendizagem de um conceito, de um 

gênero textual, incluindo as capacidades de produção e compreensão de textos desse gênero; 

quanto à apropriação de conteúdos mais específicos” (BRASIL. 2012m, p. 30).  
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As sequências favorecem o desenvolvimento continuado e progressivo do conteúdo e 

proporcionam o levantamento dos conhecimentos que os alunos detêm e a consolidação de 

novos conhecimentos. A afirmativa anteriormente citada, divulgada nos cadernos do PNAIC, 

corrobora a ideia apresentada no relato pelo professor de que as sequências proporcionam o 

desenvolvimento continuado e progressivo e a valorização da experiência que a criança traz 

para a sala de aula, ou seja, os saberes adquiridos em seu mundo social. 

Autores como Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 97) referem-se à sequência 

didática como um “conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em 

torno de um gênero oral ou escrito”. Por meio delas, é possível sistematizar o ensino e a 

aprendizagem, “com a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, 

permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação 

de comunicação” (BRASIL, 2012p, p. 29).  

Vimos, no relato, que o professor fez apreensão sobre atividades organizadas a partir 

das sequências didáticas e mostrou que compreende as etapas que envolvem esse 

procedimento, as interações proporcionadas por elas e os conhecimentos que os alunos podem 

adquirir ao participar dessas propostas. Reiteramos que, embora o professor apresente a 

apreensão sobre a organização do trabalho pedagógico e compreenda os aspectos teóricos que 

envolvem a sequência didática ligada ao conceito e às etapas de desenvolvimento, o relato 

também explicita que passou a desenvolver ações pedagógicas com essa orientação. Então, 

entendemos que há uma ressignificação das orientações da formação, ou seja, a proposta com 

SD foi ressignificada durante o processo de apreensão, na medida em que o professor 

demonstra no relato aspectos que envolvem a articulação entre a teoria, a prática e a reflexão, 

ao descrever a proposta pedagógica, Além disso, a valoriza a formação na proposta do 

PNAIC, pois, a partir do processo formativo, começou “a desenvolver um trabalho pautado 

em sequências didáticas tornando mais eficiente o processo de aprendizagem”.  

No próximo relato, o professor menciona a sequência e os projetos didáticos e enfatiza 

sua importância para a organização do trabalho pedagógico na sala de aula.  

 

Relato 17. Fragmento 5 - Hoje através dos projetos e das sequências didáticas 
vivenciadas na formação do PNAIC, organizo melhor minhas ações e os objetivos 
que quero atingir. Ações essas que levam em consideração o crescimento do aluno, 
priorizando o trabalho em grupo e as experiências cotidianas trazidas por eles. Como 
professora da educação básica, procuro estudar participando de formações que me 
conduzam a experiências significativas, e que me oportunizem um aprendizado onde 
eu possa de forma efetiva desenvolver um trabalho sério e comprometido. (3º ano) 
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Consideramos que o relato 17 apresenta uma prática reflexiva porque o professor 

analisa as ações pedagógicas que desenvolve e ressalta que as experiências vivenciadas no 

PNAIC contribuíram para a sua ação pedagógica. Para ele, os projetos e as sequências 

didáticas ajudaram a organizaras ações e a selecionar os objetivos a serem alcançados com os 

alunos, porquanto os procedimentos utilizados para desenvolver as ações pedagógicas 

valorizam o trabalho em grupo e as experiências dos discentes. Ao reconhecer a importância 

dessas formas de organizar o trabalho em classe, o professor faz uma reflexão sobre os 

conhecimentos que adquiriu durante a formação e mostra que a aprendizagem se amplia na 

sala de aula, ao considerar as experiências cotidianas dos alunos. Ressalta, ainda, que 

consegue utilizar as sequências e os projetos didáticos de forma satisfatória, porque estuda, é 

comprometido com o ensino de boa qualidade para seus alunos e procura levar para sua 

prática experiências significativas que promovam a alfabetização.  

Nesse sentido, reconhece que é importante utilizar a sequência e o projeto didáticos na 

prática educativa e, ao desenvolver ações pedagógicas apoiadas nesses procedimentos, poderá 

conquistar melhores resultados na aprendizagem das crianças. Nessa compreensão, esses 

procedimentos favorecem a aprendizagem e promovem mais interação da criança com a 

proposta, fazendo-a se interessar pelo estudo e pela pesquisa de diversos temas e conteúdos.  

A afirmativa do professor de que organiza sua prática por meio de projetos e 

sequências, visando ao trabalho em grupo e considerando as experiências trazidas pelos 

alunos, confirma a ideia apresentada no caderno do programa de que “a sequência didática 

consiste em um procedimento de ensino, em que um conteúdo específico é focalizado em 

passos ou etapas encadeadas, tornando mais eficiente o processo de aprendizagem” (BRASIL, 

2012m, p. 22). Ao expressar a compreensão da estrutura, as etapas e o processo de 

desenvolvimento da sequência didática e do projeto, o professor demonstra que se apropriou 

de aspectos teóricos desses procedimentos de ensino, que podem envolver diferentes áreas do 

conhecimento e disciplinas, o que amplia a possibilidade de aplicar.  

O professor entende que o desenvolvimento da sequência e do projeto didático ajuda a 

sistematizar as seguintes ações: organizar melhor as práticas, estabelecer objetivos para suas 

ações, considerar o crescimento dos alunos, priorizar o trabalho em grupo e valorizar as 

experiências dos alunos. Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.97) reiteram que uma 

sequência didática tem a finalidade de “ajudar o aluno a dominar melhor um gênero, 

permitindo, assim, escrever ou falar de maneira mais adequada numa dada situação de 

comunicação”. Para tanto, recomenda-se a leitura do gênero, a identificação de aspectos pré-

textuais, a discussão de aspectos linguísticos e textuais, a observação de palavras e expressões 
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etc. Além disso, é importante ajudar a criança a perceber, desde cedo, os conhecimentos do 

gênero, relacionando o conteúdo abordado, a forma como é escrito, a estrutura, aspectos que 

facilitam a leitura mais ampla e a compreensão. Gradativamente, por meio de pistas pré-

textuais e textuais, exploradas com a oralidade, a observação e a leitura, o professor promove 

uma ampla relação do gênero com a realidade da criança, amplia o conhecimento de mundo, 

trabalha a intertextualidade e possibilita a produção escrita ou oral do gênero.  

Conforme destacado nos materiais do Pacto, é importante que se discuta sobre o 

projeto didático, não só por causa de suas características estruturais, mas também do seu 

potencial como prática que possibilita ao professor planejar um trabalho pedagógico adequado 

à faixa etária dos seus alunos e que dê conta da interdisciplinaridade (BRASIL, 2012q, p. 13). 

Ao apresentar uma ação pedagógica que se apoia na sequência e no projeto didático, 

os professores demonstram o uso de metodologias sugeridas pela formação e apresentam uma 

prática reflexiva, porque analisam as vantagens de se utilizarem esses procedimentos, sua 

estrutura e concepção, bem como aprendizagens, interações e pesquisas proporcionadas aos 

alunos que os ajudam a adquirir conhecimentos.  

A reflexão expressa por meio do relato demonstra a construção de conhecimentos 

teóricos sobre sequência didática e projeto didático e a ressignificação da apreensão desses 

conhecimentos, apresentados na descrição das propostas e dos procedimentos utilizados. 

Entendemos que, para refletir sobre a prática, o professor precisa ter capacidade crítico-

reflexiva, habilidade para observar e conhecimento teórico sobre a ação, para analisar 

criticamente a proposta realizada, perceber os aspectos pedagógicos e interacionais e 

comentar sobre cada um.  

Os relatos 33 e 17 apresentam reflexões sobre sequência didática e projeto didático e 

ressaltam as vantagens de se utilizarem tais procedimentos na prática pedagógica, uma vez 

que consideram que promove avanços na aprendizagem dos alunos. Contudo, em cada um dos 

relatos, os professores apresentam ressignificações diferentes das ideias sobre SD e projeto e 

mostram que as ideias sobre esses temas foram ressignificadas no processo de apreensão.  

Além da reflexão sobre práticas pedagógicas, destacadas anteriormente, que envolve a 

interdisciplinaridade, a educação do campo, as atividades em turmas multisseriadas, as 

sequências didáticas e projetos didáticos, os professores também refletem sobre aspectos da 

formação PNAIC, avaliando e comentando aprendizagens, dificuldades e experiências 

vivenciadas que os ajudaram a compreender, de forma mais ampla, o processo formativo. Tais 

observações e reflexões são analisadas na próxima seção.  
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5.3.2 Refletindo sobre o processo formativo 

 

Nos relatos apresentados nesta parte da tese, os professores refletem sobre as 

experiências obtidas na formação e demonstram apreensões sobre a proposta formativa que 

contribuíram para o seu desenvolvimento profissional, destacando conteúdos, abordagens e 

procedimentos que favoreceram mudanças nas ações pedagógicas que vivenciam em sala de 

aula e na postura investigativa e reflexiva. Nesse sentido, refletem sobre o processo individual 

de desenvolvimento profissional promovido pela formação e reconhecem as diferentes 

apreensões que os demais professores da equipe realizaram. 

 

5.3.2.1 Avaliando o percurso formativo 

 

Nos relatos analisados a seguir, pudemos observar a reflexão sobre aspectos que 

tornam o processo formativo mais amplo, na medida em que, neles, os professores 

demonstram a apreensão de conhecimentos proporcionados pela formação bem como 

apresentam as mudanças que essas diferentes apreensões trouxeram para sua atuação, que 

denotam aspectos reflexivos subjetivos e individuais sobre a compreensão de concepções e 

abordagens, da estrutura da proposta, de práticas que foram aperfeiçoadas, construídas e 

reconstruídas a partir dos conhecimentos obtidos, de aprendizagens realizadas durante a 

formação, por meio das interações e das trocas de experiências entre os profissionais e da 

avaliação e da análise dos contextos sociais da escola, que demonstram a compreensão mais 

ampla da formação, que abrangem seus condicionantes políticos, teórico-metodológicos, 

institucionais, pedagógicos, curriculares, interacionais e socioculturais.  

Como sabemos, a participação na formação continuada é uma ação necessária para o 

profissional da Educação, porque lhe permite refletir sobre aspectos pertinentes a sua prática, 

o estudo de pressupostos teórico-metodológicos de concepções e abordagens, além de 

proporcionar a socialização com outros profissionais, para que possam discutir, analisar e 

perceber práticas diferenciadas, aplicadas em contextos diversos que tendem a aguçar a 

percepção, a observação e a análise crítica e a provocar mudanças nas ações pedagógicas em 

sala de aula.  

Nos relatos seguintes, são destacados os saberes socializados durante o processo, que 

denotam aspectos ligados à individualidade de cada docente e às suas experiências, 

demonstrando reflexões sobre o processo formativo.  
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Relato 31 - Esse percurso formativo, tem nos levado a trabalhar com muito 
desprendimento, valorizando a escola e a sala de aula, como lugares privilegiados 
para o exercício de uma aprendizagem valorativa. Esses momentos têm permitido 
identificar a coerência entre o fazer e o pensar [...]. Os resultados indicam que o 
aprendizado das crianças tem superando suas expectativas, pela maneira singular 
com que planejam, vivenciam, agrupam as turmas, por razão de um trabalho bem 
estruturado. (Multisseriada) 

 

Ao analisar e refletir sobre aspectos da formação, o relato 31 destaca as experiências 

que os professores vivenciaram durante a formação, como, por exemplo: “Esses momentos 

têm permitido identificar a coerência entre o fazer e o pensar”, e refere que esses momentos 

podem ser separados em dois aspectos: mudanças da forma como planejam, vivenciam e 

agrupam as turmas, por razão de um trabalho bem estruturado; e avanços significativos na 

prática pedagógica dos alfabetizadores, demonstrando crescimento pessoal e profissional dos 

professores.  

Observamos que os professores refletem sobre o contexto que vivenciam - a formação 

– e sobre a situação vivenciada, valorizando a escola e a sala de aula como lugares 

privilegiados para o exercício da docência. Por outro lado, o professor afirma que os 

momentos da formação têm “permitido identificar a coerência entre o fazer e o pensar”, uma 

vez que não são apenas os aspectos teóricos que prevalecem. Os fundamentos ajudam a 

refletir sobre a prática, porque são recorrentemente utilizados para a implementação de 

mudanças nas ações, provocando reflexões e questionamentos.  

A afirmativa do professor ressalta a ideia apresentada por Imbérnon (2002, p. 55) de 

que “a formação deve apoiar-se em uma reflexão dos sujeitos sobre sua prática docente, de 

modo a lhes permitir examinar suas teorias implícitas, seus esquemas de funcionamento, suas 

atitudes etc., realizando um processo constante de autoavaliação que oriente seu trabalho”. Tal 

atitude reflexiva pode ser percebida no relato do professor, pois identifica avanços e percebe a 

situação de ensino-aprendizagem e a importante inter-relação entre a teoria e prática, para 

fazer de um trabalho de boa qualidade. 

O professor reitera que “os resultados indicam que o aprendizado das crianças tem 

superado as expectativas, influenciado pela forma com que planejam, vivenciam, agrupam as 

turmas, por razão de um trabalho bem estruturado”. Essa afirmativa nos faz pensar que o 

professor planeja e realiza vivências com diferentes agrupamentos de alunos, portanto, faz um 

trabalho bem estruturado. Como resultado, os alunos aprendem. De um lado, o relato revela 

ações pedagógicas realizadas pelo professor, em momentos que antecedem a aula, como o 

planejamento, o que demonstram seu cuidado com o preparo das atividades para a turma. De 

outro lado, expõe uma atitude reflexiva, porquanto observa e analisa não só sua prática como 
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também a de colegas e foca, especialmente, as ações que demonstram mudanças, 

aprendizagens e o desenvolvimento pessoal e profissional dos professores que repercutem em 

um trabalho pedagógico bem estruturado com resultados satisfatórios. Nesse sentido, o 

professor não só analisa e reflete sobre sua prática, mas também as de outros professores.  

No relato a seguir, o professor afirma que está vivenciando momentos de reflexões 

sobre a alfabetização na formação que têm proporcionado mudanças e avanços na prática 

pedagógica dos alfabetizadores.  

 

Relato 34. Fragmento 4 - Estamos vivendo momentos de reflexões sobre a 
alfabetização para a busca de qualidade nesse segmento com a formação do PNAIC, 
pois desde 2013 até os dias atuais já se consegue vislumbrar avanços significativos 
que tem contribuído para aperfeiçoar a prática pedagógica dos alfabetizadores de 
todo país. Portanto, percebemos que os encontros de formação são vistos como um 
local de aprendizagem, um ambiente educativo por excelência, por isso propício ao 
crescimento pessoal e profissional. (Multisseriada) 

 

No relato 34, o professor analisa o processo formativo e conclui que já consegue 

vislumbrar avanços significativos na prática pedagógica dos professores alfabetizadores. É 

possível perceber, no fragmento acima, uma generalização, ao informar que todos os 

professores do país obtiveram avanços. Ao considerar que a formação contribui para a sua 

aprendizagem e proporciona seu crescimento pessoal e profissional, o docente conclui que 

todos os professores do país também vivenciam os mesmos avanços.  

Acreditamos que ele expressa uma generalização sobre a formação, porque está 

envolvido com o processo formativo e com as práticas pedagógicas que repercutem nas 

orientações teórico-metodológicas. Com um olhar reflexivo e mergulhado no processo 

formativo, o professor faz uma avaliação sobre os avanços alcançados na prática pedagógica e 

ressalta que o espaço formativo propiciado pelo PNAIC é uma oportunidade para o 

desenvolvimento profissional do professor.  

Outro aspecto destacado na afirmativa, de forma fluida, diz respeito à continuidade da 

formação. Ele diz que, “desde 2013 até os dias atuais, já se conseguem vislumbrar avanços 

significativos que têm contribuído para aperfeiçoar a prática pedagógica dos alfabetizadores 

de todo país”. Ao explicitar que desde 2013 o programa é realizado, o professor demonstra a 

importância de continuar a formação para ampliar o alcance dos avanços das ações 

pedagógicas.  

Sabemos que a mudança de comportamento não acontece rapidamente. Em relação à 

educação, as mudanças são lentas e, muitas vezes, os resultados demoram a surgir. No 

entanto, o professor afirma que, em um curto período, depois de dois anos “já se conseguem 
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vislumbrar avanços significativos”, ou seja, os resultados começam a aparecer. E que 

resultados seriam esses? O professor opina que os avanços surgem a partir das mudanças na 

prática do professor. E que mudanças seriam essas? Ele não diz claramente, mas insinua, 

dando indicações de que os avanços advêm da oportunidade que os encontros formativos 

propiciam aos professores de aprender, criando “um ambiente educativo por excelência, por 

isso propício ao crescimento pessoal e profissional”.  

Nessa dimensão, entendemos que o professor valoriza as ações formativas propiciadas 

pelo PNAIC, reconhece a abrangência e os avanços obtidos pela proposta, considera relevante 

a continuidade das ações para consolidar as aprendizagens, analisa criticamente a proposta 

formativa, na medida em que avalia a contribuição para sua prática e de todos os professores 

alfabetizadores do país e faz uma reflexão ampla sobre o processo formativo.  

No relato a seguir, o professor faz uma avaliação geral das experiências que obteve na 

formação, destacando elementos que contribuíram para a sua aprendizagem e mudanças 

implementadas em sala de aula. 

 

Relato 36 - Ao fazer uma avaliação geral sobre o que representou minhas 
experiências com o PNAIC, saliento a importância dos cadernos de apoio, com as 
riquíssimas sugestões de como trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar; 
destaco as contribuições das discussões nas salas de formação e o envolvimento e 
comprometimento de todos que participam desse programa, compartilhando os 
saberes, os quais me motivam a ser uma professora melhor a cada dia. 
(Multisseriada).  

 

Nesse relato, o professor reflete sobre a formação e fala da importância dos cadernos, 

material que traz orientações teórico-metodológicas da proposta, ressaltando que eles trazem 

“riquíssimas sugestões de como trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar”.  

O relato explicita um aspecto importante do desenvolvimento reflexivo do professor 

que consiste na capacidade de avaliar os elementos da formação, destacando, de maneira 

crítica, o contexto formativo, as mudanças e os avanços alcançados, emitindo opinião sobre o 

material que apoia os estudos e que apresenta temas, conteúdos, teorias e relatos de 

experiências que possibilitam aos docentes perceberam diferentes modos de desenvolver a 

prática pedagógica.  

A afirmativa do professor de que os materiais fornecem riquíssimas sugestões pode ser 

compreendida de forma equivocada por pessoas que não conhecem o programa, acreditando 

que a formação apresenta modelos de práticas que devem ser copiadas e repetidas pelos 

professores sem uma análise crítica. É importante explicitar que as orientações metodológicas 

dadas na formação direcionam o professor para perceber que as situações e os relatos de 
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experiência apresentados nos cadernos devem ser analisados de forma crítica e reflexiva. 

Diferentemente de um modelo, as situações contidas nos cadernos devem ser 

problematizadas, questionadas, discutidas e debatidas pelos professores, possibilitando a 

reflexão sobre uma melhor adequação à realidade de cada um e também à construção coletiva 

de uma análise crítica sobre aspectos que podem ser mais bem aprofundados e explorados. 

Ressaltamos, contudo, que os relatos de experiências dos cadernos orientam as 

discussões e as reflexões e são uma oportunidade de aprender e ocasião especial para o 

desenvolvimento reflexivo docente. Assim, quando o professor destaca que os cadernos 

trazem “riquíssimas sugestões”, entendemos que as situações são sugestivas de ações 

pedagógicas que devem ser analisadas pelos docentes, durante o processo formativo, tendo 

como mediadores os demais professores participantes e o formador, no sentido de ampliar a 

capacidade reflexiva e de construir novas situações adequadas ao contexto de cada um.  

Entendemos que a mediação desse processo reflexivo é importante porque sabemos 

que só a leitura dos textos dos cadernos não é suficiente para que os professores possam 

compreender e se apropriar dos fundamentos teóricos e elaborar um pensamento crítico acerca 

do material. Além da leitura, são fundamentais a discussão, o debate e as interações com os 

colegas da turma, uma vez que, por meio das discussões, os docentes têm oportunidade de se 

apropriar das concepções que estão presentes no material e de perceber de que forma elas 

estão presentes nas práticas do dia a dia da escola. Essa percepção favorece a ampliação, a 

reformulação e a adequação das práticas, a partir dos fundamentos teóricos discutidos e das 

experiências compartilhadas.  

Sobre isso, entendemos que os cadernos que apoiam a formação constituem um 

material que possibilita a ampliação dos conhecimentos dos professores, proporciona a 

reflexão sobre a realidade da sala de aula, destacando a prática pedagógica como uma ação 

intencional, em que estão envolvidas abordagens, concepções e metodologias que podem 

ajudar os alunos a aprenderem bem mais.  

Nesse relato, pudemos perceber o envolvimento da professora com a proposta, seu 

comprometimento com o processo educacional e com os saberes obtidos na formação por 

meio do estudo dos materiais e da troca de experiências, quando afirma que quer “ser uma 

professora melhor a cada dia”. Esse desejo de mudar, de conquista processual de saberes 

teóricos, práticos e reflexivos demonstra o desenvolvimento profissional docente e o 

compromisso com uma prática pedagógica significativa e renovada.  
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No próximo relato, o professor reflete sobre os três anos de formação proporcionada 

pelo PNAIC e sobre o compromisso do grupo com propostas significativas para o aprendizado 

das crianças.  

 

Relato 28 - Ao decorrer desses três anos de PNAIC, foi criado um vínculo de 
responsabilidade e de compromisso com a nossa formação, que, mesmo sendo 
facultativo o uso do diário de bordo, nós optamos por continuar registrando nossos 
momentos de aprendizagem e troca de experiência, atitude decorrente da consciência 
do quão significativo é o registro da nossa história, consciência essa, adquirida 
através de todo o trabalho desenvolvido pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa - PNAIC. (Multisseriada) 

 

 

No relato 28, o professor fala do vínculo estabelecido entre os participantes da 

formação e da importância de registrar os momentos de trocas de experiências. Para ele, o 

registro da história marca a consciência de sua participação nessa história, como protagonista 

da ação educativa - a alfabetização das crianças. Nesse caso, ele afirma que escreveu no diário 

de bordo suas experiências, mostrando que o registro das ações, das práticas e do processo 

formativo pode ser uma grande oportunidade de reflexão. Refere, ainda, que o registro foi 

uma opção do grupo, porque a formação proporcionada pelo PNAIC favoreceu o 

desenvolvimento de uma consciência crítica, que levou os professores a compreenderem que 

esse diário tem uma dimensão histórica. Além dessa importante dimensão, o registro ajuda a 

constituir a identidade do professor, porquanto mostra seu desenvolvimento profissional, com 

ênfase na capacidade de analisar, crítica e reflexivamente, a realidade.  

Ao valorizar o registro, o professor afirma que essa decisão é “decorrente da 

consciência do quão significativo é o registro da nossa história”. Ele tem consciência da 

importância da escrita da história, do papel fundante do professor alfabetizador, de que a 

história é construída diariamente por homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras e da 

importância do professor para o processo de alfabetização das crianças. Essa consciência, de 

acordo com o professor, foi adquirida com o trabalho desenvolvido pelo PNAIC, não apenas 

com uma atividade específica, mas também com todo o trabalho desenvolvido pelo Pacto, que 

envolve aspectos teóricos, práticos e reflexivos.  

Ao discutir sobre as situações relacionadas à escrita de memórias e ao registro das 

ações pedagógicas realizadas, as orientações do PNAIC estabelece que “A constituição da 

identidade profissional deve ser efetivada em momentos de reflexão sobre as memórias do 

professor enquanto sujeito de um processo mais amplo, procurando auxiliá-lo a perceber-se 

em constante processo de formação” (BRASIL, 2012a). Entendemos que, ao fazer a 
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retrospectiva sobre as experiências vivenciadas nos três anos de formação, por meio do 

registro escrito das ações realizadas e vivenciadas, o professor demonstra uma consciência 

profissional e a ampliação de sua capacidade reflexiva, o que ultrapassa a análise da prática, 

mas amplia, com a consciência de que é o trabalho docente, as ações que realizam que 

provocam mudanças.  

Por outro lado, o discurso do professor apresenta um profissional autônomo, que 

compreende seu protagonismo no processo educacional consciente de seu papel na história 

educacional do país. Nessa dimensão, o professor, não reflete só sobre as ações de sua sala de 

aula como também sobre as atitudes do grupo, as trocas de experiências e as aprendizagens 

compartilhadas e construídas coletivamente. Nesse processo, o professor desenvolve uma 

visão crítica de sua formação, do seu processo formativo e dos outros alfabetizadores, com 

reflexões que ajudam a constituir sua identidade profissional.  

No relato a seguir, o professor fala dos avanços alcançados devido à formação e 

ressalta aspectos que mostram a organização da prática da sala de aula e a compreensão de um 

currículo que tem contribuído para efetivar uma educação de boa qualidade.  

 

Relato 26. Fragmento 3 - Posso afirmar que o PNAIC tem proporcionado avanços 
no que se refere à educação de qualidade dando um norte de como organizar essa 
prática bem pensada e principalmente mostrando um compromisso e motivação, 
possibilitando uma postura crítica diferente, mobilizando ações diante a um 
currículo misto e ao mesmo tempo peculiar, as formações tem trazido esse desejo de 
mudança e tem alcançado em passos lentos mais sempre avançando. Tenho como 
prazerosa as formações, pois lá investigo o conhecimento e me aproprio da minha 
sala de aula. (Multisseriada). 

 

No relato 26, as reflexões do professor são enfatizadas a partir de mudanças realizadas 

na prática, com as orientações recebidas na formação. Para ele, tais orientações têm 

proporcionado a organização da prática e provocado reflexões críticas sobre a ação 

pedagógica. Essas reflexões mobilizam os conhecimentos teórico-metodológicos recebidos e 

sistematizados e possibilita a compreensão de um currículo amplo, com o desenvolvimento de 

uma postura crítica e analítica que problematiza as ações pedagógicas e imprime mudanças na 

prática e avanços que, embora lentos, são contínuos.  

Além de destacar a forma prazerosa com que a proposta é desenvolvida, motivando o 

profissional a ter interesse em observar, analisar e investigar a sua própria ação, apropriando-

se das orientações que ajudam a renovar as práticas e as interações que proporciona às 

crianças, de acordo com o professor, a formação tem proporcionado avanços que demonstram 

o crescimento da qualidade da educação.  
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Vimos que, ao se envolver com a investigação da própria prática, o professor reflete 

sobre aspectos teórico-metodológicos obtidos na formação e desenvolve uma postura crítica e 

reflexiva que muito contribui para transformar a ação pedagógica. Tal atitude favorece o 

desenvolvimento profissional reflexivo e demonstra a importância de uma formação reflexiva, 

por meio da qual o professor pode investigar a prática, observar as dificuldades e mudá-la a 

partir de conteúdos e propostas de um currículo amplo, que leve em consideração as 

peculiaridades de cada escola, de cada sala de aula. Essa postura crítica reflexiva é feita com o 

entrelaçamento de ações investigativas, reflexivas e críticas do contexto educativo em que 

atua, observando as situações e as propostas que desenvolve e as interações que proporciona 

aos alunos. Então, compreender esses aspectos tende a provocar mudanças na ação 

pedagógica e a legitimar a relevância do desenvolvimento do processo reflexivo do professor 

durante a formação.  

Ao considerar a formação como um tempo de preparação para investigar a prática, as 

turmas de alfabetização transformam-se em potenciais espaços de pesquisa, onde se articulam 

elementos que envolvem a teoria, a prática e a reflexão com uma concepção dialética da ação 

pedagógica que demonstra a intrínseca relação entre o processo formativo reflexivo e a 

qualidade da educação.  

Embora a reflexão sobre a prática seja essencial, sabemos que o desenvolvimento 

reflexivo não é fácil, porquanto exige estudo, disponibilidade, planejamento e interesse pela 

observação e pela análise das situações pedagógicas. Assim, ao investigar o processo 

educativo, o professor deve registrar as observações sobre a prática e destacar aspectos que 

considera relevantes na ação pedagógica, como: interações, conflitos, aprendizagens, 

diálogos, dificuldades e propostas, para que, depois, ao ler, possa identificar pontos que 

precisam de intervenções e que podem ser aperfeiçoados.  

Como a prática da sala de aula e a rotina escolar são dinâmicas e muito interativas, 

para investigar a própria ação, o professor precisa ter determinação e dispor de um 

planejamento que o ajude a definir aspectos e situações que devem ser investigados e que 

exigem uma observação mais detida. Assim, depois de proceder à prática, o professor deve 

dispor de um tempo para pensar sobre o que foi realizado, sobre os caminhos que percorreu, 

as situações propostas e todo o contexto envolvido na ação, para que possa reconstruir as 

etapas do processo e refletir sobre cada uma delas. Concordamos com a orientação do 

Caderno PNAIC de que “Relembrar e refletir sobre o próprio caminho percorrido pode ser 

revelador de práticas que precisam ser superadas, reconstruídas e/ou modificadas” (BRASIL. 

2012b, p. 16). 
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Ao analisar os relatos e nos deter na percepção de aspectos que apresentam a reflexão 

dos professores, observamos que eles destacam aspectos reflexivos sobre a formação do 

PNAIC e demonstram avanços nas aprendizagens obtidas no processo formativo, expressos a 

partir da avaliação dos resultados obtidos, dos conhecimentos adquiridos e das experiências 

realizadas que resultaram no desenvolvimento das crianças. Além disso, alguns professores 

compararam as diferentes realidades, expuseram o que era vivenciado antes e depois dos 

encontros formativos e refletiram sobre as mudanças realizadas na prática pedagógica. A 

seguir, apresentamos relatos que demonstram essas reflexões, considerando o envolvimento 

do professor com o processo formativo e a percepção de que as orientações, os estudos e as 

análises têm ajudado a perceber, de forma crítica, a realidade do seu contexto.  

  

Relato 32. Fragmento 4 - Anteriormente à formação do PNAIC, os planejamentos 
dos professores [...] eram mecânicos, como também, as suas aulas e suas avaliações. 
Os índices de reprovação nos anos iniciais revelam a ausência de reflexividade, 
assim como uma acentuada precarização do fazer docente. As avaliações com base 
na memorização, construídas de forma fragmentada eram os principais instrumentos 
que determinavam os níveis de aprendizagem dos alunos como também a sua 
promoção. A falta de interdisciplinaridade somada com a homogeneidade das 
atividades e dos processos de ensino marcava o fracasso escolar observado nas 
avaliações internas e externas.  
Durante o processo de formação uma transformação surgia, no entanto, o início 
dessa mudança não foi agradável, pois os erros e os acertos nos encontros de 
estudos iam sendo expostos ao grupo de professores, assim como, posturas e 
comportamentos antipedagógicos.  
Por meio da formação o próprio grupo a partir das leituras dos textos e das trocas de 
experiências percebeu o quanto suas práticas educativas estavam marginalizadas. 
Elas iniciaram uma reflexão da atuação individual e coletiva, e perceberam que o 
fato de não planejarem suas atividades com seus pares e nem de trocarem 
informações e conhecimentos sobre atividades educativas, fragmentava o sistema 
de ensino e, consequentemente, a inoperância metodológica relacionada à 
alfabetização. (Multisseriada) 

 

Observamos, no relato 32, que o professor analisa as ações realizadas antes de 

participar da formação. Ele reflete sobre a realidade do seu contexto educacional, mostra 

como eram realizados os planejamentos, as aulas e as avaliações, expressa sua opinião sobre 

cada um desses momentos e traz elementos que comprovam a centralidade da memorização, 

de atividades padronizadas, em que não se levavam em consideração os níveis de 

aprendizagem e as diferenças entre os alunos. Relata que, antes da formação, a prática 

pedagógica era marcada pelos seguintes aspectos: o planejamento, as aulas e as avaliações 

eram realizados de forma mecânica; faltava reflexividade; o trabalho docente era precário; as 

avaliações tinham foco na memorização e se utilizavam instrumentos que só mediam o 

conhecimento dos alunos e faltava uma prática pedagógica interdisciplinar.  
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Para o professor, ao desenvolver uma prática educativa com essas características, os 

docentes não conseguiam alcançar os objetivos desejados com a turma, o que levava ao 

fracasso escolar dos alunos, à reprovação e à não consolidação do processo de alfabetização. 

O professor entende que a não identificação desses aspectos e a continuidade desse tipo de 

prática mostram a falta da capacidade reflexiva dos docentes. Contudo, relata que, durante o 

processo formativo, acontece uma mudança, porque os encontros para estudo ajudam a 

desnudar as práticas realizadas e mostram uma realidade repleta de dificuldades e de 

equívocos. O professor afirma que não foi fácil perceber os erros. Provocou incertezas, 

porque os docentes tiveram que conviver com a realidade que era exposta, as fragilidades e as 

dificuldades da prática pedagógica que eram percebidas e divulgadas por todos os professores, 

até que “o próprio grupo percebeu o quanto suas práticas educativas estavam marginalizadas”. 

Refere, ainda, o professor que grupo demorou a perceber que as práticas educativas 

que realizavam estavam equivocadas e que seriam necessárias mudanças que deveriam partir 

dos próprios docentes, o que consistiu em um processo de conscientização e de tomada de 

decisão. Essa tomada de consciência do grupo foi feita por meio de reflexões, individual e 

coletiva, por meio de estudos dos textos e trocas de experiências, que ajudaram a descortinar 

novas ações e uma nova postura pedagógica. Nessa perspectiva, compreenderam a 

importância de realizar os planejamentos em grupo, de trocar experiências, ou seja, de discutir 

e dialogar com os colegas sobre as dificuldades próprias do seu contexto, de modo a 

compartilhar experiências comuns e as sugeridas e percebidas nos estudos.  

Durante a formação, o grupo teve a oportunidade de realizar encontros com momentos 

de troca e de interação, para refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem, de modo a 

encontrar caminhos, estratégias e procedimentos que ajudassem a ensinar as crianças. Assim, 

de forma colaborativa, dialógica e reflexiva, o grupo começou a perceber aspectos que 

precisavam ser mudados, as práticas que deveriam ser inseridas na sala de aula, as propostas, 

as abordagens e as metodologias que poderiam ser inseridas em cada conteúdo, com o intuito 

de desenvolver as capacidades das crianças. Observamos que, embora a percepção das 

dificuldades e dos equívocos de suas práticas não tenha sido fácil, quando decidiram fazer a 

mudança, o grupo foi em busca de ações para avançar. Assim, a mudança foi desejada pelos 

professores e construída pelo grupo, de forma colaborativa, por meio de estudos e de trocas de 

experiências.  

Todas essas percepções nos levam a considerar que a docência é uma atividade 

profundamente complexa, que exige não só o domínio do conteúdo a ser ministrado como 

também o conhecimento de metodologias, de abordagens teóricas que ancorem as práticas 
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pedagógicas e de diversas e diferentes possibilidades de estabelecer relações entre as 

disciplinas, os conteúdos e as áreas, favorecendo a interdisciplinaridade e o atendimento a 

vários grupos de alunos com suas singularidades e seus diferentes níveis de conhecimento. 

Também nos leva a pensar que o processo formativo destinado a professores precisa ser 

realizado em grupo, com espaço e tempo para estudos, discussões, debates, análises e 

reflexões de situações concretas, em que diferentes realidades e práticas pedagógicas são 

explicitadas, de modo que cada docente possa perceber várias possibilidades de desenvolver 

as ações, diferentes maneiras de abordar temas, de propor atividades, porquanto os caminhos 

devem ser diversificados, e o foco é a criança e sua necessidade de aprender.  

Considerando nossa percepção das ideias apresentadas no relato, destacamos a forma 

como foi desencadeada a reflexão. À medida que analisava diferentes ações pedagógicas, o 

professor refletia sobre o processo formativo, pois, além de pensar em aspectos como 

planejamento, avaliação e interdisciplinaridade, o docente refletiu sobre os erros e os acertos 

da prática e apresentou uma elevada capacidade reflexiva, na medida em que procurou olhar 

para a própria ação, observando erros e acertos, ponderando sobre as dificuldades do grupo 

para encontrar caminhos. Além disso, o exercício de reflexão do professor se amplia quando 

refere que as mudanças devem ser feitas pelo grupo, por meio de discussão e de trocas entre 

os professores, o que revela seu desenvolvimento reflexivo sobre o processo formativo ao 

compreender que a transformação da prática é de responsabilidade de cada um. Nesse sentido, 

compreende que as orientações dadas na formação devem ser observadas, analisadas e 

refletidas pelo grupo, considerando a possibilidade de utilizá-las de acordo com a realidade de 

cada professor e de cada escola.  

A prática docente se compromete com uma intencionalidade pedagógica e toma como 

foco a aprendizagem do aluno e a efetivação do seu processo de alfabetização. A prática é o 

ponto de partida para professor refletir sobre o processo formativo e o conduz pelos caminhos 

formativos que se efetivam nessa articulação primordial entre teoria, prática e reflexão.  

Como já dissemos, o desenvolvimento reflexivo do professor, durante a formação, 

amplia-se diante das possibilidades de interagir com outros profissionais, de analisar situações 

e práticas pedagógicas variadas e da oportunidade de estudar teorias que apoiam as práticas 

pedagógicas. Todavia, o desenvolvimento da capacidade reflexiva do professor é individual. 

Ela se amplia de forma diferenciada para cada docente, à medida que são articuladas as 

experiências formativas, profissionais e da vida social de cada um. As relações estabelecidas 

durante o processo formativo, somadas com as experiências de cada um, vão constituindo os 

conhecimentos que definem comportamentos e ações e ajudam a compor referências e 
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conhecimentos prévios que podem estruturar atitudes e decisões mediante uma situação-

problema, conflitos e dificuldades na sala de aula e colaborar para definir caminhos 

metodológicos, estratégias e mediações.  

Assim, ao ser desafiado diante de uma nova situação, o professor tem como referência 

as experiências anteriores e os conhecimentos prévios que dão elementos que servem de apoio 

para a tomada de decisão. Na prática pedagógica, essas referências são essenciais, pois 

orientam as escolhas de estratégias e de procedimentos que se adequem às situações 

desafiadoras que surgem na sala de aula. São elas que ajudam a mudar comportamentos, 

visando a novos procedimentos, o que implica mudança e revela uma aprendizagem 

consolidada, que não se efetivou somente no plano teórico, mas também na prática, por meio 

de uma ação pedagógica renovada e reflexiva.  

No relato seguinte, o professor apresenta reflexões que confirmam as mudanças que 

estão sendo efetivadas na prática pedagógica com a utilização de diferentes materiais e 

procedimentos.  

 

Relato 14 - Ver as mudanças acontecendo em relação à prática do professor; as 
trocas de experiências entre seus pares; os espaços de sala de aula se tornando 
ambientes alfabetizadores; as crianças interagindo; brincando e aprendendo de 
forma lúdica; o professor motivado em participar das formações continuadas aos 
sábados; tudo isso nos leva a crer na transformação por meio de uma política 
nacional abraçada pelos educadores que buscam uma educação voltada para o 
Século XXI. (3º ano). 

 

Nesse relato, o professor apresenta estratégias e situações que são utilizadas na sala de 

aula, como a ludicidade e a interação entre as crianças, que demonstram mudanças na postura 

do professor. Além disso, ressalta a motivação do docente em participar da formação e a troca 

de experiências entre seus pares, aspectos que favorecem uma nova postura em sala de aula e 

repercute na aprendizagem das crianças. A afirmativa nos leva a pensar sobre a importância 

da formação, da troca de experiências e a oportunidade que os professores têm de refletir. 

Para o professor, a formação provocou mudanças na sala de aula, proporcionou às crianças a 

brincadeira, a ludicidade e transformou as salas de aula em ambientes alfabetizadores, que 

favorecem a aprendizagem. Ao participar da formação, os professores sentem-se motivados, 

porque suas ações são valorizadas e reconhecidas, como também demonstraram apreensões 

dos conteúdos vivenciados.  

Depois de relatar aspectos em que as mudanças podem ser percebidas na prática 

pedagógica, o professor diz que acredita na proposta de formação do PNAIC, porque ela se 

torna uma política de todos os professores. Nessa visão, a formação não é apenas uma política 
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de governo, mas também uma política de formação “abraçada” por todos os professores 

alfabetizadores, que buscam transformar suas práticas, construindo uma nova educação 

voltada para alunos e alunas do Século XXI. Ao utilizar a palavra “abraçada” para qualificar a 

atitude dos professores em relação à formação, podemos entender que muito mais do que 

participar, os docentes acreditam na proposta e assumem a responsabilidade da formação para 

si, tornando o processo formativo um compromisso com o desenvolvimento profissional 

individual.  

De acordo com Bakhtin (1993), as palavras não são escolhidas por acaso. Elas se 

associam ao sentido e à valoração que se quer dar ao discurso. Nesse sentido, a palavra 

“abraçada” mostra a proximidade dos professores com a formação. O processo formativo é 

palpável, que se pode abraçar. A formação tem materialidade e se materializa nos professores, 

nas crianças e nas ações pedagógicas. As crianças, alunos e alunas do Ciclo de Alfabetização, 

podem ser abraçados por práticas educativas que alfabetizem. Assim, são abraçadas 

diariamente nas salas de aula, por meio de práticas carinhosas, de ações que acariciam suas 

mentes, de forma lúdica e processual.  

A afirmativa do professor nos ajuda a pensar na importância de que a formação se 

torne um compromisso de todos e não apenas uma política educacional direcionada pelo 

governo. Ele enfatiza que os profissionais devem se envolver com a proposta da formação, 

comprometer-se com os estudos, com o compartilhamento, com as interações, com a 

discussão crítica das situações e com a experimentação das orientações em sala de aula, pois 

só através das ações desenvolvidas pelos professores com as crianças é que será possível 

transformar a educação e a escola. Nessa compreensão, a formação não é apenas uma pauta 

ou um tempo de estudo, é o encontro de profissionais que estão comprometidos e acreditam 

na transformação da educação, por meio do compromisso e das mudanças que podem ser 

realizadas por todos os professores envolvidos no processo, em grupo, com seus pares.  

No próximo relato, o professor destaca o significado da formação para os professores 

alfabetizadores, porque possibilitou a compreensão da relação entre a teoria e a prática e uma 

ação pedagógica planejada com o objetivo de atender à heterogeneidade da turma.  

 

Relato 9 - Para esses professores (as), o PNAIC é bastante significativo, já que os 
tem fomentado a compreender e fazer uso da relação estreita entre o que a teoria 
propõe e como ela se configura na prática. Durante o acompanhamento, 
presenciamos a utilização de caminhos metodológicos variados a fim de favorecer a 
heterogeneidade de níveis de aprendizagem em sala de aula como também elevar o 
nível de aprendizagem de cada aluno com atividades que estimulavam a reflexão, a 
experimentação e a resolução de problemas, as quais segundo os professores tinham 
o objetivo de auxiliar a produção de significados. Cada etapa das aulas era 
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organizada de forma a sistematizar os conhecimentos que estavam sendo 
produzidos na interação entre aluno/aluno, aluno/grupo e aluno/grupo/professor (a). 
Percebemos que, todos esses, dispunham de um bom planejamento e um plano de 
aula com poucas ou quase nenhuma ressalvas, não havia espaço para indisciplina ou 
desconcentração da turma, visto que o tempo era um item previsto durante o 
planejamento. Muitas crianças demonstravam euforia e satisfação para 
explicar/apresentar os conhecimentos adquiridos até então (2º ano). 

 

O relato 9 destaca a importante relação estabelecida entre a teoria e a prática pelos 

professores durante a formação, ao articular as ações que realiza em seu dia a dia na sala de 

aula com as concepções e as abordagens estudadas. Podemos entender que esta é uma 

característica do professor reflexivo - a relação entre a teoria e a prática - uma vez que o 

conhecimento teórico obtido na formação é confrontado com as experiências desenvolvidas 

na realidade em que atua e provoca a experimentação de caminhos metodológicos que 

favoreçam a aprendizagem das crianças, que promovam o ensino para um grupo heterogêneo, 

estimulando o pensamento crítico e reflexivo através de situações desafiadoras e 

significativas.  

Entendemos que a capacidade reflexiva do professor tende a ampliar sua capacidade 

técnica de compreender e de valorizar os processos de planejamento, de trocas de 

experiências com outros professores e de promoção de interação entre as crianças. Isso 

porque, ao refletir sobre o processo formativo e sobre as concepções e as situações 

pedagógicas variadas, os professores desenvolvem a capacidade de analisar criticamente as 

práticas, a partir das experiências compartilhadas, com visões e percepções diferentes.  

Embora não possamos atrelar o desenvolvimento da capacidade reflexiva à melhoria 

da organização e à estrutura do ensino, é possível pensar que o professor reflexivo desenvolve 

a capacidade de refletir sobre sua prática e percebe aspectos que melhoram o desempenho das 

atividades de ensino, das interações, dos procedimentos propostos, da aprendizagem das 

crianças etc. Tais percepções também são sentidas nas atividades realizadas pelo professor 

que antecedem a prática em sala de aula, como o planejamento, por exemplo. As percepções 

também podem ser realizadas durante o processo, no momento da vivência com a turma, 

ocasião em que pode observar as interações, as propostas de trabalho em grupo e sua 

organização, a seleção das atividades e a escolha das situações didáticas para cada momento. 

Ao planejar essas ações e realizá-las no dia a dia da sala de aula, os professores são 

confrontados com as orientações obtidas na formação, estabelecem uma relação entre a teoria 

e a prática e refletem sobre a sua realidade, sobre as peculiaridades de cada aluno, sobre as 

aprendizagens que realizaram ou as que ainda precisam consolidar. Nessa dimensão, a prática 
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pedagógica do professor é permeada pela atividade reflexiva, por ações que exigem reflexão, 

antes, durante e depois do processo.  

No relato, o professor faz uma análise dos aspectos observados na sala de aula, 

destacando temas, conteúdos, conceitos e abordagens apresentados na formação do PNAIC 

que, para ele, são caros. Nessa perspectiva, reflete sobre a prática da sala de aula e menciona 

temas como: relação entre teoria e prática, heterogeneidade, planejamento, compreensão dos 

diferentes níveis de aprendizagem dos alunos e utilização de atividades que estimulam a 

reflexão, a experimentação e a resolução de problemas. 

Nesse sentido, demonstra ter uma ação reflexiva, porque consegue observar sua 

prática e a de seus pares, articulando, de forma crítica e focada, as práticas observadas, com 

os conhecimentos obtidos na formação, mostrando a realidade vivenciada na sala de aula, com 

destaque para uma prática pedagógica conectada às propostas formativas do PNAIC.  

No próximo relato, o professor faz uma avaliação da formação e reflete sobre aspectos 

que precisam ser aperfeiçoados e sobre ações que precisam ser desenvolvidas para que o 

processo formativo seja consolidado.  

 

Relato 30. Fragmento 3 - Para consolidar o processo de formação na prática 
pedagógica do professor ainda se faz necessário a inserção de planejamento e 
acompanhamento sistemático da organização do trabalho pedagógico, de modo a 
garantir a efetivação dos direitos de aprendizagem. Para tanto, é preciso romper com 
algumas barreiras presentes na escola, que interferem, segundo as alfabetizadoras, na 
prática pedagógica. (Multisseriada) 

  

No relato 30, o professor reflete sobre o processo de formação de forma mais ampla, 

porque não só analisa as atividades, os conteúdos ou as metodologias como também avalia 

etapas do processo que precisam ser ajustadas. O professor analisa a própria prática, as ações 

formativas que realiza e, de forma crítica e reflexiva, expressa comentários sobre aspectos 

notadamente frágeis na proposta. Ele diz que “se faz necessário a inserção do planejamento e 

acompanhamento sistemático da organização do trabalho pedagógico, de modo a garantir a 

efetivação dos direitos de aprendizagem”. Nesse sentido, demonstra ter consciência do 

processo formativo, menciona as ações que são realizadas e enfatiza que o planejamento e o 

acompanhamento precisam ser realizados efetivamente para que a aprendizagem dos alunos 

seja garantida. O professor também observa que há uma lacuna no processo formativo, 

porque, em sua prática, falta um acompanhamento mais direto dos professores e de uma 

participação mais efetiva no planejamento. Nesse sentido, ao refletir sobre as lacunas do 

processo formativo, demonstra o envolvimento com as ações do programa e uma elevada 
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capacidade reflexiva, visto que compreende que há aspectos ligados à estrutura didática da 

formação que estão relacionados diretamente às ações que realiza. Podemos concluir que o 

professor, ao fazer comentários críticos sobre a estrutura do programa, sobre a não realização 

de algumas etapas, de certa forma, considera que também não está cumprindo adequadamente 

com sua etapa nesse processo. Ele concorda que é fundamental “a inserção de planejamento e 

acompanhamento sistemático da organização do trabalho pedagógico”. 

 Convém enfatizar que, ao mesmo tempo em que tece considerações sobre o processo 

formativo, sugere ações que podem ser realizadas pelos docentes e gestores para que o direito 

de aprender seja garantido às crianças. Entendemos que a reflexão sobre a formação tem 

como objetivo mudar as ações pedagógicas na sala de aula, que visam à alfabetização das 

crianças, e que a visão do professor sobre a formação transcende a análise das práticas e dos 

aspectos da formação de forma superficial, pois expressa a percepção do que falta, na medida 

em que problematiza as ações realizadas, demonstrando o desenvolvimento de sua capacidade 

de observação e de análise crítica. Nesse entendimento, a avaliação do professor mostra o 

envolvimento com o processo formativo, o desenvolvimento crítico e reflexivo sobre aspectos 

da formação, a compreensão da estrutura, dos contextos políticos e institucionais e a 

apropriação teórico-crítica da realidade, conforme afirma Libâneo (2008).  

Observamos que o professor expressa uma prática reflexiva, o envolvimento com a 

formação, que analisa, critica e dá sugestões sobre aspectos que precisam ser melhorados. Ele 

não só reflete sobre a ação, como também demonstra envolvimento e comprometimento com 

seu processo formativo e com o de seus colegas, com as mudanças que devem ser realizadas 

na prática, para que a ação pedagógica promova a aprendizagem e que a alfabetização seja 

garantida às crianças, demonstrando ressignificação do processo de apreensão, especialmente 

no que se refere ao desenvolvimento reflexivo. Entendemos que a atitude reflexiva do 

professor é problematizadora, porque ele lança um olhar analítico, observador e crítico para a 

formação e demonstra que conhece as etapas do processo, o envolvimento com a proposta e o 

interesse de que a formação pode obter êxito em relação aos objetivos estabelecidos. Nessa 

dimensão, o professor, como profissional reflexivo, não só expõe uma crítica ao processo de 

formação, como também apresenta uma proposta de mudança e sugere possibilidades de 

ações que podem ser realizadas para que os direitos de aprendizagem dos alunos sejam 

garantidos.  

 

  



224 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1 RETOMANDO ASPECTOS DA PESQUISA  

 

Nossa investigação, como já referimos, é uma abordagem de natureza qualitativa, do 

tipo interpretativista, que se vale da pesquisa bibliográfica e documental. Seu objetivo foi o de 

analisar os relatos dos professores, com o fim de investigar suas apreensões diferenciadas 

referentes aos princípios da formação continuada - teoria, prática e reflexão – ou seja, 

demonstrar se as ideias são ressignificadas no processo de apreensão.  

A partir desse objetivo, propusemo-nos a responder as seguintes questões: Quais 

efeitos podem ser percebidos nos relatos dos/as professores/as alfabetizadores/as, depois de 

terem participado da formação do Pacto, que demonstram a apreensão de aspectos teóricos, 

práticos e reflexivos? Que significações da formação as pistas linguísticas dos relatos 

demonstram? É possível estabelecer uma relação entre a ressignificação do processo de 

apreensão e as experiências formativas e de mundo? As ideias apreendidas são ressignificadas 

no processo de apreensão? Os professores ressignificam as ideias apreendidas de maneira 

semelhante?  

Para responder a essas questões, fizemos a análise documental de 36 relatos 

produzidos pelos professores alfabetizadores participantes da formação no ano de 2015, 

mediante solicitação da coordenação do programa. Os dados foram analisados apoiados nos 

pressupostos teóricos da formação PNAIC, com ênfase nos cadernos de formação, e nos 

estudos de autores que discutem sobre teorias, abordagens e temas destacados nas formações, 

como: Soares (1998, 2003, 2004, 2014), Kleiman (2001, 2005), Koch e Elias (2010), Moita 

Lopes (2006), Rojo (1998, 2009), Marcuschi (2001, 2008), Schneuwlye e Dolz (2004), Sobral 

(2009), Bakhtin (1993, 1997, 2003, 2011), Bakhtin e Voloshinov (2004), Nóvoa (1991, 1992, 

1995), Schön (1992), Zeichner (1993, 1997), Pimenta (1999, 2005), Libâneo (2008), 

Imbernón (2010), Vygotski (1998, 2010), entre outros. 

 

6.2 MINHA HISTÓRIA E A PESQUISA: RESPONDENDO E FAZENDO NOVAS 

PERGUNTAS 

  

As reflexões que trouxemos no início deste trabalho remetem à memória do período 

inicial da docência e de questionamentos que fizemos quando participamos como formadora e 

supervisora do PNAIC. Entretanto, essas reflexões nos acompanharam durante a pesquisa e se 
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ampliaram, porque a investigação remexeu em dimensões profissionais e pessoais que há 

muito tempo estavam adormecidas. A implicação pessoal com a formação de professor e, ao 

mesmo tempo, com a pesquisa fez emergirem questões que nos incomodavam, pois pareciam 

estar vinculadas aos mesmos questionamentos que fazíamos no passado, revelando dimensões 

que nos acompanharam durante muito tempo e agora retornavam com mais intensidade. Tais 

reflexões possibilitavam o deslocamento de experiências que se articulavam à formação 

inicial e continuada e ao processo de desenvolvimento profissional do professor.  

As reflexões se ampliaram quando percebemos que algumas dúvidas, dificuldades e 

questionamentos nossos estavam presentes nos relatos dos docentes. Assim, ao ler e analisar 

os relatos, vimos a dimensão documental que a escrita do professor assumiu no gênero, 

demonstrando compreensão, conhecimentos, experiências, reflexões, ou seja, registros 

significativos dos professores alfabetizadores, que apresentavam apreensões durante o 

processo formativo do PNAIC.  

Assim, entendemos que, nos relatos analisados, as escolhas lexicais demonstraram a 

intenção do professor de mostrar a apreensão de teorias e metodologias, ao apresentar o 

desenvolvimento de capacidades e de conhecimentos conforme os princípios orientados pelo 

Pacto. Podemos pensar que o projeto narrativo dos relatos foi devidamente elaborado pelo 

professor para atingir o objetivo proposto, ao apresentar experiências que explicitam 

apreensões e saberes de acordo com as propostas da formação, aspecto relevante de nossa 

investigação.  

Apoiando-nos nas ideias de Bakhtin (2003), ressaltamos que os enunciados se apoiam 

em outros discursos, porque se apropriam de ideias, palavras e textos que ouvimos e lemos, 

durante nossa vida profissional e social. Assim, o discurso sempre traz a palavra do outro. 

Vestígios e marcas dos discursos apropriados durante a experiência formativa. Nessa 

dimensão, percebemos que os relatos dos professores carregam marcas linguísticas e textuais 

que recuperam as concepções, as orientações e os discursos presentes nos cadernos que 

apoiam as formações, para expressar os seguintes aspectos: apreensão dos fundamentos 

teóricos e concepções da proposta e ressignificação das apreensões realizadas durante o 

processo formativo, que dão conta de teorias, práticas e reflexões que ecoam em ações 

pedagógicas. Assim, a aproximação entre os relatos dos professores e o discurso dos cadernos 

das formações carrega um sentido valorativo, porquanto traz evidências de que os docentes 

estudam e compreendem as teorias e que essas apreensões são ressignificadas e apresentam 

diferenças advindas das experiências vivenciadas por cada um, aspecto que demonstra o 

desenvolvimento profissional diferenciado e pessoal.  
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Ressalte-se, todavia, que, além de aprendizagens e saberes, a análise dos relatos 

revelou angústias, defasagens e dificuldades com a prática pedagógica, quando dizem “não 

saber o que fazer” ou enaltecem a formação: “A formação veio preencher uma lacuna”, 

“mudar a minha prática”, ou ainda, “um novo caminho que se abre a partir da formação”, ou 

seja, apreensões diferenciadas das ideias da formação que demonstram a falta que sentem de 

informações e de orientações. Esses enunciados reportavam à importância da formação 

continuada para o desenvolvimento profissional, especialmente para os professores do Ciclo 

de Alfabetização, e sinalizavam uma necessidade de mudança, uma lacuna a ser preenchida 

ou um conhecimento novo a ser construído a partir do programa.  

Consideramos que esta tese tem caráter inovador, porque a investigação realizada teve 

como campo de pesquisa o PNAIC, um programa que teve início em 2012 e a respeito do qual 

existem poucos estudos, sobretudo que destaquem os relatos escritos dos professores 

alfabetizadores. A análise desse documento tornou a pesquisa inovadora, porquanto nos 

possibilitou trazer para a cena da investigação o professor alfabetizador, principal agente do 

processo de alfabetização das crianças, destacando suas apreensões, aprendizagens, dúvidas, 

dificuldades etc., e viabilizou a percepção da subjetividade desse profissional, na medida em 

que evidencia reflexões sobre a formação, sobre o processo formativo individual e do grupo. 

A relevância da pesquisa também se amplia ao verificarmos que os relatos dos professores 

constituem documentos produzidos em determinado contexto formativo, por isso, histórico e 

cultural, portadores de enunciados concretos, feitos a partir de sua participação na formação 

PNAIC. Outrossim, os conteúdos e a diversidade de temas e abordagens apresentadas nos 

relatos ampliam sua relevância e inovação, por demonstrar potencial para novas 

investigações, visto que é notável a interface com as demais áreas de conhecimento que 

podem ser exploradas.  

Durante o desenvolvimento das análises, podemos afirmar que as questões da tese 

foram respondidas, porque os relatos apresentam diferentes apreensões das orientações 

teórico-metodológicas do programa. Pudemos perceber que a apreensão do discurso teórico 

do programa foi realizada de forma diferenciada pelos docentes, porque eles se apropriaram 

de palavras, expressões e ideias apresentadas nos cadernos das formações que explicitam 

concepções e abordagens de estudiosos que apoiam essas discussões, tomando para si o 

discurso do outro. A articulação dos discursos dos relatos com os pressupostos do programa 

foi destacada nas análises, porquanto os professores utilizaram concepções e teorias 

amplamente divulgadas e discutidas na formação. Todavia, a apreensão se deu de forma 

diferenciada, já que eles ressignificaram aspectos apreendidos que dizem respeito às suas 



227 
 

experiências individuais. Por isso, podemos afirmar que os professores apreendem de 

diferentes formas as ideias e as orientações da formação e as ressignificam de variados 

modos, uma vez que as apreensões têm relação com experiências obtidas na formação inicial 

e na continuada e com aspectos socioculturais, portanto, individuais. Mesmo que as 

experiências formativas tenham sido vivenciadas no plano coletivo, as apreensões são 

individuais e se inter-relacionam com capacidades, conhecimentos, oportunidades formativas 

e experiências socioculturais.  

Em relação à categoria ‘teoria’, a análise explicitou que os enunciados dos relatos são 

permeados por elogios e valorização de temas e conteúdos, como direitos de aprendizagem, 

formação, alfabetização e letramento, demonstrando apreensões dos professores das 

concepções e abordagens teóricas discutidas na formação. Em seus relatos, os professores 

elogiam a proposta formativa do programa, reconhecem que suas orientações ajudaram a 

mudar sua prática e a vencer as dificuldades que encontravam para alfabetizar as crianças, na 

medida em que dão oportunidade ao docente de iniciar, aprofundar e consolidar 

conhecimentos para que as crianças do Ciclo de Alfabetização possam ter garantido seu 

direito de aprendizagem. Destacam, ainda, que a formação contribuiu para o desenvolvimento 

profissional do professor. 

 Entendemos que o tema ‘alfabetização e letramento’ é profundamente relevante para 

o Pacto, haja vista a centralidade da compreensão das concepções desses processos para as 

propostas teórico-metodológicas do programa e a organização do seu currículo. Embora as 

diferentes facetas da concepção de alfabetização sejam muito importantes, observamos que a 

maioria dos professores só emprega o termo alfabetização, algumas vezes, em sentido restrito, 

e em outras, em sentido mais ampliado. Entretanto, não encontramos relatos em que os 

professores discutiam ou utilizavam a expressão letramento. Podemos perceber que, ao 

discutir sobre a alfabetização, estava dentro a ideia de letramento. A abordagem de 

alfabetização feita nos relatos pelos professores evidencia a apropriação do discurso de 

autores que apoiam as discussões teóricas do PNAIC. No entanto, essa apreensão é individual 

e diferente para cada um, porque, embora demonstrem que compreenderam a concepção de 

alfabetização, ficam reticentes em relação a uma prática voltada para sua reinvenção e 

demonstram dificuldade de romper com propostas mais tradicionais em que os professores da 

escola se apoiam.  

Nesse sentido, entendemos que, embora os professores afirmem que o programa 

propõe a articulação entre a teoria e a prática, esse aspecto não é apreendido da mesma forma 
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por todos eles, visto que alguns relatos demonstram dificuldades de consolidar o processo de 

alfabetização, problema atribuído à falta de uma articulação.  

Em relação à categoria prática, relacionados aos eixos leitura, oralidade, escrita e 

análise linguística, os relatos mostram evidências de que os professores apreenderam ideias 

sobre os eixos. No eixo ‘leitura e oralidade’, encontramos evidências de que valorizam e 

reconhecem a importância da utilização da leitura, por meio dos variados gêneros na sala de 

aula e descrevem a realização de procedimentos que mostram o desenvolvimento de propostas 

com situações que iniciam a partir da apresentação e da discussão da capa do livro, 

promovendo a antecipação de sentidos do texto, realizando a leitura do texto de vários modos, 

dando oportunidade para a criança participar, opinar, ouvir e observar as imagens e imaginar. 

Depois da leitura, os relatos demonstram que os professores fazem rodas de conversa 

apreciativa, a partir das imagens e de questões feitas pelo docente. Em relação à leitura 

autônoma feita pelas crianças, os professores demonstram a apreensão de que é fundamental 

propor a leitura de textos curtos, memorizados pelas crianças e a leitura em duplas, que 

proporciona a troca e a leitura de poemas, de forma lúdica, permitindo a descoberta e a 

brincadeira com a musicalidade do texto.  

Os relatos dos professores destacam a importância da literatura infantil e a conjugação 

do texto verbal e imagético como apoio e estímulo para a leitura das crianças e reconhecem 

que a presença dessa produção na sala de aula favorece o desenvolvimento da leitura pelas 

crianças. Destacamos, ainda, que a maioria dos relatos analisados é construído a partir de 

sequência didática que parte de um livro de literatura infantil ou de um gênero textual. 

 Embora a maioria dos relatos explicite a opção pela sequência didática, a apreensão 

das ideias sobre essa forma de organizar o trabalho pedagógico mostrou-se apreendida de 

formas diversas por todos. Há a apreensão do termo sequência didática e a necessidade de 

utilizá-lo devido à discussão desse tipo de trabalho na formação e na escola. Todavia, o uso 

discursivo do termo não implica a apreensão da concepção e das etapas para seu 

desenvolvimento. Em muitos relatos, encontramos a nomeação de atividades mecânicas, sem 

significados e descontextualizadas como sequência didática, demonstrando uma 

ressignificação da apreensão, o que sugere que as ideias sobre o tema foram apreendidas de 

forma individual, a partir das experiências que o professor traz de sua prática pedagógica. 

Isso também foi constatado tanto nos relatos que apresentam sequências didáticas 

como nos que discutem sobre interdisciplinaridade. Os enunciados dos relatos valorizam, 

enaltecem e ressaltam a importância do trabalho pedagógico organizado a partir da 

interdisciplinaridade, mas, ao descrever uma sequência didática interdisciplinar, evidenciam 
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apreensões diferenciadas em que destacam os seguintes aspectos: descontextualização dos 

conteúdos, áreas de conhecimento trazidas para a sequência apenas para cumprir a 

necessidade de vencer o conteúdo, proposta centrada apenas na otimização do tempo, 

fragmentação das áreas envolvidas, falta de sistematização dos conteúdos trabalhados etc. 

Esses achados sinalizam para apreensões diferenciadas das ideias e das orientações da 

formação concernentes ao conteúdo, à sequência didática e à interdisciplinaridade, 

evidenciando a ressignificação de apreensões. Na tentativa de explicitar o que compreendeu 

da formação, os enunciados demonstram a limitação da compreensão do professor, a visão de 

currículo disciplinar, a fragmentação de ideias construídas durante todas as etapas formativas, 

inicial e continuada. Acreditamos que a ideia de práticas interdisciplinares ainda é um desafio 

a ser superado.  

Ao refletir sobre o processo de formação, os professores também demonstram 

apreensões diferenciadas, pois, além de elogiar e de explicitar a valorização da formação, 

percebem lacunas na estrutura e na organização da formação, porque afirmam que o processo 

de acompanhamento e monitoramento não se efetiva na escola, expõem dúvidas quanto a 

efetivação da alfabetização na sala de aula e demonstram não dominar o processo e as dúvidas 

sobre a realização da alfabetização, aspecto que denota diferentes apreensões do processo de 

alfabetização/letramento. Assim, podemos concluir que os professores têm apreensões 

diferenciadas, na medida em que expressam, de diferentes modos, o que compreenderam ou o 

que sugerem que precisa mudar. 

 

6.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA E FUTUROS TRABALHOS  

 

 Antes de finalizar, é importante comentar e reconhecer as limitações deste estudo, 

uma vez que foi realizado em um programa que se encontra em fase de desenvolvimento e 

com indicadores de que, a partir de agosto de 2018, será extinto e substituído por outro que, 

provavelmente, não terá formação continuada presencial.  

No decorrer do percurso investigativo, deparamo-nos com as seguintes limitações: 

necessidade de interromper uma etapa de análise dos dados por motivos de saúde; abertura da 

plataforma SisPacto/2015, durante um período de tempo reduzido, que impediu uma nova 

coleta de dados e o número amplo de relatos e com diferentes formatos.  

Os aspectos salientados acima confirmam a ideia de que o Estado não tem 

compromisso com a manutenção de políticas de formação continuada de professores durante 

diferentes governos, ultrapassando a gestão de um determinado governo. Infelizmente, 
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assistimos, no país, à descontinuidade de programas e ações formativas em que geralmente se 

culpam os sujeitos participantes pelas dificuldades e a ineficiência do programa, quando, na 

realidade, o Estado não demonstra interesse em resolver os problemas que são apontados nas 

avaliações nem em investir na solução das dificuldades e das lacunas encontradas, visando 

aprimorar as ações de médio e longo prazos. Na verdade, esperam-se resultados muito 

rápidos, mas sabemos que, em educação, isso é praticamente impossível.  

Considerando as limitações do trabalho, que também sinalizam para nossas limitações 

durante o período da pesquisa, salientamos que, futuramente, possam ser realizados novos 

trabalhos de pesquisa por nós ou por outros pesquisadores que se interessem pela temática. 

Entendemos que, devido à sua inovação e relevância, a pesquisa pode ser ampliada e 

aprofundada de diferentes formas, na perspectiva de analisar: a) as diferentes apreensões dos 

professores em cada eixo de linguagem, por meio de um estudo articulado entre os enunciados 

dos relatos e as práticas, o que exige acompanhando e visita às salas de aula; b) os quatro 

eixos de linguagem a partir de alguns relatos de professores. Essa análise pode ser enriquecida 

com entrevista e observação de aulas. Entendemos que estudos com esse formato podem 

ajudar a compreender os impactos da formação continuada na aprendizagem dos alunos.  

Enfim, acreditamos que é importante que novas pesquisas sejam realizadas sobre a 

organização e a estrutura curricular e teórico-metodológica do PNAIC, para que possamos 

construir parâmetros que mostrem mudanças e avanços nas aprendizagens dos alunos e no 

desenvolvimento profissional do docente. Ao demonstrar tais aspectos, os professores podem 

se organizar e reivindicar a continuidade e a manutenção de programas que tenham como 

objetivo a formação continuada dos professores alfabetizadores, uma vez que a garantia dos 

direitos de aprendizagem das crianças passa pelo desenvolvimento profissional do docente, 

com investimento em sua formação inicial e na continuada.  
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ANEXO A 

 

RELATO 1  

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA: VICENT VAN GOGH 

 

 

O relato ora apresentado traz uma experiência vivida, no mês de setembro de 2014, 
pelas crianças do 1° ano da Escola Municipal Frei Albino, localizada no município de João 
Pessoa-PB, ao apreciarem obras do artista impressionista Vicent Van Gogh. A sequência 
didática tinha como objetivo desenvolver o gosto e o interesse das crianças pela arte visual, 
por meio de atividades lúdicas e prazerosas, uma vez que a arte desenvolve o pensamento 
artístico, amplia a sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação. É importante 
salientar que nesta sequência didática também foram desenvolvidas atividades de outros 
componentes curriculares como Língua Portuguesa, Matemática e Natureza e Sociedade. 
 

 Descrição das atividades 

A sequência didática teve início no primeiro dia da primavera. A escolha dessa data se 

deu pelo fato de Van Gogh apreciar e retratar em algumas de suas obras diversas flores e 

campos. Inicialmente as crianças foram organizadas em roda, vendadas e desafiadas a 

descobrir através do olfato e tato um elemento que passaria entre eles - um girassol. Enquanto 

isso, elas ouviam a canção “O girassol”, de Vinicius de Moraes. Depois de desvendadas, as 

crianças relataram suas sensações e hipóteses. Todos concluíram que se tratava de uma flor. 

Mostrei para as crianças o girassol e perguntei quem já havia visto aquela flor, qual seu nome 

e porque ele recebia este nome. Algumas crianças logo responderam que se tratava de um 

girassol, outras disseram nunca ter visto. Expliquei para elas que aquela flor faz um 

movimento de giro sempre acompanhando a trajetória do sol, por isso que assim se chama. 

Então questionei: “O que me motivou a trazer esta flor?”. Prontamente uma das crianças 

respondeu: “Porque hoje começa a primavera, tia! Eu ouvi o homem falando isso na 

televisão”. Em seguida, falei para as crianças que a primavera e suas flores inspiravam muitos 

artistas, dentre tantos, havia um que amava pintar girassóis: Vicent Van Gogh. Expus na sala 

3 de suas obras que retratam os girassóis e os indaguei: “Para que serve uma pintura? Uma 

obra de arte? O que vocês sentem ao observar estas pinturas?” Foram surgindo diversas 

respostas até que todos chegaram a seguinte conclusão: as pinturas são feitas para serem 

olhadas e deixar os lugares mais bonitos. Acrescentei ainda que a arte provoca sentimentos 

nas pessoas que a observa. Assim, propus as crianças a fazer uma releitura coletiva dos 
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girassóis de Van Gogh. Cada criança recebeu um papel para que desenhasse sua flor 

preferida, pois faríamos nosso “quadro” de flores. Uma das crianças desenhou numa cartolina 

um enorme vaso e em seguida as crianças foram recortando, colando e montando o “nosso 

quadro”.  

Mas quem foi esse tal de Vicent Van Gogh? Mostrei para as crianças diversos 

autorretrados do artista. Alguns acharam que não se tratava da mesma pessoa, outros foram 

encontrando semelhanças: “Não é a mesma pessoa. Este aqui tem barba, aquele não!”, “Este é 

jovem, esse parece mais velho!”, “Tia, em todos os quadros o homem está muito sério. Ele 

parece bravo!”. Conduzi as discussões até que todos perceberam que se tratava da mesma 

pessoa. Aproveitei as percepções das crianças e as convidei para descobrir mais sobre sua 

vida através da leitura da biografia. Daí, as crianças também fizeram os autorretratos delas. 

Deixei na sala um espelho para que as crianças pudessem se observar e realizar a atividade. 

Ao fim, expuseram suas produções num mural e relataram oralmente que características eles 

destacaram em seus desenhos.  

Num outro momento, as crianças apreciaram réplicas de algumas obras de Van Gogh. 

Elas foram capazes de perceber a predominância da cor amarela em muitas de suas obras (cor 

preferida de Van Gogh), a forma peculiar como o artista usava o pincel fazendo pequenos 

redemoinhos, seu interesse pela temática do campo. Após esse momento de reflexão, os dividi 

em equipes e entreguei fichas com os nomes das telas para que fizessem a relação entre nome 

e tela. Num segundo momento, assistiram ao curta-metragem “Corvos”, um dos contos do 

filme Sonhos, de Akira Kurosawa, no qual um jovem pintor entra nos quadros de Van Gogh e 

se encontra com ele. Percebi o quanto eles já conheciam e percebiam os traços característicos 

do artista!  

Fizemos também um gráfico de barras com o título “Qual obra de Van Gogh você 

achou mais interessante?” Selecionei 5 obras - as que mais emocionaram as crianças. Em 

seguida, entreguei palitos de picolés para cada um e os orientei a colar sobre a sua obra 

preferida justificando sua escolha: “Gosto muito desse autorretrato porque mostra Van Gogh 

sem sua orelha”; “Essa é a mais legal! Foi a última que ele fez, tia. Dá pra perceber como ele 

estava triste”. Pude perceber que as obras que tinham uma grande carga emocional 

relacionada à personalidade do pintor despertava maior interesse nas crianças. Esse gráfico 

também envolveu elaboração de situações-problemas, a partir da interpretação dos dados: 

Qual obra foi a mais/menos votada? Houve algum empate? Quantos votos tem a mais a tela 

“A noite estrelada” em relação ao “Quarto de Vicent”? 
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Outra atividade desenvolvida foi a apreciação da obra “Quarto de Vicent”, seguida da 

produção de uma lista de palavras: “Coisas no quarto de Van Gogh”. Elas observaram os 

objetos retratados na obra e listaram. As crianças alfabéticas realizaram esta atividade com 

autonomia e, ao término, compararam seus registros, observando as diferenças na escrita das 

palavras, e recorreram ao dicionário para verificar a escrita ortográfica. Já as crianças nos 

níveis silábicos e silábicos-alfabéticos, inicialmente, fizeram a escrita espontânea, pedi para 

fazerem a leitura, ajustando a pauta sonora. Só depois eu ia lendo, chamando atenção para os 

sons das palavras. Assim, elas foram concluindo que faltava alguma letra ou havia trocado 

alguma letra: “Eita! Tá falando o E e aqui não é a letra I”, disse uma delas ao registrar a 

palavra PARDI (PAREDE).  

E por fim, retomei a leitura da biografia do artista, dividi a turma em dois grupos e 

propus um jogo de perguntas referentes aos fatos importantes da vida e obra de Van Gogh. 

Logo após, produzimos coletivamente uma biografia com os fatos mais importantes da vida 

de Van Gogh, na qual fui a escriba. 

 

 

 

 

 

 

Essa experiência nos demonstra a importância de valorizar na prática da sala de aula o 

acesso à cultura pelas crianças, não só desenvolvendo a apreciação, a sensibilidade, a 

criatividade, mas lhe permitindo o desenvolvimento cultural, referente a linguagem das artes 

visuais. 
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de 1° Ano do ensino fundamental no município de Sumé - PB. 
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Introdução: 

A alfabetização baseada na familiaridade e domínio das linguagens usadas nos 

diversos gêneros textuais possibilita as crianças não apenas decifrar códigos, mas 

compreender o que lê e se tornar um leitor autônomo, seja para fins práticos ou para 

enriquecer sua visão do mundo, facilitando o aprendizado da escrita e, com isto, a capacidade 

do aluno expressar-se, comunicar-se e defender opiniões. 

Os gêneros textuais são modelos comunicativos que nos possibilitam gerar 

expectativas e previsões para compreender um texto e, assim, interagir um com o outro. Os 

gêneros surgem de acordo com sua função na sociedade; seus conteúdos, seu estilo e sua 

forma estão sujeitos a essa função na sociedade; seus conteúdos, seu estilo e sua forma estão 

sujeitos a essa função. A fala de Bazerman (2010, p. 10) também nos alerta para isto: “O 

gênero da forma das nossas ações e intenções não pode ser ensinado divorciado da ação e das 

situações dentro das quais aquelas ações são significativas e motivadas”. Isso quer dizer que 

conhecer um gênero não é apenas conhecer as suas características, formais, mas, antes de 

tudo, entender a sua função para utilizá-lo adequadamente dentro e fora do contexto escolar.  

Ao seguir esses novos parâmetros de ensino e aprendizagem, tendo com base no 

processo de alfabetização a leitura e a escrita de textos significativos para a criança, desde as 

séries iniciais do ensino fundamental, utilizando na sala de aula textos poéticos. Tal escolha 

deve-se ao fato de que esses textos, com suas rimas, aliterações, sonoridade e jogo de 

palavras, exercem um grande fascínio sobre as crianças, estabelecendo uma aproximação 

maior entre elas e o texto e desenvolvendo simultaneamente sua sensibilidade e prazer pela 

leitura e pela escrita. Como diz Resende (2000, p. 123) “o ritmo, a musicalidade e a 

sonoridade da poesia aguçam sensações que se harmonizam com as vibrações das palavras na 

alternância de pausas e movimentos visuais, auditivos, espaciais”.  

Na fase de alfabetização, a leitura de textos poéticos não só aproxima a criança desse 

gênero textual, como exerce um papel importante na formação de sua expressão verbal, oral e 

escrita. 

Quando as crianças ainda não lêem convencionalmente, atividades de leitura e de 

escrita, com esses textos que pertence à tradição oral e as crianças os conhecem de memória, 

podem possibilitar avanços significativos nas hipóteses que as crianças formulam a respeito 

da língua escrita. 
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Dessa forma, a exploração de poemas, particularmente das rimas, contribui para o 

processo da alfabetização das crianças, à medida que fazem com que elas pensem sobre as 

semelhanças entre as palavras e sobre as relações entre a escrita e a pauta sonora.  

Sendo assim, é preciso que a criança entre em contato com textos de diversos gêneros 

textuais já nas séries iniciais do ensino fundamental. A partir desta compreensão, e tendo 

como objetivo o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem da leitura e, 

principalmente, da escrita, vem sendo desenvolvido na Unidade Municipal de Ensino 

Fundamental Zélia Braz, localizada na cidade de Sumé PB, um trabalho com poemas de 

autores nacionais que escrevem para crianças.  

O objetivo principal desse estudo é refletir sobre o trabalho com diferentes textos em 

sala de aula, no ciclo de alfabetização, principalmente, os de tradução oral como: os poemas, 

as canções e as tirinhas, percebendo as contribuições desses gêneros para o desenvolvimento 

da oralidade, da leitura e da escrita na apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) 

através de atividades significativas e diversificadas. 

Descrição das atividades: 

 Relatarei, agora, ainda que sucintamente, a experiência com a abordagem dos poemas 

realizada na UMEIEF. Zélia Braz localizada na Rua Manoel Sabiá S/N Sumé PB, com uma 

turma de 1º ano composta de 21 alunos com diferentes níveis de leitura e escrita. Ressalto que 

não pretendo aqui apresentar receitas, sobretudo, porque vemos os alunos como sujeitos do 

processo ensino-aprendizagem e, por isso, devem atuar na construção da própria 

aprendizagem com base na sua história, no seu tempo, no seu lugar. 

No primeiro momento foi feita a apresentação de em um cartaz com o texto “A casa e 

seu dono” de Elias José. Antes de iniciar a leitura foi feito o levantamento dos conhecimentos 

prévios dos alunos, sobre o texto apresentado. Em seguida, foi realizada a leitura do texto para 

confirmar ou não as hipóteses dos alunos. Logo após, solicitei que cada criança fizesse a 

ilustração das casas e de seus respectivos donos como são apresentadas no texto. 

Posteriormente, foi feito uma lista com rimas que aparecem no poema. Dando continuidade, 

foi feita uma leitura coletiva do poema e, logo em seguida, foi proposta uma produção 

coletiva, de uma versão da casa e seu dono em um cartaz só que no local dos nomes dos 

animais deixaram-se as lacunas para serem substituídas pelos nomes dos alunos. Para 

desenvolver as atividades, inicialmente, organizei a turma em um círculo, em seguida distribui 
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as fichas com o nome de algumas crianças e suas respectivas rimas. Logo após, foi feita a 

leitura de todas as fichas. Posteriormente, pedi que cada criança pegasse seu nome e a rima 

correspondente e colocasse no cartaz. Nesse momento trabalhamos os aspectos peculiares do 

gênero poema tais como: rima musicalidade etc. Logo após, foi feita a entrega de folhas de 

papel ofício, lápis de cor, canetas hidrocor, fita adesiva, para as crianças fazerem a ilustração 

dos novos personagens do texto para ser fixado no cartaz. 

Essas atividades foram muito importantes para o desenvolvimento da turma, pois 

através das rimas as crianças perceberam a semelhança que existe entre as palavras e 

começaram a analisar com quantas e quais letras a palavra é escrita; que palavras diferentes 

possuem terminações iguais. Essas descobertas foram fundamentais para que as crianças 

compreendessem e se apropriem do sistema de escrita alfabética (SEA).  

 

RESULTADOS OBTIDOS 

Considerando a importância da leitura e da escrita no processo de alfabetização, a 
realização desse projeto foi um trabalho essencial. Ele possibilitou momentos importantes de 
reflexão sobre a escrita das palavras, tanto para os alunos do nível alfabético quanto os que 
estão no silábico alfabético, silábico ou pré- silábico.  

 

.  
 Foto I Criança realizando a leitura do texto. 
 
Houve uma participação significativa de todos os alunos em todas as atividades 

propostas, o que demonstra um interesse particular dos estudantes pelo o poema que foi 
escolhido e a forma como foram desenvolvidas as atividades em sala de aula. 
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Foto II Momento de interação entre as crianças nas atividades propostas. 
 

Portanto, esperamos que a formação do PNAIC, possa despertar novos olhares para a 

prática pedagógica dos professores no ciclo de alfabetização e abra novos caminhos para uma 

maior compreensão sobre o ensino e a aprendizagem a partir do trabalho com os gêneros 

textuais em sala de aula. 

CONCLUSÃO: 

O que viemos defendendo ao longo deste trabalho e a necessidade de trabalha, desde 

as séries iniciais do ensino fundamental, os mais variados tipos de texto, através de situações 

significativas, ou seja, trabalhar com a leitura e escrita dentro dos diversos contextos em que 

ela se apresenta. 

Verificamos também que é de fundamental importância lavar o aluno a refletir sobre a 

leitura e a escrita dentro do processo de ensino e aprendizagem.  
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RELATO 3 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: Poemas que Alfabetizam com Prazer 

 

 

O processo de aquisição da leitura e da escrita não são processos fáceis, mas habilidades 

que se espera que os alunos desenvolvam logo no início do Ensino Fundamental. E isso é 

possível fazer de diversas formas prazerosas! A sequência didática consiste em um 

procedimento de ensino, em que um conteúdo específico é focalizado em passos ou etapas 

encadeadas, tornando mais eficiente o processo de aprendizagem. 

O presente relato tem como objetivo apresentar uma sequência didática que foi realizada 

durante as aulas de Letramento e Alfabetização, com o objetivo de desenvolver no educando o 

domínio pleno da leitura e da escrita. Tais atividades tinham como foco retomar e aprofundar 

alguns conceitos teóricos que são apresentados nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

como por exemplo: poemas. A sequência didática foi aplicada em uma turma de 1º ano, da 

professora Maria Vânia de Melo Cruz, da EMEF. Governador Flávio Ribeiro da rede 

municipal de Picuí - PB. A proposição surgiu dos diagnósticos realizados nas turmas do ciclo, 

as quais revelaram a necessidade de desenvolver nos alunos as habilidades de leitura e escrita, 

processos complexos.  

Na sequência estudamos os poemas do livro “A Arca de Noé”, de Vinícius de Moraes. A 

proposta consistia em leitura e discussão dos poemas, e posterior produção textual. 

Primeiramente foi apresentado o texto para as crianças em um cartaz. Fizemos a leitura do 

mesmo e nos divertimos muito recitando e cantando o poema, realizamos leitura no microfone 

os alunos participaram de um recital de poemas. Deixei um cartaz afixado na sala com os 

poemas e logo observei algumas crianças empolgadas fazendo a leitura do mesmo. Após a 

exploração do texto sugeri que podíamos trabalhar o texto retalhado. Retalhei os versos do 

poema e entreguei para cada aluno um verso para que eles fizessem a leitura, para a turma. 

Então iniciei, lendo o primeiro verso do poema: Quem está com essa frase? Alguém respondia 

e lia para os colegas. Em seguida era feita a reflexão. Com que letra começa a frase? É 

maiúscula ou minúscula? Quantas palavras têm a frase? Após a exploração dos versos 

embaralhei todos e os alunos foram montar o texto e colar de forma organizada em uma 

cartolina que estava exposta na sala, ao final da leitura montamos o poema, essa atividade foi 

muito prazerosa pois todos os alunos queriam participar e interagiram de forma 
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espontânea.Com a sequência da atividade trabalhamos o texto lacunado. Percebi que meus 

alunos tinham mais autonomia, mesmo aqueles que não escreviam convencionalmente.  

 

Direitos de aprendizagem que podem ser explorados com o uso dessa obra nas turmas 

de 1º ano 

 

1. Eixo de Leitura 

-Antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios relativos aos textos a serem lidos pelo 

professor ou pelas crianças.(leitura) .Apresentei a capa do livro para as crianças,ler o título e 

perguntei se elas imaginavam de que falará o livro. .Perguntar: Por que será que o título 

chama-se A Arca de Noé? 

-Compreender textos lidos por outras pessoas,de diferentes gêneros e com diferentes 

propósitos. 

- Reconhecer finalidades de textos lidos pelo professor ou pelas crianças. Ler um poema do 

livro e perguntar: O que acharam da leitura, e o lhe chamou a atenção. Localizar informações 

explícitas em textos de diferentes gêneros, temáticas, lidos pelo professor ou outro leitor 

experiente. Perguntar após a leitura ,qual é o animal citado dentro do poema.- Ler em voz alta, 

com fluência, em diferentes situações. 

.Escolher alguns alunos para recitar e dramatizar o poema.- Relacionar textos verbais e não 

verbais, construindo sentidos.-.Perguntar: Como era a abelhinha mestra ? Por que você acha 

que as abelhinhas gostam tanto de festa? 

 

2. Eixo da oralidade 

_ Participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, argumentando e 

respeitando os turnos de fala. .Solicitar que cada aluno escolha o poema que mais gostou e 

argumente o porquê dessa escolha. 

 

3.Eixo de Análise linguística: 

 

3.1. Discursividade, textualidade e normatividade: 

- Reconhecer gêneros textuais e seus contextos de produção..Levar os alunos a comparar 

poemas com outros tipos de textos. 

 

3.2. Eixo de Análise linguística: apropriação do sistema de escrita alfabética 
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- Conhecer a ordem alfabética e seus usos em diferentes gêneros. 

.Listar algumas palavras do poema As Abelhas e colocar em ordem alfabética. 

-Reconhecer diferentes tipos de letras em textos de diferentes gêneros e suportes textuais. 

. Explorar com os alunos os diferentes tipos de letras que podemos usar para escrever os 

poemas de Vinícius de Moraes. -Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras 

e seu valor sonoro, de modo a escrever palavras e textos. .Solicitar que os alunos escrevam 

palavras do poema As Abelhas a partir de letras móveis. - Compreender que palavras 

diferentes compartilham certas letras. 

. Chamar a atenção dos alunos para as rimas das palavras apresentadas nos poemas 

explorados. 

 

4. Eixo de produção de textos escritos 

- Planejar a escrita de textos considerando o contexto de produção: organizar roteiros. Planos 

gerais para atender a diferentes finalidades, com ajuda de escriba. -Planejar junto com os 

alunos a escrita de poemas para que os alunos das outras turmas participem de um recital. -

Produzir textos de diferentes gêneros com autonomia, atendendo a diferentes finalidades. 

Dividir os alunos em grupos para que produzam os poemas. 

As atividades propostas contribuíram para o avanço no processo de alfabetização e 

letramento uma vez que os alunos avançaram na aquisição da leitura, o despertar para o 

interesse da escrita e a qualidade da oralidade. Pode-se destacar também o gosto pela leitura. 

Desta forma percebe-se que trabalhar a questão da construção da escrita através de poema, foi 

uma forma divertida e prazerosa que encontrou-se para trabalhar, a escrita, leitura e reflexão 

de palavras (som inicial/final/média). Isto nos permitiu criar e recriar poemas.  
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RELATO 4  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

O ANIVERSÁRIO DO SEU ALFABETO 

 
 

Introdução 

A experiência relatada foi realizada com alunos do 1º ano do Ensino Fundamental, 
em uma escola da Rede Municipal de Campina Grande, no Estado da Paraíba. A Escola 
Municipal Santo Antônio Promoção Humana fica localizada no bairro Palmeira e 
contempla as famílias carentes dos bairros circunvizinhos. Nossa escola é composta por 
cinco salas de aula que funcionam nos turnos manhã e tarde. Ela é considerada uma escola 
pequena. 

Considerando a necessidade dos alunos em aprenderem as letras do alfabeto e 
adentrarem no mundo mágico da leitura e da escrita, resolvemos trabalhar com o livro “O 
aniversário do Seu Alfabeto”, de Amir Piedade. A partir dele, realizamos diversas 
atividades que deram margem à ludicidade e abriram possibilidades das crianças 
enxergarem o mundo da alfabetização com olhos mais entusiasmados e motivados. A 
ideia de trabalhar com o livro surgiu da necessidade de apresentar para as crianças o 
alfabeto de uma maneira diferente visto que, na turma de alfabetização o conhecimento 
das letras é indispensável e faz parte de todo o processo de aquisição da leitura e da 
escrita. Além disso, o trabalho também teve a intenção de motivar os alunos e fazê-los 
tomar “gosto” pelo mundo da alfabetização. 

 
Além da aquisição da leitura e escrita, através da aprendizagem acerca do alfabeto, 

vivenciamos jogos, situações de aprendizagem relacionadas à culinária, assim como a 
artes, culminando com uma teatralização em que se trabalhou a linguagem oral, expressão 
corporal e gênero textual. Tudo isso numa perspectiva lúdica que foi o acontecimento 
vivencial do “Aniversario de Seu Alfabeto”. 

 

Descrição das atividades 

A princípio, realizei um diagnóstico da aprendizagem dos alunos, tendo como foco 
verificar o nível de escrita em que cada aluno se encontrava. O diagnóstico era composto 
por quatro palavras (sendo uma polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e outra 
monossílaba) e uma frase, todas relacionadas a um campo semântico, que neste caso foi 
“Material Escolar.” Os resultados demonstraram que a maioria dos alunos estava no ultimo 
estagio do nível pré-silábico, estagio 3.Em Psicogênese da Língua Escrita, Ferreiro e 
Teberosky demonstram que neste nível, o aluno considera que coisas diferentes devem ser 
escritas de forma diferente. A leitura do escrito continua global, com o dedo deslizando 
por todo o registro escrito. Mas outros estavam no nível pré-silábico inicial, sem variações 
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quantitativas ou qualitativas dentro da palavra e entre as palavras. O aluno diferencia 
desenhos (que não podem ser lidos) de “escritos” (que podem ser lidos), mesmo  

1Professora da Escola Municipal Santo Antônio Promoção Humana...que sejam 
compostos por grafismos, símbolos ou letras. A leitura que realiza do escrito é sempre 
global, com o dedo deslizando por todo o registro escrito. 

Considerando estes resultados resolvi desenvolver a sequência didática com a obra 
“O aniversário do Seu Alfabeto”, de Amir Piedade. Para realizar o trabalho, precisei de 
alguns recursos materiais: folhas, lápis de colorir, hidrocor, aparelho de som, cd’s infantis, 
tesouras, lantejoulas, cola, cartolinas, data show etc. É importante ressaltar que, como o 
livro trabalhado não dispunha nas obras literárias presentes na escola, utilizei a Xerox do 
mesmo. Além do material citado, também contei com a participação dos bonecos de pano 
(Seu Alfabeto, Dona Consoante e Menino Vogal) que foram confeccionados por duas 
amigas artesãs. A saber: Dona Severina Costa (in memorian) e Maria Suely. 

Ao planejar a sequência didática em questão, procurei garantir alguns direitos de 
aprendizagem das crianças. Dentre estes direitos estão: 

 Participar das interações orais em sala de aula, a respeito da história lida; 
 Reconhecer, identificar, nomear e escrever as letras do alfabeto, dentro de um 

contexto; 
 Refletir sobre o Sistema de Escrita Alfabética (SEA) a partir da leitura e 

escrita do nome dos convidados e dos presentes oferecidos ao Seu Alfabeto; 
 Promover momentos de leitura com as famílias; 
 Conhecer palavras novas, enriquecendo o vocabulário; perceber que palavras 

diferentes variam quanto ao número e ordem das letras; 
 Conhecer a ordem alfabética e aplicá-las em diferentes situações; 
 Conhecer a estrutura dos gêneros textuais “Convite” e “Receita”; 
 

O trabalho com o livro “O aniversário do Seu Alfabeto” foi realizado no 
período de aproximadamente um mês e foi dividido em cinco momentos. 

1º momento: Aquecimento 
 
 Perguntamos para as crianças se elas já tinham feito ou ido a alguma festa de 

aniversário; 
 Convidamos alguns alunos para descrever oralmente o que é comum ter em 

uma festa de aniversário; 
 Questionei a música que geralmente cantamos antes de partir o bolo e com a 

ajuda de todos fui registrando no quadro a letra da música, em seguida, 
cantamos coletivamente; 

2º momento: Apresentação do livro 
 



258 
 

 Apresentei o livro às crianças e dele, extraímos algumas informações que 
estavam presentes em sua capa: ilustrações, autor, editora. 

 Realizei a leitura do livro com bastante entusiasmo, para prender a atenção das 
crianças. 

3º momento: Elaboração coletiva de um glossário 
 
 Retiramos da história as palavras desconhecidas. De acordo com o contexto, 

construímos oralmente e registramos em cartaz, significados para elas. 

4º momento: Refletindo sobre a escrita 

 Listamos no quadro o nome dos convidados (no caso, as letras) e o nome do 
presente que cada um levou para o Seu Alfabeto. 

 Escolhemos algumas palavras listadas e fizemos a análise linguística de cada 
uma delas: número de letras, letras inicial e final e número de sílabas; 

5º momento: Coletivo 
 
 Neste 5º momento realizamos um bingo de letras. Os alunos, em dupla, 

receberam uma palavra referente a um dos presentes recebidos pelo Seu 
Alfabeto e de acordo com as letras “chamadas” pelo professor, foram 
marcando as que estavam presentes na palavra recebida pela dupla. Os 
vencedores foram premiados com balas e chocolates. 

 Chegada do Seu Alfabeto na escola: o boneco do Seu Alfabeto, cujas letras 
estavam estampadas em seu corpo de pano chegou à escola dentro de um saco. 
A professora (convidei um professora para chegar com o Seu Alfabeto) fez 
todo o mistério para que as crianças descobrissem quem ou o quê estava lá 
dentro do saco. Foram dados vários palpites: “É um carro, tia!”, “Deve ser 
chocolate pra gente”, “ É brinquedo pra brincar”. O fato é que ninguém 
desconfiou que quem estava lá dentro era o Seu Alfabeto, o que causou grande 
surpresa e contentamento entre as crianças quando viram a professora retirar 
de dentro do saco o boneco do “Seu Alfabeto”. Foi um momento de grande 
euforia e alegria! Todos queriam pegar e “conversar” com ele. Alguns diziam: 

“- Olha, olha! Ele tem letras”; “-Ele é o dono das letras”; “- Tem minha 
letra na perna dele”. 

Após esse momento de tamanha excitação, fomos nomear e escrever as letrinhas que 
estavam no “corpo” do Seu Alfabeto. Realizamos também, diversas atividades 
envolvendo leitura, escrita e outras áreas do conhecimento. Destacaram-se: 

 Estudo da letra inicial e final do nome dos alunos; 
 Registro de quantidades: número de letras do nome das crianças da sala; 
 Recorte e colagem de letras, obedecendo à ordem alfabética; 
 Atividades envolvendo contagem, registro de quantidades, brincadeira com 

dados, caça- palavras, elaboração de convite (gênero textual) tendo a professora como 
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escriba, atividades artísticas com colagem, desenhos, pinturas e modelagem etc. 

Foi possível observar durante a realização do trabalho e das atividades propostas, 
que as crianças estavam empolgadas e participaram efetivamente de todo o processo. 
Observei que o trabalho com material concreto e envolvendo a ludicidade, permitem uma 
aprendizagem mais significativa. 

Foi visível o avanço de algumas crianças que nem sequer nomeavam as letras do 
alfabeto e após as atividades desenvolvidas, já eram capazes de nomear, identificar e 
escrever as letras. 

O aluno Renato (nome fictício), turno tarde, ao ser sorteado par ler as letras 
dispostas no quadro de forma aleatória, falou com entusiasmo e orgulho: “Eu não sabia as 
letras não, agora eu sei.” E André (nome fictício) completou: “Eu também não sabia, mas 
Seu Alfabeto me ensinou”. 

E assim fomos avançando nos conteúdos, à medida que as crianças iam se 
apropriando da leitura e escrita das letras. 

Trabalhamos o alfabeto completo e depois as vogais e consoantes e para motivar 
mais, tornando as aulas mais lúdicas, trouxe bonecos de pano para a sala representando a 
esposa do Seu Alfabeto (Dona Consoante) e o filho do casal (Menino Vogal), 
interdisciplinando com conteúdos relacionados às configurações familiares. Percebendo 
que o trabalho com os bonecos foi bastante produtivo, resolvi ampliá-lo. Criei a “Sacola 
Viajante” que tem como objetivo maior, despertar o gosto pela leitura e promover um 
momento de prazer em família. Os alunos levaram o livro, através de Xerox, para lerem 
em casa, com a família. 

Para que todos os alunos fossem contemplados com a visita do boneco, resolvi 
seguir a ordem da caderneta. O interessante é que esse critério escolhido ajudou as 
crianças no processo de memorização da ordem alfabética, cujos nomes estavam 
dispostos. 

Também trabalhamos o jogo “Quem tem?” Neste jogo, cada aluno recebe uma letra 
e um deles inicia a brincadeira dizendo o nome da letra que tem em mãos e de objeto 
iniciado por ela. 

Ex.: Eu tenho “J” de jacaré. Quem tem “M”? e assim, a brincadeira 

prossegue. Este jogo foi mais um recurso importante para a memorização do nome 

das letras. 

Além destes jogos, outros também foram utilizados na tentativa de atingir os 
objetivos propostos, a saber: jogo da forca, utilização do alfabeto móvel, ditado com 
objetos da caixa surpresa etc. 
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Resultados 
 

O trabalho realizado com o livro “O aniversário do Seu Alfabeto” foi muito 
produtivo e resultou em muitos avanços no tocante à aprendizagem. 

Muitas crianças que não conheciam as letras do alfabeto se apropriaram desse 
conhecimento de forma lúdica, prazerosa e significativa. Utilizei diversas estratégias para 
que os objetivos traçados fossem alcançados. Dentre eles destacaram-se: o uso do jogo 
“Trilha Alfabética” (ver anexo) que consiste num caminho a ser percorrido (caminho das 
letras) e a cada parada em uma determinada letra, a criança deve dizer uma palavra 
iniciada por ela e tentar escrevê-la, usando o alfabeto móvel gigante. 

 
Todas as atividades desenvolvidas a partir do trabalho com o livro colaboraram para 

o avanço da aprendizagem das crianças e trouxeram resultados eficazes, principalmente 
no que diz respeito ao avanço nas hipóteses de escrita. 

Após a realização do trabalho foi feita uma nova avaliação de escrita, com o mesmo 
campo semântico da avaliação inicial: “ Material Escolar”. Pude constatar que muitas 
crianças avançaram do nível pré-silábico, para o silábico com valor sonoro e do silábico 
com valor sonoro, avançaram para o silábico-alfabético. 

Apesar do trabalho em sua quase totalidade ter sido bem positivo, acho prudente relatar 
alguns dos pontos que considerei negativos. A indisciplina de algumas crianças atrapalhou 
um pouco o processo. Eu perdi muito tempo tentando contê-las e “prender” a atenção delas, e 
isso dificultou um pouco a minha prática, principalmente durante o trabalho de mediação e 
intervenção com as demais crianças. 

Certamente essas crianças indisciplinadas tiveram um pouco mais de dificuldade para 
alcançar os resultados esperados. Algumas, sequer conseguiram. 

Infelizmente a indisciplina é uma problemática constante e cada vez mais atual e este 
fato, de certa forma, atrapalhou o trabalho desenvolvido. Na tentativa de minimizar tais 
ocorrências, procurei levar coisas novas, curiosidades e aulas lúdicas para dinamizar a aula, 
mas nem sempre estas estratégias surtiram efeitos diante dos alunos com histórico de 
indisciplina, o que só vem confirmar que nem sempre é possível efetivar aquilo que se 
planeja. 

 
Mesmo diante de tais dificuldades, avalio o trabalho realizado como muito positivo e 

acredito que o utilizarei em outras turmas futuras, pois ele facilitou o processo de ensino-
aprendizagem. 

O grande momento culminou com a festa de aniversário que preparamos para ele. 
Alguns dias antes, nós trabalhamos o gênero textual “receita”, com auxílio de cartaz e com 
diversas amostras de receitas, trazidas pelos alunos. Selecionamos as que eles mais gostaram 
e conversamos sobre a estrutura desse tipo de texto. 

Coletivamente elaboramos a receita de brigadeiro e fomos para uma aula prática, na 
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cozinha da nossa escola. Lá, preparamos deliciosos brigadeiros para saborearmos. 
Trabalhamos também, o gênero textual “convite”. Analisamos diferentes tipos de convites, 
através de amostras e considerando a estrutura desse tipo de texto, elaboramos no quadro, um 
com convite que foi reescrito em uma folha e entregue à direção da escola, chamando- a para 
participar da grande festa. O presente oferecido pelas crianças foi a 1ª letra do seu próprio 
nome, enfeitada com lantejoulas por elas próprias. No dia da festa enchemos balões, 
enfeitamos a sala e organizamos a mesa com o bolo e os brigadeiros. Enquanto 
organizávamos o ambiente, foi divertido ouvir o comentário das crianças: 

“- Seu Alfabeto vai ficar feliz!”; “- Ele vai levar nossas letrinhas pra casa.” 
Foi emocionante ver no rostinho de cada uma o sorriso e o orgulho por estarem 

colaborando para que a festa acontecesse. 
Não posso afirmar, mas certamente arriscarei o palpite de que, este trabalho foi 

marcante na vida das crianças por ter sido pautado na ludicidade e aprendizagens 
significativas. 

Conclusão 
 

Como professora alfabetizadora, não há alegria maior que acompanhar e participar 
da evolução das crianças e saber que todo o seu esforço e dedicação em prol de uma 
educação de qualidade estão sendo de fato, recompensados. 

Também foi gratificante ver a alegria dos alunos e ouvir os depoimentos favoráveis 
dos pais, porque as crianças levavam os bonecos para casa para aprender a ler e a escrever. 

Para os anos posteriores pretendo confeccionar mais bonecos para que os alunos não 
esperem tantos dias para levarem “Seu Alfabeto” para casa, pois elas demonstraram 

ansiedade ao ter que aguardar a vez na ordem da caderneta. As crianças, cujos nomes 
iniciavam com “Y” expressaram a sua ansiedade em alto e bom som: “- Tia! Vai demorar 
muito para chegar o meu dia!” 

Acredito que tendo mais bonecos do Seu Alfabeto, as crianças ficarão menos 
ansiosas e poderão levá-lo mais de uma vez para suas casas. 

Sendo assim, a experiência vivida, pode e deve ser desenvolvida por outros 
professores, pois será uma forma diferente e divertida de inserir a criança no mundo da 
alfabetização. 

Para que isso seja possível, é importante que os professores se disponham a 
sistematizar o seu trabalho e a reservar um tempo para a confecção e a elaboração das 
atividades que auxiliarão o andamento das aulas. Dessa forma poderão usufruir dos 
benefícios e resultados eficazes proporcionados por uma experiência enriquecedora e 
motivadora. 
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RELATO 5  

DESAFIOS E RESULTADOS DO PNAIC EM SÃO JOSÉ DO BONFIM. 
 
 
QUANTIDADE DE ESCOLAS - 09 
COORDENADOR – 01 
ORIENTADOR DE ESTUDOS – 01 
QUANTIDADE DE PROFESSORES BOLSISTAS- 16  
QUANTIDADE DE PROFESSORES COMPLEMENTARES- 06 
ALUNOS - 153 

O município de São José do Bonfim-PB fez a adesão ao Pacto Nacional pela 
Alfabetização na idade certa - PNAIC de imediato, assim que iniciou a grande mobilização 
entre os entes federativos em 2012 com a divulgação da política de alfabetização e das ações 
instituídas pelo MEC assim como as respectivas atribuições que teria a união, os estados e os 
municípios para consolidação do Programa. Desde então, os gestores vem empenhando todos 
os esforços possíveis para o sucesso e a permanência do Programa no município  

Em 2013, todas as escolas e professores do município que atuam do 1º ao 3º ano 
aderiram ao PNAIC. Que começou com a formação em Língua Portuguesa. Em 2014 
continuamos com a área de Língua Portuguesa porém, com maior foco para a área da 
Matemática. Agora em 2015 a ampliação para as demais áreas do conhecimento, com foco na 
interdisciplinaridade que certamente só veio acrescentar mais qualidade ao programa. Com a 
interdisciplinaridade os professores podem usar e abusar de todas as modalidades 
organizativas na sala de aula.  

Para ajudar os professores é fundamental que a equipe de gestores esteja atualizada e 
comprometida com o objetivo primordial de promover avanços significativos na melhoria na 
qualidade da educação oferecida. Com esse comprometimento nossa equipe continua a 
mesma desde o inicio do programa. Eu, além de coordenadora do PNAIC também estou 
atuando como Coordenadora Pedagógica dos Professores. Por conta disso também participo 
da formação local com a orientadora. Outro fator relevante é que agora em 2015 nossa 
orientadora de estudos a professora Alfa Lúcia P. Trindade também está atuando como 
coordenadora pedagógica.  

 A formação do PNAIC, fomentou mudanças significativas na atuação dos professores 
em sala de aula. Com a aplicação das sequências didáticas puderam pensar e repensar a 
prática uma vez que após a aplicação em sala eles tem o espaço de formação tanto do Pnaic 
como dos encontros pedagógicos para debater o que foi feito como planejaram, como foi 
aplicado, como o aluno compreendeu, quais os avanços e as dificuldades enfrentadas. Enfim 
puderam refletir e compartilhar boas práticas que certamente contribuíram para o 
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. 

Para ajudar aos professores a refletir no que não deu certo e ampliar os conhecimentos 
tão necessários hoje em dia, além da contribuição dos cadernos do PNAIC, pesquisamos e 
vivenciamos junto a eles algumas teorias de aprendizagens, ligadas a prática de sala de aula e 
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ao trabalho colaborativo e cooperativo, na tentativa de trazer ao conhecimento dos mesmos, 
estratégias metodológicas inovadoras visando contribuir para uma mudança significativa das 
concepções metodológicas e da prática pedagógica, com vistas na melhoria da qualidade do 
ensino oferecido em nossas escolas. 

O pacto está ajudando a construir a identidade do alfabetizador com a mudança de 
concepção da postura que sustenta a prática dos professores vamos gradativamente 
construindo uma educação com mais qualidade. Uma educação com definição de objetivos e 
metas claras e coerentes com a realidade de cada escola e as possibilidades reais dos alunos 
em torno de um projeto comum. Isso só é possível com muito estudo e dedicação e estamos 
dispostos a continuar nessa luta com todo aprendizado e contribuição que o Pnaic vem 
oferecendo desde de 2013 possibilitando a circulação de conhecimentos científicos assim 
como os vivenciados no cotidiano das salas de aula, saberes pedagógicos que somente os 
professores que estão em prática de sala de aula possuem.  
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RELATO 6  

A UTILIZAÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS NO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

 

 
 O presente trabalho trata-se de um relato de experiência sobre um processo 
pedagógico desenvolvido com estudantes do 1º ano B da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Durmeval Trigueiro Mendes, situada na Avenida 14 de julho, no bairro do 
Rangel na cidade de João Pessoa/PB, no decorrer do ano de 2015. 
 
 O objetivo desta experiência foi buscar discutir a importância da utilização de jogos 

pedagógicos no processo de alfabetização em direitos humanos. Para tanto, participaram deste 

projeto o total de 21 alunos, sendo 08 meninos e 13 meninas, entre 06 e 07 anos de idade, 

presentes num ambiente rico de diversidade de aprendizagens, situação constatada durante a 

realização das atividades e nas constantes sondagens pedagógicas. Assim, busquei entender de 

que forma os jogos pedagógicos alfabetizadores influenciam uma educação baseada nos 

direitos humanos e como a aprendizagem dos alunos respondem com a utilização destes 

recursos, visto que o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) estimula o uso 

destas metodologias no processo de ensino dos alunos. 

 Na análise deste relato, utilizei a metodologia qualitativa, bibliográfica e descritiva a 

fim de relacionar o uso de jogos educativos à possibilidade de alfabetização em direitos 

humanos, uma vez que o ato de ensinar não se limita à transmissão de conteúdos, mas tem 

como norte a aprendizagem do aluno, sendo esse o ator do processo educacional e 

considerado um fim em si mesmo. 

 Pensando nisso e ao refletir sobre a minha práxis, fundamentei a minha metodologia à 

luz de autores que recomendam a utilização de jogos pedagógicos no processo educacional, a 

exemplo de Brandão, Ferreira, Albuquerque e Leal (2008) e naqueles que recomendam uma 

educação de ensino fundamental voltada para os direitos humanos, assim como preleciona 

Genilson Marinho (2012). Assim, esclarecidos os pontos que fundamentaram a questão, 

importante enfatizar que o estudante necessita ver seus conhecimentos prévios reconhecidos 

pelo professor, que, então, passará a aprimorá-los.  

Afinal, o ato de ler e escrever, momento no qual o educando tem a oportunidade de 

conhecer e utilizar adequadamente os códigos de leitura e escrita, é um direito humano básico 

e premissa para a construção da concepção de educação ao longo da vida, uma vez que o 

ensino pressupõe o empoderamento das sociedades grafocêntricas atuais para que possam 
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realizar escolhas conscientes e sejam agentes históricos de mudança do meio social em que 

vivem. 

De fato, os jogos pedagógicos auxiliam a alfabetização em direitos humanos à medida 

em que possibilita uma prática pedagógica voltada para a mudança, para o respeito à 

dignidade da pessoa humana, para a promoção de uma cultura de paz e para a conscientização 

do educando acerca do seu papel como sujeito de direitos. 

Os procedimentos utilizados no decorrer deste processo foram, em primeiro lugar, os 

trabalhos com as sequências didáticas, quadrinhas, livros paradidáticos e didáticos, gibis e 

vídeos educativos, período no qual foi possível transmitir e dialogar com os alunos sobre os 

conteúdos programáticos previstos para o ano letivo. A seguir, passei a utilização de jogos 

educativos como mecanismo de revisão dos assuntos e momento de interação entre os alunos 

para construção de conhecimento coletivo, mormente pelo fato de que os educandos se 

auxiliavam mutuamente. 

 Os jogos pedagógicos utilizados pelos alunos do 1º ano B foram alguns 

confeccionados e adquiridos e outros provenientes do Pacto Nacional da Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC), a saber: dominó de palavras e figuras, bingo de letras, dominó do 

trânsito, alfabeto móvel, jogo da memória, bingo de sons, caça-rimas, dado sonoro, trinca 

mágica, palavra dentro de palavra, bingo letra inicial e quebra-cabeça. Estes recursos 

possibilitaram o despertar do interesse dos alunos, a revisão de conteúdos e o acesso às 

situações de escrita e leitura.  

 Deste modo, no período de realização deste projeto, percebi que os alunos tiveram um 

aproveitamento melhor do conteúdo ensinado pelo fato de que a utilização de recursos lúdicos 

numa educação voltada para a alfabetização em direitos humanos relacionada ao uso de jogos 

pedagógicos possibilitaram o estímulo de interesse dos aprendentes em vivenciar situações de 

alfabetização e letramento a fim de melhorar os processo cognitivos, além de empoderá-los 

para que possam modificar a realidade em que vivem através do exercício dos direitos de 

aprendizagens adquiridos. 
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RELATO 7  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Título: Sequência didática a partir do livro: 
“Quer brincar de pique-esconde?” em turma multisseriada 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O trabalho com livros paradidáticos em sala de aula contribui de maneira importante e 
expressiva tanto para o florescimento do hábito prazeroso da leitura quanto para a aquisição 
de habilidades cognitivas de leitura e produção oral e escrita.  
Por meio do trabalho com o livro “Quer brincar de pique-esconde”, pretendeu-se desenvolver 
com os alunos uma sequência de atividades orais, escritas e artísticas que objetivaram 
essencialmente facilitar o uso da leitura e da escrita de maneira lúdica e concreta. 
O livro, de autoria de Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança, conta a história de um grupo 
de animais que brinca de esconde-esconde na floresta. Cada animal busca um jeito de se 
esconder, mas o macaco, que é o pegador, sempre os encontra, pois todos deixam alguma 
parte do corpo de fora. No final, o camaleão, que é o mestre do disfarce, ganha a brincadeira. 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
A sequência didática com o livro “Quer brincar de pique-esconde?” foi desenvolvida na E. M. 
E. F. Polonordeste Tamanduá / Santa Teresinha, PB, numa turma multisseriada, com 15 
alunos do Ensino Infantil ao 4° ano do Ensino Fundamental, entre os dias 02 e 04 de setembro 
de 2015. 
 
1° momento: 
Ao apresentar o livro para a turma, explorei inicialmente as imagens da capa e o que nela 
estava escrito, fazendo questionamentos que levaram os alunos a antecipar os sentidos do 
texto. Levantadas as hipóteses e dada a grande curiosidade de todos, fiz a leitura propriamente 
dita, sempre lhes mostrando as imagens que acompanhavam o texto. Conforme a leitura foi 
sendo feita, os alunos começaram a interagir e ler junto comigo, uma vez que há repetições de 
versos e as figuras são bastante sugestivas. 
 
2° momento: 
Em uma roda de conversa, da qual todos foram motivados a participar, após a leitura do livro, 
cada aluno foi relatando o trecho favorito, as imagens que chamaram mais atenção, que 
animais estavam presentes no texto, qual o cenário, o que os bichos poderiam ter feito para 
não serem pegos pelo macaco, e outros questionamentos que ajudaram a turma a compreender 
melhor o enredo, e fizeram questão de manusear o livro individualmente. 
 
3° momento: Cada aluno recebeu uma cópia do texto. Inicialmente, fizemos a leitura na 
íntegra e depois, intercalando as estrofes entre meninos e meninas. Trabalhamos nesta 
atividade o ritmo, a musicalidade e a expressividade na leitura de poemas. 
 
4° momento: 



268 
 

Cada aluno recebeu uma estrofe do livro, previamente copiada em folhas ofício, para que 
fizessem a ordenação da história na lousa. Feito isso, todos ilustraram a sua estrofe 
correspondente e, assim, o livro produzido por eles ficou exposto na parede da sala de aula. 
 
5° momento: 
Novamente foi feita a leitura do livro, todos juntos e em voz alta, seguindo a sequência 
afixada na parede. Como o texto é de difícil memorização, esta atividade foi possível, 
inclusive, para os alunos que ainda não dominam convencionalmente o SEA. 
 
6° momento: 
Foi realizada a confecção de fantoches que representavam os personagens e os cenários do 
livro estudado: cada aluno coloriu, recortou e montou com papelão e palito de picolé o seu 
fantoche. Terminada essa etapa, a turma se empenhou em ensaiar a apresentação da história 
com fantoches. 
 
7° momento: 
Propus a construção do banco de palavras do texto: todos escreveram os nomes das figuras e 
coloriram. Aos alunos com menor escolaridade, eu auxiliei integralmente nesta tarefa e aos 
que já têm algum domínio do SEA, dei maior autonomia para que usassem de recursos e 
habilidades anteriormente trabalhados em sala. A correção foi feita na lousa, com a 
participação de todos. Às turmas mais adiantadas, foi pedido que produzissem, em duplas, 
mais duas estrofes para o livro-poema. 
 
8° momento: 
Outra atividade escrita foi proposta: em duplas, os alunos localizaram e destacaram no texto 
que tinham em mãos as rimas presentes nas estrofes. Para que todos pudessem participar de 
maneira mais efetiva, eu fiz algumas indagações direcionadas a determinadas crianças, ao que 
me surpreendeu o fato de que novas rimas foram surgindo a partir das palavras do texto e, de 
fato, todos se envolveram. 
 
9° momento: 
Levei para a sala de aula as fotos ampliadas dos animais que fazem parte da história e 
perguntei à turma o que sabiam sobre cada um. À medida que iam dizendo as informações 
(quanto a habitat, alimentação, reprodução e grupo), eu ia anotando na lousa, em forma de 
tabela e fazendo as correções necessárias. Ao final, relemos e melhoramos o texto produzido e 
as turmas com nível mais avançado de alfabetização (3° e 4° anos) transcreveram-no para 
uma cartolina, colaram as gravuras dos animais e afixaram o cartaz na parede da sala. 
 
10° momento: 
Encerrando o trabalho com o livro, a turma dramatizou a história com o auxílio dos fantoches, 
tendo por plateia as demais funcionárias da escola e algumas mães que também estavam 
presentes. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Ao trabalhar com livros paradidáticos, constatei o grande envolvimento que as crianças têm 
com o texto escrito quando a história lhes atrai e como se propõem a criar e recriar textos. As 
atividades escritas, especialmente em duplas, foram muito importantes para fomentar o 
interesse e a participação de todos. Através do trabalho com esta sequência didática, pude 
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melhor avaliar a turma e perceber muitas habilidades já desenvolvidas pelos alunos, assim 
como pensar em novas estratégias e metodologias para ajudar aqueles que ainda têm 
dificuldades em leitura fluente e produção oral e escrita. 
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RELATO 8 

 
 
 
TÍTULO:  
Interdisciplinaridade: O Dia da Árvore 
 

PNAIC, Piancó - 2015 

Interdisciplinaridade: O Dia da Árvore 

Macione Pires de Almeida Gervazio (professora) 

Projeto de sequências didáticas apresentado pela docente Macione Pires de Almeida 
Gervázio, responsável pela turma do 2º ano Fundamental I manhã como requisito parcial 
para atender o programa PNAIC. 

  
SUMÁRIO 
 
1. INTRODUÇÃO
2. JUSTIFICATIVA
3. PROBLEMA
4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GERAL
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

INTRODUÇÃO 

Sabendo da importância que a interdisciplinaridade tem nos dias de hoje em sala de 

aula, é prático coloca-la no dia a dia, acreditamos que ganhamos tempo com os conteúdos, 

pois são 6 disciplinas que precisamos trabalhar todos os dias, se formos explicar uma por uma 

a hora não dá, então conciliar todas as disciplinas em uma só, é mais rápido e prazeroso para o 

professor e para o aluno. Claro que nem sempre a aula sairá do jeito que planejamos, mas 

continuaremos tentando pois acreditamos que desta forma terá mais rendimento. 

JUSTIFICATIVA  

Esta sequência didática se justifica porque nos dias atuais todos os coordenadores 

pedagógicos pedem que façamos a interdisciplinaridade, e porque como professora atuante há 
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doze anos, pude perceber que é realmente melhor, de se trabalhar, por quanto há sete anos 

atrás trabalhava apenas duas disciplinas por dia aos poucos fui observando que demorava 

muito para repassar todos os conteúdos, e as crianças passaram a ter mais interesse nas aulas 

quando viam que eu juntava todas as disciplinas em uma só.  

O PROBLEMA 

O problema desta sequência é que quando fui trabalhar a Semana da Árvore os alunos 

não colaboraram, não sabem se comportar, não prestam a devida atenção que deveriam ter, 

alguns têm interesse, os outros que não tem atrapalham a mim e aos colegas que querem 

aprender, tornando então a aula meio alvoroçada, causando embaraço no desenvolvimento da 

mesma, tive que usar vários saberes para controlá-los. Mas com paciência e dedicação, antes 

de encerrar já tinha conseguido a atenção de 90% dos alunos.  

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 
Reconhecer que através da interdisciplinaridade conseguimos atingir melhor nossos 

objetivos.  
 

Objetivos Específicos 
 Caracterizar a postura do professor moderno mediante esta nova metodologia. 
 Analisar os prós e contras desta metodologia 
 Entender que se ganha mais tempo trabalhando com a interdisciplinaridade.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Nesta temática, o estudo irá se dirigir procurando identificar os principais assuntos que 

os alunos do Fundamental 1 precisam aprender. O conteúdo em questão foi a Semana da 

Árvore conseguir envolver as disciplinas de Ciências, Letramento e Alfabetização, 

Alfabetização Matemática, e Artes. Através de cartazes, livros, imagens, desenhos, roda de 

conversa, leitura informativa, pinturas, por últimos passamos em todas as salas para entregar e 

explicar os benefícios que as frutas mamão, banana, melão, e a goiaba tem para a nossa saúde. 

Iniciei explicando as partes da planta, e o significado de cada uma, mostrando a importância 

que a árvore tem em nossas vidas, fazendo-os entender o que devemos fazer para preserva-las. 

O segundo passo foi fazer perguntas de adivinhações sobre os tipos de frutas. O terceiro passo 

coloquei no quadro palavras que continham no texto da árvore para eles soletrarem. Quarto 
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passo foi fazer a releitura do texto das plantas. Quinto passo foi a brincadeira de roda que fala 

do laranjal. O sexto e último passo foi fazer duas pinturas sobre a árvore. De início, é claro 

que tive um pouco de trabalho para envolvê-los, mas, com paciência e carinho, no final toda a 

turma apresentou interesse para participar, e graças a Deus, atingi o objetivo que almejava: 

transmiti para eles as quatro disciplinas em uma só, e fazer da aula uma aula mais criativa, e 

atrativa, eles gostaram tanto que pediram para repeti-la no dia seguinte.  
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RELATO 9 

 
Mediação em sala de aula: uma questão de atitude 
 
 

“Ninguém educa ninguém, 
ninguém se educa a si mesmo, 

os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo.” 

(Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, 1981, p.79) 
 

  
 INTRODUÇÃO 
 

Os estudos na área educacional no contexto atual visam oferecer à escola subsídios 

teórico-metodológicos e técnico-práticos a fim de formar cidadãos politizados e autônomos, 

capazes de responder adequadamente às demandas sociais. Nesse sentido, a educação escolar 

ganha um aspecto mais amplo transcendendo o ensinar a ler e escrever.  

Nesta perspectiva, o presente texto busca analisar o processo de ensino-aprendizagem 

sob a ótica da mediação pedagógica em sala de aula junto aos dezessete professores 

alfabetizadores que compõem uma das turmas do Pacto Nacional da Alfabetização na Idade 

Certa - PNAIC no município de Barra de Santana-PB29. Ao considerarmos a mediação como 

um dos aspectos mais relevantes no que tange a prática pedagógica, pretendemos verificar os 

reflexos do referido pacto no cotidiano do fazer pedagógico destes professores considerando a 

relação entre as intervenções pedagógicas e a aprendizagem das crianças. 

De acordo com Vygotsky (OLIVEIRA, 1995, p.26), “Mediação [...] é um processo de 

intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser direta 

e passa a ser mediada por esse elemento”. 

 Consideramos que esta visão desencadeia a melhoria na utilização de instrumentos que 

fazem a mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento durante o processo de ensino-

aprendizagem, pois o professor deve desempenhar um papel de agente ativo e suas ações, 

necessariamente, devem estar norteadas a partir dos conhecimentos prévios que o aluno 

possui e seu ritmo da aprendizagem, favorecendo a relação dialógica entre o que precisa ser 

aprendido e uma aprendizagem eficaz e significativa. 
                                                           
29 Localizada na microrregião do Cariri Oriental, Barra de Santana, é uma cidade típica interiorana com uma característica muito peculiar: o 

município tem uma população estimada pelo IBGE no ano de 2013, de 8.206 habitantes. Destes, 7.475 residem na zona rural, enquanto 

somente 731 residem na zona urbana, ou seja, é um dos raros municípios no Brasil que possuem uma população rural cerca de dez vezes 

maior que a população urbana. 
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 Assim, delineamos os seguintes pontos a serem apreciados neste estudo: as 

contribuições das formações do PNAIC para as mediações pedagógicas realizadas em sala de 

aula, como os professores alfabetizadores mediam suas intervenções durante as aulas e se as 

intervenções que efetivam são adequadas ao nível de aprendizagem da turma e como elas se 

processam. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

A perspectiva de trabalho com o letramento vai além do ato de ler, escrever, fazer 

algoritmos/cálculos matemáticos ou realizar estudos sistematizados das Ciências Naturais ou 

Sociais. Esta prática requer ampla interação do indivíduo em suas relações sociais dentro e 

fora da escola. Assim, como a proposta do PNAIC é fazer essa relação, acreditamos que além 

de fornecer subsídios para o aperfeiçoamento da prática pedagógica de cada professor(a) 

alfabetizador(a), o pacto também tem contribuído para romper com concepções estereotipadas 

de ensino-aprendizagem que desconsidera a relevância dos aspectos funcionais do letramento 

na leitura, na escrita, na Matemática, nas Ciências Naturais e Sociais. 

Observando e refletindo sobre as propostas e diretrizes do PNAIC torna-se um 

momento de grande importância, enquanto orientadora de estudo, para analisar as formações e 

fazer registros dos acompanhamentos feitos durante a execução do pacto entre 2014 e 2015, 

pois é uma forma de identificar os fatores positivos convertidos em melhorias no fazer 

pedagógico dos professores a partir das orientações dadas a cada formação ocorrida. Este 

momento permitiu reflexões sobre contestações de grande parte dos professores causadas pela 

proposta do PNAIC de garantir os direitos de aprendizagem na idade certa. Cada professor 

buscava dentro das próprias concepções de ensino-aprendizagem e ações pedagógicas 

encontrar o seu perfil de educador – instrutores ou mediadores de conhecimentos.  

A foto abaixo mostra um dos momentos da formação do PNAIC em que foi 

apresentado aos professores alfabetizadores o jogo pedagógico “Dobros e Metades” que tinha 

por finalidade elaborar, interpretar e resolver situações-problemas utilizando estratégias 

convencionais e não-convencionais envolvendo seus diferentes significados. Na oportunidade, 

os professores fizeram a análise do jogo e se havia a possibilidade de execução com os alunos 

do ciclo de alfabetização.  
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    Figura 1: Foto de acervo pessoal Luciana Barreto 

 

Durante as formações, muitos foram os questionamentos sobre o priorizar a construção 

do conhecimento pelo fazer pensar do aluno ao ler e discutir textos das diversas áreas do 

conhecimento, sobretudo, porque consideramos que um dos objetivos principais da escola é 

promover a interação dos alunos com a leitura e a escrita para que sejam capazes de responder 

às exigências destas práticas dentro e fora da escola. 

 
Como a escrita é uma função culturalmente mediada, a criança que se 
desenvolve numa cultura letrada está exposta aos diferentes usos da 
linguagem escrita e o seu formato, tendo diferentes concepções a 
respeito desse objeto cultural ao longo do seu desenvolvimento. 
(VYGOTSKY apud OLIVEIRA, 1995, p.68). 
 

 Por esta razão, é que tantas vezes nas discussões era posto em pauta o contexto social, 

cultural e econômico dos alunos no intuito de encontrar estratégias que possibilitassem a 

todos os alunos o uso de portadores e gêneros textuais variados, reais e relevantes em sala de 

aula. Afinal, acreditamos que a língua não é apenas a codificação e decodificação de signos, 

mas algo que está em constante processo de interação entre interlocutores que vão adequando, 

dando sentido e significado nas diferentes situações. No entanto, os educadores não podem e 

nem devem ficar presos à chamada “realidade dos alunos” como justificativa a não 

intervenção pedagógica do ensino. Uma vez que todas as crianças possuem potencial para 

aprender e o que as diferencia uma das outras são os seus ritmos de aprendizagem e a forma 

da mediação realizada pelo professor.  

Para não ficar apenas na dimensão do discurso no decorrer das formações procuramos 

analisar a interface entre o discurso e a ação docente através de visitas periódicas às salas de 
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aula dos dezessete professores alfabetizadores, os quais são e trabalham na zona rural do 

município de Barra de Santana-PB, a maioria com turmas multisseriadas. 

Com este arsenal de heterogeneidade, vivenciamos momentos de muito fascínio, mas 

também de algumas angústias ao ver uma minoria aderindo a uma “inovação conservadora” 

em suas aulas, ou seja, “são perfeitamente capazes de manter o discurso ostensivo a favor da 

inovação e prática explícita de resistência.” (DEMO, 2002, p.37).  

Nesta minoria, entre outras características, verificamos uma postura mais de quem 

transmite conhecimentos com atividades que não favorecem a reflexão do conhecimento e 

nem tão pouco estão adequadas ao nível de aprendizagem das crianças, sem um planejamento 

e um plano de aula. Havia desorganização na distribuição do tempo entre as atividades o 

intervalo e a saída e a todo instante era solicitado o silêncio e a ordem/disciplina sendo que 

o(a) professor(a) permanecia inerte em sua mesa. É neste contexto que muitos alunos são 

promovidos para o ano de estudo seguinte sem os conhecimentos mais elementares e por 

fatores ainda mais excludentes. Embora, vez ou outra, ainda tentem desempenhar o papel de 

especialista que possui conhecimentos e experiências a comunicar, interagir e ensinar, estes 

professores ainda compreendem a educação como sendo bancária, mesmo participando de 

uma formação que prestigia sobretudo a construção do conhecimento.  

Porém, cada professor(a) tem sua maneira de “dar aula” e diferente do que vimos 

anteriormente a maioria dos professores promove e visa o ensino-aprendizagem como um 

processo, no qual educador e educando são sujeitos cognoscentes e a relação existente é 

dialógica e horizontal. São professores(as) que não se baseiam, apenas, em uma abordagem 

teórica-metodológica para sustentar sua prática pedagógica, mas abstraem/utilizam as 

características que as abordagens possuem de mais adequada para o momento já que o 

principal objetivo é promover o sucesso dos alunos.  

Para estes professores(as), o PNAIC é bastante significativo, já que os tem fomentado 

a compreender e fazer uso da relação estreita entre o que a teoria propõe e como ela se 

configura na prática. Durante o acompanhamento, presenciamos a utilização de caminhos 

metodológicos variados a fim de favorecer a heterogeneidade de níveis de aprendizagem em 

sala de aula como também elevar o nível de aprendizagem de cada aluno com atividades que 

estimulavam a reflexão, a experimentação e a resolução de problemas, as quais segundo os 

professores tinham o objetivo de auxiliar a produção de significados. Cada etapa das aulas era 

organizada de forma a sistematizar os conhecimentos que estavam sendo produzidos na 

interação entre aluno/aluno, aluno/grupo e aluno/grupo/professor(a). Percebemos que, todos 

estes, dispunham de um bom planejamento e um plano de aula com poucas ou quase nenhuma 
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ressalvas, não havia espaço para indisciplina ou desconcentração da turma, visto que o tempo 

era um item previsto durante o planejamento. Muitas crianças demonstravam euforia e 

satisfação para explicar/apresentar os conhecimentos adquiridos até então. 

Neste contexto, os professores(as) alfabetizadores(as) utilizam, para melhor intervir 

entre outros, diversos recursos didáticos como letras móveis, jogos fornecidos pelo MEC ou 

construídos em sala, livros do PNBE30 ou PNLD31, aulas práticas e de campo sempre 

atentando para a gradação e relevância dos conteúdos. De modo que, em lugar de “ensinar” no 

sentido tradicionalmente entendido, passa a estar ao lado do aluno usando caminhos e 

estratégias diversificados. 

Outra questão que nos chamou atenção foi a troca de experiência muito ressaltada 

durante as auto avaliações das formações. Os educadores asseguram que quando as dúvidas 

são compartilhadas e discutidas em grupo é mais fácil encontrar melhores e novas estratégias 

para intervir pedagogicamente com eficácia, já que ao realizar um trabalho em grupo afirmam 

que os(as) alunos(as) podem além de aprender os conteúdos, aprender a lidar com 

discordância de ideias e posicionamentos respeitando as opiniões dos outros, aprender a ouvir, 

escolher, avaliar e decidir. Ou seja, o trabalho em grupo favorece a troca de diferentes saberes 

numa relação interativa, na qual todos os participantes expressam suas concepções e 

constroem coletivamente conhecimentos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

                                                           
30

 PNBE- Plano Nacional Biblioteca na Escola 
31 PNBE- Plano Nacional Livro Didático 

  

Figura 2: Foto do acervo pessoal Luciana Barreto 
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Os professores salientam que fazem um acompanhamento mais aproximado do aluno 

visitando-os de “cadeira em cadeira” para ver o desenvolvimento individual de cada um no 

decorrer das atividades e quando propõem atividades em grupos procuram juntar os alunos 

com níveis de conhecimentos aproximados, a fim de nesta interação um possa aprender com o 

outro. Isto significa que procuram refletir sobre as ações que planejam e efetuam, pois 

 
Ser professor é muito mais que ser profissional de prática do que de 
discurso, apesar de darmos tanta importância à fala na sala de aula. A 
escola não se define basicamente como um lugar de falar, mas de 
prática, de afazeres. E os mestres, apesar de se identificarem como 
docentes, preferem práticas mais do que as falas. Se afirmam e são 
reconhecidas socialmente por seus afazeres, tão iguais. (ARROYO, 
2000, p.152) 

 

 Sendo assim, é importante definir o que ensinar, porque uma atividade bem elaborada deve 

constituir-se de um conjunto de elementos e situações que conduzam ao caminho da 

construção de uma mediação/intervenção pedagógica adequada e, consequentemente, uma 

aprendizagem significativa. Vale ressaltar, que as sequências e projetos didáticos bem como 

os diferentes caminhos metodológicos como jogos, músicas, brincadeiras, pesquisas, 

experimentos, competições, brinquedos, fantoches e cartazes devem ser lançados no sentido 

de estimular a construção de novas aprendizagens considerando o significado para quem 

ensina e quem aprende, o contexto onde estão inseridos professores e alunos e envolver a 

[re]significação de concepções e atitudes diante dos aspectos físico-motores, intelectuais-

cognitivos, afetivo-emocionais e sociais. 

 Assim, a aprendizagem está vinculada à uma ação pedagógica multidimensional que é 

inerente as mediações/intervenções pedagógicas realizadas pelo(a) professor(a) e assumir isto 

exige uma mudança de postura perante a sociedade e a si mesmo, exige negar os métodos e 

técnicas ineficazes, exige que seja pesquisador e compreendedor de seu meio. Isto porque a 

aprendizagem é a consequência de múltiplos e complexos processos cognitivos que 

necessitam ser estimulados através de mediações/intervenções meticulosamente pensadas 

estimulando nos alunos o desejo de aprender, visto que se aprende através de reflexões sobre 

o objeto de conhecimento. Aprende-se porque cada um investe o seu tempo, esforço e desejo 

pelo que se deseja conhecer melhor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo não pretendeu considerar as mais ou as menos “perfeitas” 

mediações/intervenções pedagógicas dos(as) professores(as) alfabetizadores sujeitos nesta 

análise. Porém, compõe-se de análises sobre como cada professor(a) alfabetizador(a) efetua 

suas mediações/intervenções e suas configurações no processo educativo. 

 Ao longo do texto, refletimos sobre o que fundamenta e orienta estas mediações/intervenções 

pedagógicas em sala de aula. Constatamos que estão intrínsecas as concepções de ensino no 

que tange as relações teóricas e metodológicas. Identificamos, ainda, que as 

mediações/intervenções que consideram as vivências exteriores ao ambiente escolar e os 

interesses dos alunos favorecem um melhor desempenho dos alunos. Verificamos que a 

maioria dos(as) professores(as) alfabetizadores(as) considera o tempo de cada criança e suas 

respectivas potencialidades, preocupando-se em favorecer e ampliar as habilidades 

competentes na atualidade. 

 Portanto, a mediação pedagógica só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para a 

melhor aprendizagem, pois ela envolve: aspectos biológicos (estágio maturacional que a 

criança se encontra), social, histórico, econômico e cultural (que se referem ao contexto de 

vida ao qual a criança se encontra inserida) e cognitivo (que diz respeito às estruturas e 

processos mentais sobre o que está sendo aprendido). Desta forma, é imprescindível que cada 

professor(a) alfabetizador esteja disposto [re]significar, [re]orientar e [re]dimensionar sua 

prática pedagógica visando sobretudo formar “cidadãos leitores e escritores” da própria 

existência. 

 Assim, compreendemos que o processo educativo evolui e ganha significado quando é 

intencional e planejado porque tão importante quanto assegurar o acesso aos conhecimentos é 

ensinar o aluno a buscar, localizar, selecionar, confrontar e estabelecer lógicas e com base em 

tudo isso construir os próprios conhecimentos, porque a mediação/intervenção em sala de aula 

é, apenas, uma questão de atitude. 
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RELATO 10 
 
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 
O POEMA NA SALA DE AULA: REFLEXÕES E EXPERIÊNCIAS 
 
 
ALGODÃO DE JANDAÍRA (PB) 
2015  
 
 
O POEMA NA SALA DE AULA: REFLEXÕES E EXPERIÊNCIAS 
 
 
 A metodologia de ensino pode ser compreendida como um conjunto de ações desenvolvidas 

pelo professor visando alcançar os objetivos propostos, e não como um roteiro prescritivo que 

busca promover uma ação docente mecanizada a qual desconsidera o contexto em que o aluno 

está inserido. Por isso, é fundamental que o professor tenha clareza do que, para que, como e a 

quem está ensinando, para, a partir daí, utilizar uma metodologia que contemple as 

necessidades educacionais do aluno. Visto que, os conteúdos são insuficientes para promover 

a eficácia da aprendizagem, além de não garantir a boa qualidade do ensino, embora sejam 

imprescindíveis para o processo de ensino-aprendizagem. Por isso, a metodologia precisa 

considerar aspectos inerentes ao educando, como: seu ritmo de aprendizagem, suas vivências 

extraescolares, sua faixa etária e suas potencialidades, entre outros.  

 Nos últimos anos, a literatura infantil tornou-se inseparável da educação, assumindo um 

importante papel na formação da capacidade leitora das crianças. A literatura infantil 

possibilita o trabalho com diferentes tipos de textos, tais como narrativas, contos, histórias 

clássicas e até mesmo o poema.  

 A ausência do poema na sala de aula é algo perceptível na maioria das escolas brasileiras, 

desse modo pode-se afirmar que este gênero vem ocupando pouco espaço no cenário 

educacional e na prática pedagógica de muitos professores que afirmam possuir certa 

dificuldade para trabalhar o poema e, muitas vezes, quando tentam introduzir o gênero em 

questão nas aulas é com base nas propostas dos livros didáticos que em alguns casos, não 

proporcionam o desenvolvimento da sensibilidade das crianças.  

 Para grande parte das crianças a escola é o único local em que elas têm contato com a leitura, 

sendo assim, é no ambiente escolar que elas poderão ou não tornar-se leitores. A ausência do 

trabalho com poemas na sala de aula implica na não formação do gosto pelo texto lírico.  
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 É indiscutível a importância do poema para despertar o senso poético no aluno e possibilitar 

o desenvolvimento de uma educação voltada para a sensibilidade das crianças e jovens. Vale 

ressaltar que no seu cotidiano a criança brinca com a fala, descobre sons, cria rimas e músicas, 

articula a imaginação à realidade, ou seja, a criança possui uma alma poética. Assim, o 

trabalho com poemas contribui de maneira significativa para despertar o gosto da criança pela 

leitura, além de sensibilizá-la para a beleza expressa no texto poético e também desperta a 

criança para uma percepção mais sensível do mundo.  

 Se a criança irá se tornar ou não um leitor de poemas não se pode afirmar, mas é necessário 

que a escola dê o primeiro passo, oportunizando que a criança conheça o vasto universo da 

leitura. O poema é um gênero que possui uma riqueza indiscutível, ele possibilita o trabalho 

com a inflexão, o gesto, o movimento, a fala, a escuta e a recriação da linguagem. Mas vale 

respaldar que a escolha dos poemas para as crianças deve ser criteriosa, senão corre-se o risco 

de transformar o poema em uma armadilha para afastar a criança do universo poético. 

 
 
OBJETIVOS 

 

1 GERAL: Mostrar a possibilidade de desenvolver trabalhos com o poema na sala de aula de 

modo que possibilite a formação de leitores que produzem sentido no que leem. 

 

2.ESPECÍFICOS 

 Possibilitar que a criança contemple as características do texto lírico e desperte o gosto 

para esse tipo de texto; 

 Utilizar o poema “As Borboletas” de Vinicius de Morais como material metodológico 

para o trabalho em sala de aula; 

 Estimular a sensibilidade, despertando a criança para o lúdico no poema e para a 

beleza expressa neste gênero; 

 Despertar o gosto dos alunos pela leitura literária por meio da vivência com o texto 

poético. 
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3 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
 
 
 Infelizmente o poema tem sido um dos gêneros menos trabalhados no âmbito escolar, por 

isso é necessário pensar a função que o poema desempenha na sala de aula e em nossa vida. 

 Mesmo com as dificuldades para o trabalho com o poema é possível que este gênero 

contribua para o desenvolvimento da capacidade leitora das crianças e jovens. A escola deve 

propiciar o contato das crianças com o vasto universo da leitura, para isso é necessário 

empenho, dedicação e entusiasmo do professor para desenvolver um trabalho voltado para 

uma educação que proporciona a sensibilidade e a imaginação das crianças.  

 É indiscutível a importância do poema para despertar o senso poético e a sensibilidade dos 

alunos. Dessa maneira, a presença do texto poético na sala de aula deve possibilitar o trabalho 

ativo com a linguagem oral para a formação de bons leitores.  

 As experiências foram vivenciadas com os alunos do primeiro e segundo ano, do turno da 

tarde, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Alves, na comunidade Serrote 

Baixo, no município de Algodão de Jandaíra (PB). Para iniciar o trabalho, especificamente 

com o poema As borboletas, no primeiro dia foi feita uma roda de conversa onde apresentei e 

fiz a leitura do poema para a turma, depois os alunos expressaram sua opinião e a forma 

peculiar de cada criança experimentá-lo.  

 Conforme Pinheiro (2007, p. 77) "a poesia quando 

preenche a sala de aula pode transbordar e inundar 

outros espaços e regar outras experiências 

significativas."  

 No segundo dia trabalhamos com o texto lacunado do 

poema, onde os alunos iam preenchendo as lacunas, 

pois já tinham o conhecimento do mesmo já que 

tínhamos feito a leitura e interpretação na sequencia 

didática anterior. A atividade foi prazerosa e houve o 

envolvimento de todos os alunos. Puderam também 

colorir a atividade e expressar toda a sua criatividade. 

 No terceiro momento entreguei uma folha de papel 

ofício e umas tirinhas com as frases do poema para que 

os mesmos fizessem a ordenação do texto. Eles foram colocando na ordem e numerando as 

frases. Logo após recortaram algumas borboletas, coloriram de acordo com as cores que 
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aparecem no poema e colaram na atividade. Logo após fizemos a correção da ordenação de 

cada aluno fazendo uma comparação com o poema completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O trabalho realizado com cada aluno possibilitou o contato direto com as crianças, 

além de testemunhar a criatividade e a imaginação de cada uma delas e a forma como estas 

penetraram no universo do poema. As ilustrações feitas pelos alunos foram belíssimas, o 

poema de Vinicius de Moraes ganhou vida e colorido em cada rabisco e em cada tracejado 

portador de inúmeros significados. Cada criança demonstrou uma maneira diferente de 

expressar seus sentimentos e deixar transparecer sua alma poética. Conforme Pinheiro (2007, 

p. 23) "a poesia tem a ver fundamentalmente com a expressão do sentimento e da emoção: e 

esse sentimento e emoção são particulares, ao passo que o pensamento é geral." 

 

4 RESULTADOS OBTIDOS 

 
 O poema, antes de tudo, é a transfiguração da realidade em expressão de beleza e de 

contemplação emocional. Ele desperta a sensibilidade e os valores estéticos. Aprimora as 

emoções e a sensibilidade, aguça sensações. Brinca com múltiplos significados, materializa o 

prazer, torna a criança receptiva às manifestações de beleza. É comunicação, fonte de saber. É 

profundidade.  

 O poema exige introspecção porque joga com múltiplos sentidos, realçando signos e 

significantes. Demanda de seu leitor um olhar mais atento, uma ativa mobilização do lado 

intelectual e afetivo, requerendo um entrelaçamento contínuo de emoções e desejos, juízos e 

considerações. Incompatível com a passividade, a poesia leva a criança a se perceber como 

sujeito construtor de significados, aquele que não se contenta com as versões recebidas, mas 

que questiona e transforma a realidade interior e exterior.  



286 
 

 Na criança, o poema pode ser a centelha que deflagrará o encantamento, a inspiração, a 

fantástica capacidade de surpreender-se, de maravilhar-se. Propõe a abertura para as 

diferenças. É um jogo com os sons, os ritmos, os conceitos, as experiências.  

 Na verdade, desde muito cedo, a criança já entra em contato com a linguagem poética, 

materializada através de diversas manifestações, como as cantigas de roda, acalantos, trava-

línguas, parlendas, adivinhas, lengalengas etc.  

 Muitas vezes, a criança já chega à escola com um riquíssimo repertório de linguagem poética. 

O uso que a escola fará desta bagagem que a criança traz consigo será determinante no 

processo de formação do leitor e de sua experiência com o texto poético. 

 As atividades desenvolvidas durante estes três dias de sequencia didática foi muito 

gratificante, pois pudemos perceber o interesse e o engajamento da turma, pois sabemos que 

quando o aluno é aguçado a se expressar e demonstrar sua criatividade, os resultados são 

enriquecedores.  

 
5 CONCLUSÃO 

 
 A técnica utilizada pelo professor precisa está em consonância com o contexto do aluno, para 

não se tornar inadequada. Desta forma, ao escolher a metodologia de ensino o professor 

precisa estar atento ao contexto social, cultural, político, e econômico e, as necessidades 

educativas dos alunos de modo que esta favoreça a aprendizagem. A atividade docente requer 

organização e planejamento, de modo que a metodologia utilizada pelo professor facilite o 

processo de ensino-aprendizagem, tornando-o um processo prazeroso, mas sobre tudo eficaz. 

Por isso, não deve ser uma ação improvisada.  

 A escolha de se trabalhar com poema se deu pelo fato de que entendemos que o contato com 

o texto poético não só aproxima a criança ao livro como fonte de conhecimento, como 

também exerce papel fundamental na formação do aluno-leitor. 

 O poema oferece à criança a oportunidade de experimentar a potencialidade linguística, 

descobrindo os efeitos de sentido possíveis de serem produzidos e ampliar gradativamente as 

possibilidades de conhecer o mundo. 

 Dessa forma, sem um mínimo de entusiasmo dificilmente o professor poderá despertar a 

sensibilidade da criança para a riqueza semântica expressa no poema. 

A experiência com o poema relatada neste trabalho mostra a possibilidade de despertar o 

gosto dos alunos pela leitura literária desde o seu ingresso no cotidiano escolar. 

 O poema deve fazer parte da nossa vida e da vida das crianças, ressaltando-se que esta possui 
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uma alma essencialmente poética. Assim, cabe destacar a ideia de Aguiar (2001) "a poesia 

infantil só estará plenamente realizada se for capaz de se aproximar do leitor, criar imagens, 

sons e ritmos que o façam brincar com a linguagem e descobrir novas formas de se relacionar 

com o mundo." 

 Assim o educando deixa de ser considerado um ser passivo e se transforma em um indivíduo 

“investigador crítico” que mantém diálogo com o educador, e o conhecimento passa a ser 

socializado na medida em que as pessoas se conscientizam de que uma depende da outra para 

se educar, haja vista, que ninguém está sozinho no mundo. Desta forma, a prática 

problematizadora possibilita ao educando uma compreensão de mundo não como um algo 

distante de si, mas como uma realidade da qual é capaz de participar, ativamente, do seu 

processo de construção, de transformação.  
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RELATO 11 

PNAIC: Rumo a novas perspectivas  
 
 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa trouxe propostas e valores 

indispensáveis que podem ser desenvolvidas e melhoradas na aprendizagem de nossos alunos 

e alunas. Adquiri novos conhecimentos que hoje tem sido de grande auxílio em minha prática 

pedagógica. É relevante ressaltar que o PNAIC tem sido um grande suporte para nós 

professores que muitas vezes não temos ideia do que fazer com aqueles alunos que ainda não 

se apropriaram do Sistema de Escrita Alfabética (SEA), do Sistema de Numeração Decimal 

(SND) e das habilidades de ler e produzir diferentes gêneros textuais. Segundo De Lemos 

(1988, p.13), a pessoa já alfabetizada exerce um papel importante no desenvolvimento da 

criança, pois é ela “que atribui um significado e/ou pede à criança que atribua um significado 

às marcas feitas no papel”. Desse modo, o professor deverá atuar como um importante 

parceiro dos alunos durante o processo de aprendizagem da leitura e da escrita. O presente 

relato traz algumas experiências vividas com crianças que tinham níveis de aprendizagem 

distintos e sem perspectivas de um ensino que se adequassem as suas realidades. 

Uma das experiências que recordo com afeto foi ter trabalhado a produção de texto 

com crianças do 2º no Ciclo de Alfabetização da E.E.E.F.M. Raul Machado em João Pessoa-

PB. Meu objetivo era que todos aprendessem a ler e escrever com mais legibilidade e 

coerência, uma vez que muitos tinham dificuldade de passar para o papel aquilo que diziam 

oralmente. Para Ferreiro (1996) a leitura e escrita são sistemas construídos paulatinamente. As 

primeiras escritas feitas pelos educandos no início da aprendizagem devem ser consideradas 

como produções de grande valor, porque de alguma forma os seus esforços foram colocados 

nos papéis para representar algo. 

Iniciei com uma leitura deleite apresentando o livro “Chapeuzinho Vermelho em uma 

aventura borbulhante” e em seguida dialogamos sobre toda a história. Fiz alguns 

questionamentos estimando a compreensão da turma em relação à história que tinham ouvido 

e pedi para que eles me contassem qual parte da história que eles tinham mais gostado. Nesse 

momento muitos estavam falando oralmente uns para os outros. Então lancei a proposta: Que 

tal escreverem tudo isso que vocês disseram aqui? Alguns concordaram, outros diziam que 

não sabiam escrever ainda, mas perguntaram se podiam desenhar. Eu disse que aqueles que 

ainda estavam com dificuldade para escrever poderiam sim desenhar, mas que no final da 
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atividade todos iriam apresentar sua produção e desenho. É importante lembrar que a criança, 

desde seu contato inicial com a linguagem, viva a experiência de reproduzir essa linguagem 

escrita, conforme aponta os parâmetros curriculares Nacionais: 

 

é necessário, portanto, ensinar os alunos a lidar com a escrita da 
linguagem os aspectos notacionais relacionados ao sistema alfabético 
e as restrições ortográficos como com a linguagem escrita os aspectos 
discursivos relacionados à linguagem que se usa para escrever. Para 
tanto, tão logo o aluno chegue à escola, seja solicitado a produzir seus 
próprios textos, mesmo que não saiba grafá-los, a escrever como lhe 
foi possível, mesmo que não o faça convencionalmente (PCN-LP, 
1997 p. 68). 

 
 
O trabalho com produção de texto tem como objetivo formar escritores capazes de 

produzir textos coerentes e coesos. Por isso o desempenho do professor vai refletir bastante 

quando os alunos estiverem criando seus próprios textos. 

 
No momento da produção fui orientando e retirando as dúvidas que surgiam. Quando 

todos terminaram puderam compartilhar as produções com os colegas. Foi maravilhoso ver 

que meus alunos tinham potencial para escrever pequenos textos mesmo com palavras não 

ortograficamente corretas. É interessante como a relação entre professor-aluno é fundamental 

para a realização de atividades assim. Muitas vezes duvidamos na potencialidade que nossos 

alunos têm em realizar tais tarefas e ficamos limitados não buscando novos horizontes que se 

ajustam a realidade dos alunos. Com essa experiência notei que houve sim um avanço 

principalmente com aquelas crianças que nem falavam em público, mas que através dessa 

atividade estavam menos envergonhadas e animadas para expor suas ideias.  

Outra experiência surpreendente foi trabalhar estatística na construção de gráficos e 

tabelas. Segundo Verônica Gitirana (2014), a estatística cumpre o papel de auxiliar as 

investigações nas quais muitos dados estão presentes, buscando tratar, quantitativamente, as 

situações para que informações sejam geradas e apresentadas de forma planejada. Essa 

experiência tem muito haver com a atividade descrita anteriormente, porque utilizei alguns 

livros e fiz a leitura deles. Após esse momento levantei alguns questionamentos e um desses 

questionamentos foi sobre os livros que cada um mais tinha gostado. Nessa hora foi aquela 

barulheira, pois todos não escolhiam apenas um livro, mas dois, três... Então eu sugeri cinco 

livros que foram os mais marcantes. Com os livros em mãos começamos a conversar e 

lembrar o que cada livro se tratava para que depois fizéssemos uma votação dos livros mais 
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preferidos dentre os cinco escolhidos. Foi um momento maravilhoso, pois pude observar que 

as histórias estavam gravadas da mesma maneira na cabeça de cada um. Após esse momento, 

repassei os livros para cada aluno e aluna e pedi que escolhessem o preferido. Depois que 

cada criança escolheu o livro fiz uma proposta: “Que tal se a gente fizer uma votação 

utilizando um gráfico de barras?” Todos aceitaram. Peguei a cartolina que estava o gráfico 

com as minicópias dos livros coladas e pedi que um após o outro viesse e colasse o seu livro 

preferido. Com o gráfico completo fiz algumas perguntas como, por exemplo: De que se trata 

esse gráfico que montamos? De acordo com o gráfico qual foi o livro preferido por vocês? 

Qual foi o livro mais votado? A quantidade de votos corresponde a quantidade de livros 

escolhidos? Quantos votos o livro “X” teve a mais que o livro “Y”? Qual dos livros teve 

menos voto? Por que o livro “X” foi o mais escolhido? Nesse momento de perguntas e 

respostas percebi que a compreensão dos alunos foi muito enriquecida. Em seguida passamos 

as informações coletadas do gráfico de barras para a tabela de maneira mais compreensiva e 

eficaz. Em seguida fizeram os registros no caderno. Avaliei que houve a participação de toda 

a turma, porquanto puderam através dessa atividade compartilhar seus desejos.  

Acredito que hoje alfabetizar crianças é algo desafiador, mas não é impossível, pois 

com o PNAIC temos em nossas mãos novas estratégias e devemos caminhar com perspectivas 

positivas sem olhar para as dificuldades ou níveis que nossa turma esteja. Para mim o mais 

importante foi reconhecer o meu papel como facilitadora de conhecimentos e apresentar 

novos caminhos para que aquele aluno que tem dificuldades alcance melhor resultado no 

aprendizado. 

 
ANEXOS 
 

  
 Apresentação do livro Chapeuzinho Produção de texto da aluna Yasmine Letícia do 

2° ano/ 2014 
 Vermelho em uma aventura borbulhante 
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 Gráfico dos livros preferidos Construindo o gráfico de barras  
 pelos alunos do 2° ano/ 2014 
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RELATO 12  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC 
 
 
REESCRITA DE TEXTO NAS TURMAS DE ALFABETIZAÇÃO 

 

A REESCRITA TEXTUAL NAS TURMAS DE ALFABETIZAÇÃO 

  

INTRODUÇÃO 

 

A importância do trabalho com a escrita e leitura de textos no processo de 
alfabetização tem sido o foco das discussões tanto nas formações como nas práticas 
corriqueiras de planejamento didático. Sem dúvida, não podemos conceber a alfabetização 
como uma mera aquisição de um código de palavras simples em situações abstratas de 
produção. 

Sabemos que escrever exige reflexão sobre o que devemos expor no papel, uma vez 
que não corresponde apenas por letras ordenadas no papel. A respeito disso, Ana Carolina e 
Ester (2005, p.7) afirmam que: 

a literatura acadêmica tem respaldado uma mudança de enfoque no que se 
refere aos modos de ensinar a leitura e a escrita, recomendando uma integração, 
desde as fases iniciais, entre atividades de reflexão acerca do sistema de escrita 
alfabético e o contato intenso com a produção de leitura de textos diversificados. 

 É partindo de um trabalho pautado nas práticas constantes de leitura e escrita textual desde a fase inicial de 
escolaridade que a criança se apropria do sistema alfabético de forma eficaz e com mais propriedade. 

Diante desse novo contexto, resolvemos desenvolver uma proposta de atividade 
trazendo como eixo central a reescrita textual vislumbrando suprimirmos os entraves dos 
alunos no que se refere o processo de aquisição da escrita. Para alcançarmos o nosso 
propósito planejamos atividade de escrita a partir da leitura do livro Formiga Amiga de 
Bartolomeu Campos de Queirós que faz parte coleção Obras Complementares (material 
enviado para escolas públicas através do FNDE). O planejamento foi desenvolvido 
individualmente, atendendo a proposta da Secretaria Municipal de Educação em consonância 
com as orientações estabelecidas no material de estudo do PNAIC, programa de âmbito 
nacional elaborado com intuito de contribuir com a alfabetização das crianças até aos 8 anos 
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de idade. Desenvolvemos a proposta numa turma multisseriada composta por 11 alunos da 
Ed. Infantil ao 2º ano do Ensino Fundamental.Com o desenvolvimento dessa proposta 
esperamos despertar nas crianças o interesse pelo gênero textual “conto”, como também 
possibilitar que adquiram um comportamento de leitor e escritor, ampliando assim seus 
conhecimentos e hipóteses sobre a escrita textual.  

____________________ 

¹ Professora alfabetizadora da rede municipal de ensino. 

Desenvolvimento da Proposta 

 

 A proposta ora apresentada, é parte dos relatos de experiências vivenciados durante a formação continuada de 
professores alfabetizadores PNAIC- 2014 no município de Barra de Santana-PB e foi desenvolvida na EMEB 
Alfredo Rufino Barbosa, localizada na zona rural numa turma multisseriada composta por 11 alunos atendendo da 
Ed. Infantil ao 2º ano. 

 Para alcançarmos a meta de formar leitores e escritores de textos desde os anos iniciais, planejamos uma sequência 
didática com duração de quatro dias com enfoque na reescrita textual tendo como objetivo central fazer com que as 
crianças refletissem sobre as hipóteses de seus escritos. Entendemos o texto como uma unidade de sentido e que 
deve ser construído em processo continuo de ação e reflexão sendo um “evento comunicativo em que convergem 
ações linguísticas, sociais e cognitivas” (MARCUSCHI 2008). Assim, o texto deve ser sempre produzido de forma 
interativa e dialógica, possibilitando ações de ação e reflexão tanto por quem escreve, quanto por quem ler. 

 Na perspectiva dialógica interativa de estudo da língua, desenvolvemos a proposta de reescrita textual partindo da 
leitura do livro Formiga Amiga; por este ter uma linguagem acessível e apropriada para o público infantil e viabilizar 
o trabalho de produção textual. 

Obra Trabalhada 

 

 
Etapas do trabalho realizado em sala de aula 
 
Questionamentos 
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Inicialmente apresentamos o livro para turma perguntando se alguém já o conhecia e se 
saberia ler o título, depois realizamos alguns questionamentos explorando a oralidade. 
 

 Quem vocês acham que escreveu este livro? 

 Quem fez as ilustrações? 

 Por que será que o autor deu o título “Formiga amiga”? 

 É normal ter uma formiguinha como amiga? 

 Será que se deixarmos migalhas de bolo e açúcar espalhados pela sala de aula 
vai aparecer formigas? Por quê? 

 Onde vivem as formigas? 
 

 

Leitura do livro para turma 

  
Foto1-Leitura do livro Formiga amiga Foto 2- Reconto da história Formiga Amiga 
 

Realizamos a leitura do livro sempre indagando os alunos sobre o que eles entendiam 
a cada passagem da história. Sabemos que a leitura é sempre um momento de descobertas e 
confirmações de hipóteses e a participação oral das crianças proporcionou essa aprendizagem. 
 
Produção de texto a partir da leitura do livro 
 
 Cada aluno escreveu sua versão do livro do jeito que entendeu. Solicitamos que fizessem 
também as ilustrações e a releitura, atentando para as palavras que sentiram mais dificuldades 
de escrever. 
 



295 
 

  
Foto2 e 3- Alunos produzindo textos 
 
Acertos, erros e intervenções durante as produções 
 

Sabemos que o processo de escrita exige muitas competências dos alunos e que alguns 
equívocos são inevitáveis nesse processo. Então, devemos compreender que “o erro não é 
fonte de castigo, mas suporte para o crescimento”, como afirma Luckesi (2002). É por meio 
do erro do aluno, que o professor identifica o que o aluno já sabe e o que pode vir, a saber, 
sobre a escrita e reconstruir as hipóteses a partir de suas produções.  

Durante a realização de reescrita da história os alunos sentiram dificuldade de 
recuperar todo o sentido do livro e na escrita de sílabas complexas presentes em algumas 
palavras como: “dei”, “bri”,”sen”, “ver”,”gos”,”or”. A estratégia utilizada para que eles 
revessem seus equívocos foi pedindo que lessem a palavra de forma bem acentuada atentando 
para a pronúncia das sílabas e a forma com as escreveu. A maioria conseguia perceber a falha 
quando chamávamos sua atenção pedindo que lessem novamente e observassem sua escrita, 
então faziam as devidas correções de acordo com a escrita que julgavam ser a mais correta.
          

1ª Versão dos textos 2ª Versão dos textos 
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Resultados 

 

 A realização desse trabalho viabilizou aprendizagem no que se refere a produção escrita, porque antes percebíamos 
que as crianças não tinham o hábito de rever seus escritos e nem de atentar para a estrutura das palavras dentro do 
texto. A aplicação de sequências didáticas durante a formação do PNAIC, com enfoque nas atividades de escrita e 
reescrita na rotina escolar, vislumbrou a apropriação de habilidades de escrita e produção de texto com recuperação 
de sentido. A seguir o quadro demonstrativo do desenvolvimento das crianças quanto a leitura e escrita. 

 

Quadro Demonstrativo do Desempenho dos alunos 

1º Semestre 2º Semestre 

Conhecimento/Capacidade Sim As 
vezes 

Não Conhecimento/Capacidade Sim As 
vezes 

Não 

Lê palavras com diferentes 
estruturas silábicas 

 

3 

 

 

1 

 

3 

Lê palavras com diferentes 
estruturas silábicas 

 

6 

 

--- 

 

1 

Escreve palavras com 
diferentes estruturas silábicas 

 

2 

 

2 

 

3 

Escreve palavras com 
diferentes estruturas silábicas 

 

6 

 

--- 

 

1 

Lê e compreende textos  --- 1 6 Lê e compreende textos  4 2 1 

Produz textos orais escritos 
de diferentes gêneros  

 

--- 

 

--- 

 

7 

Produz textos orais escritos 
de diferentes gêneros  

 

5 

 

1 

 

1 
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Considerações finais 

 
 Neste trabalho, o objetivo de reescrita textual nas turmas de alfabetização foi o ponto central. A finalidade 
foi desenvolvermos uma sequência didática contemplando uma série de atividades nas quais as crianças fossem 
expostas a diversas situações de escrita e reescrita de texto tendo como base a leitura do livro Formiga Amiga de 
Bartolomeu Campos de Queirós que faz parte do acervo bibliográfico das Obras Complementares enviadas para as 
escolas pelo FNDE. 
  

A leitura e a escrita de texto são primordiais para a promoção da aprendizagem e apropriação da linguagem 
escrita, pois permite as crianças analisarem e discutirem sobre os posicionamentos colocados na teia de elaboração 
do discurso. Entendemos que “não há escrita sem leitura, sem reflexão sem adoção de um ponto de vista. O aluno 
precisa encontrar o seu lugar como leitor e produtor de textos”. (ROCHA,2010, p.217).  Partindo dessa 
prerrogativa, enfatizamos que a proposta de reescrita textual possibilitou um desenvolvimento significativo quanto a 
apropriação do sistema de escrita alfabético e as formas de estruturar o texto pelas as crianças.  

 Dessa maneira, as crianças se apropriaram das ideias centrais do livro conseguindo reescrever seus textos 
de forma organizada recuperando o sentido e revendo a escrita “formal” das palavras, claro que evidenciando as 
limitações inerentes do processo de apropriação do sistema de escrita alfabético/ortográfico no qual se encontram as 
crianças. De modo geral, o resultado final foi satisfatório. 
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RELATO 13  

SEQUÊNCIA DIDÁTICA COM TEXTO DO TIPO INSTRUCIONAL 

 

INTRODUÇÃO 

 O trabalho com gêneros textuais em sala de aula ultrapassa a perspectiva do 

reconhecimento de sua nomenclatura. Para que o trabalho torne-se eficaz é necessário que o 

corpo discente compreenda e faça uso dos mesmos nas mais diversas situações de 

comunicação diária. 

 A sequência didática foi realizado na EMEIF Radegundis Feitosa, localizada no bairro 

de Água Fria – João Pessoa PB, em uma turma do 3º ano do ciclo de alfabetização. A turma 

era composta de 30 alunos, dentre os quais: 1 era diagnosticado com TDAH, 4 encontravam-

se em acompanhamento junto à sala de recursos multifuncionais. Dentre eles, 26 estão no 

nível de escrita alfabético, 3 no nível silábico-alfabético e 1 no nível silábico qualitativo. O 

desenvolvimento das atividades aconteceu durante duas semanas, do segundo semestre de 

2014.  

 O planejamento da sequência didática com uso do texto do tipo instrucional buscou 

levar os alunos a desenvolver a escrita com conhecimento das características do gênero a 

partir do estudo sistemático do mesmo. 

 Assim, sabendo do desejo de confeccionar objetos com papel, iniciei o estudo com 

textos instrucionais em minha turma, com a apresentação de várias possibilidades de 

dobraduras. O momento foi descontraído e participativo concluído com o relato oral de alguns 

alunos, a partir de questionamento da professora de como eles conseguiram fazer as 

dobraduras. Os alunos responderam: “Olhando no texto”. “Aqui tem ensinando bem 

direitinho”. “Tia esse texto dá instruções”. 

 Na aula seguinte, vários textos instrucionais foram apreciados antes da exposição das 

características dos mesmos. Nossa roda de conversa iniciou com o seguinte questionamento: 

O que a gente encontra nos textos que vimos na sala de aula? E os alunos responderam: 

“Ensina como fazer alguma coisa”. “Dá dicas”. “Tem o que a gente precisa para fazer alguma 

coisa”. 

 Daí em diante fomos construindo as características dos textos instrucionais: São textos 

que trazem informações de como fazer algo; Tem os objetos que vamos precisar para fazer 

algo; Geralmente dá ordem, quando vai dizendo o passo a passo. Ex.: coloque, dobre, amasse, 

mexa, etc 
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 Nessa etapa da sequência destaco duas situações que contribuíram com a aula. A do 

aluno Thallislânder, que mostrou um celular no momento em que era apresentado um manual 

e, oralmente, fomos explorando o passo a passo para fazer um celular funcionar. Em seguida 

o aluno Adrian explicou como ele havia confeccionado uma peteca. Ele então, foi ensinando o 

passo a passo aos demais colegas da turma. 

  Como forma de saber que o texto instrucional é encontrado nos mais diversos lugares, 

aproveitei o momento da aula de informática, para explicar para turma que, independente do 

lugar onde iremos realizar jogos, tarefas, receitas, precisamos de orientações de como fazer. E 

nesse dia os alunos vivenciaram no computador o jogo da tabuada de multiplicação, on-line, 

no qual precisaram das regras para executá-lo. 

 Partindo da ideia de que o texto instrucional ensina o passo a passo, como também da 

explicação do colega, exploramos um texto que contemplasse a brincadeira Passa o anel, o 

que serviria de suporte para as próximas produções. Juntos, fomos relatando o que seria 

necessário e como faríamos. Montada a ideia, escrevi no quadro para que todos copiassem no 

caderno. 

 Seguindo os trabalhos, no dia seguinte, os alunos se reuniram em grupo e começaram 

a produzir um texto que ensinasse como fazer uma peteca. Nas produções coletivas, alguns 

alunos não participaram deixando a responsabilidade apenas para o escriba. Outros disseram 

que seria mais fácil desenhar. Quando disse que poderia desenhar e analisaram que seria bem 

mais difícil, então, não realizaram nenhuma das duas. Mesmo com a dificuldade de alguns 

alunos, a atividade foi bastante proveitosa para a maioria que participou, uma vez que apenas 

um grupo não conseguiu seguir a estrutura dos textos em estudo.  

 No dia seguinte, iniciamos as exposições no quadro para que os mesmos fossem 

analisando os textos, junto comigo. Como os alunos foram apontando alguns equívocos de 

escrita fui corrigindo, mas, comecei a frisar alguns pontos como: O texto tem um Título? E 

quais são os materiais? O texto segue o passo a passo que Adrian explicou? 

 Algo interessante foi quando expus o texto do grupo 1. Logo disseram que faltavam os 

materiais. E começou uma discussão. E eu indaguei: É preciso? E os alunos disseram: “É, 

pois, se não tiver os materiais, como agente vai saber fazer?” “Tia, o material vem depois do 

título”. 

 Então, escrevi as correções para que os textos ficassem visíveis aos alunos e os 

auxiliassem num momento seguinte. E, observando a necessidade de novos contatos com o 

tipo de texto estudado, uma vez que alguns alunos ainda não reconheciam a estrutura com 

desenvoltura, levei os alunos a jogarem boliche e com antecedência trabalhei o texto escrito. 
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Após a vivência do jogo foi feita a produção escrita individual. Cada um reproduziu o jogo do 

boliche como achou interessante brincar, e no momento seguinte foi feita a revisão escrita 

com auxilio de um suporte – texto do jogo do Bingo das letras iniciais. Nesse momento fui 

passando de carteira em carteira levando cada um a refletir e repensar sua própria produção. E 

nesse acompanhamento individual alguns alunos já foram se colocando, avaliando sua escrita: 

“Eu esqueci o título”. “Eu preciso ajeitar o meu”. “Troquei. Botei o material em baixo”. “O 

meu está todo certo e não precisava escrever de novo”. Por fim, percebeu-se que aluno 

Gabriel que entrou no nível de escrita alfabética e não costumava reproduzir a escrita com 

facilidade, conseguiu claramente assimilar a estrutura do texto instrucional. 

 Diante dos resultados dessa experiência, na qual o texto foi a base da aquisição do 

conhecimento, percebo que estou no caminho certo, e que apesar das dificuldades encontradas 

a aprendizagem é significativa e isso é notório nas produções dos alunos. 
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RELATO 14  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

É POSSÍVEL MUDAR... É SÓ ACREDITAR... 

  
O Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa 
– PNAIC, implantado pelo MEC, em 2012, como 
política de formação, veio fortalecer, 
especialmente, na rede estadual de ensino, que 
tem o seu Sistema próprio de ensino denominado 
Primeiros Saberes da Infância, criado desde 2011 
e regulamentado pela Resolução do Conselho 
Estadual de Educação, de nº 41/2014, e, também, 
implantado em alguns municípios por meio de 
Adesão, uma política de Formação Continuada 
para esses professores do I Ciclo. 

 
 
Esta pactuação entre União, Estados e Municípios não só veio fortalecer o Regime de 
Colaboração entre os Entes Federados, como também, vivenciar uma política concreta de 
cooperação técnica, visando à melhoria da Educação brasileira, nos anos iniciais. É 
fortalecendo as bases que se começa a construir cidadãos autônomos e críticos, para formar 
uma sociedade mais justa e igualitária. 

Essa amplitude do Pacto leva-nos a refletir em um modelo de gestão participativa em que 
todos os envolvidos são corresponsáveis pelas suas ações. Ações essas voltadas para formação 
de um cidadão consciente, conhecedor dos seus direitos e deveres, que nos fizeram refletir na 
fragilidade dos educadores dos anos iniciais, levando-nos a repensar o nosso fazer pedagógico 
e, assim, agirmos sobre nossas ações e assumir uma postura mais prática e coerente com o 
desenvolvimento das nossas crianças, dando a elas o direito de aprender a aprender. 

Essa soma de pessoas pensando o Pacto com os mesmos objetivos e com a finalidade de 
contribuir para o aprimoramento dos processos de formação de todos os envolvidos, além de 
contribuir para melhoria da aprendizagem dos estudantes, enriquece e mostra que é possível 
mudar.  

O Pacto na Paraíba, desde a sua implantação, vem recebendo todo apoio da Secretaria de 
Estado da Educação, que, por meio da Gerência Executiva de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental – GEEIEF realiza o monitoramento, seguindo a orientação da Coordenação 
Estadual, nas escolas estaduais das 14 Gerências Regionais de Ensino e municípios parceiros; 
instituiu a Comissão Institucional formada por representantes do Conselho Estadual de 
Educação- CEE, União Nacional dos Dirigentes Municipais - UNDIME, Secretaria de Estado 
da Educação - SEE, Instituto Federal da Paraíba - IFPB, União dos Dirigentes Municipais - 
UNCME,  

Escola Estadual Antônio Mariz – João Pessoa/PB 
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Escola Estadual Benedito Marinho – Nova Floresta/PB  

 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB que se reúne, regularmente, para discutir e 
acompanhar as ações; dialoga junto à Agência Formadora, buscando o fortalecimento dos 
laços institucionais essenciais para o bom andamento dos trabalhos; disponibiliza diárias, 
hospedagem e alimentação para os Orientadores de Estudo participarem das formações; dá o 
apoio logístico aos polos que funcionam nas escolas, oferecendo alimentação e transporte 
para viabilizar a participação dos professores nos encontros; tudo isso vem contribuir para que 
o processo de formação aconteça da melhor forma possível. Não é fácil gerenciar uma equipe 
de um extremo a outro do Estado e apoiar os 223 municípios, dando-lhes o suporte necessário 
quando precisam, visando fortalecer não só a educação estadual, mas mudar o panorama 
educacional da história da Paraíba. 

Tabela nº 01 – Demonstrativo da situação atual da Rede Estadual de Ensino 

Gerênci
as 

Nº de escolas 
Nº de 
polos 

Nº de 
Orientadores 

Nº de 
professores 

Nº de 
alunos 

14 130 34 48 918 18.574 

 

Ver as mudanças acontecendo em relação à prática do professor; as trocas de experiências 
entre seus pares; os espaços de sala de aula se tornando ambientes alfabetizadores; as crianças 
interagindo; brincando e aprendendo de forma lúdica; o professor motivado em participar das 
formações continuadas aos sábados; tudo isso, nos leva a crer na transformação por meio de 
uma política nacional abraçada pelos educadores que buscam uma educação voltada para o 
século XXI.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Escola Estadual Antonio Mariz – João Pessoa/PB 
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Coordenar o Pacto no Estado da Paraíba com toda essa estrutura foi e continua sendo um 
desafio, pois me fez crescer enquanto ser, no pessoal e profissional, o que me leva a acreditar 
que temos condições e podemos mudar, enfrentando as adversidades em busca de um mundo 
melhor e de qualidade para as gerações de hoje e das que virão. É só acreditar e agir. 
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GABINETE DO MINISTRO PORTARIA No- 867, DE 4 DE JULHO DE 2012 
Institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e as ações do Pacto e 
define suas diretrizes gerais. 
 

 

 

  



304 
 

RELATO 15  
 
 

 
 
O PROCESSO DE INTERDISCIPLINARIDADE NO TERCEIRO ANO DO CICLO 
DA ALFABETIZAÇÃO 
 

INTRODUÇÃO 

Em seu terceiro ano de efetivação o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - 
PNAIC traz uma proposta de ampliar as discussões sobre a alfabetização na perspectiva do 
letramento, numa abordagem interdisciplinar. 
A proposta, em relato, foi desenvolvida em uma turma do primeiro ano final do ciclo da 
alfabetização e defende que, uma concepção de uma educação fragmentada e desvinculada da 
realidade do educando, não contribui e não elenca superações das situações-limite que conduz 
o educando a plenitude do aprendizado.  
Mesmo diante da preocupação de garantia da apropriação, pela criança, do sistema de escrita 
alfabética, uso da leitura e da escrita para as diversas situações de vida diária, o professor 
deve, porém, garantir ao aluno o direito de adquirir conhecimentos diversos de outros 
componentes curriculares, além de Língua Portuguesa.  
A garantia dos direitos de aprendizagem do aluno são fundamentais e, entre eles, está o da 
compreensão do mundo, condizentes com perspectivas atuais da comunidade científica e de 
reflexão acerca do mundo, produções humanas, criadas e influenciadas por seus contextos 
históricos. 
 

DESENVOLVIMENTO 

A prática em questão foi desenvolvida em uma turma de 27 alunos e com uma proposta de 
prática interdisciplinar. Sendo assim, elaboramos uma sequência didática com uma 
diversidade de gêneros textuais (fotografias, contos, receitas, narrativas, biografias e relatos 
históricos em vídeos), como parte dos nossos caminhos de construção do processo de ensino 
aprendizagem, definindo e delimitando objetivos, conteúdos e atividades. 

Em meio a temática “africanidades” buscamos introduzir o assunto partindo da realidade do 
educando, prática defendida em função de uma pedagogia crítica e dialógica. Pois, enquanto 
meios, os conhecimentos devem interagir em uma dinâmica pedagógica integrada e 
integradora, elaborada em situações de diálogos pautados em uma discussão reflexiva. 

Ao conciliar à diversidade textual as disciplinas de ciências humanas, abordamos os 
direitos de aprendizagem previstos e que estão ligados a: compreender e produzir textos 
destinados à organização e socialização do saber escolar/científico e à organização do 
cotidiano escolar e não escolar. 

Nos primeiros encontros se verificou a necessidade em desenvolver um trabalho de avaliação 
dos níveis de alfabetização das crianças, deve ser favorecida por um ambiente alfabetizador, 
onde ela possa manipular verificar e construir a sua escrita. Para Freire (1982, p. 11): “A 
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leitura de mundo precede a leitura da palavra”. Com essa canção poderia ser resgatada à 
história e origem dos nomes da educadora e dos educandos.  

Partindo da origem dos nomes, 
percebemos que a grande maioria possuía 
nomes de origem europeia e judaica. 
Partindo dessas discussões, analisamos 
mapas e localizamos os países.  
Percebendo a diversidade dos nomes 
conversamos sobre como se formou o 
povo brasileiro e das características 
físicas de cada aluno. 
Houve a conclusão que somos uma 
mistura de raças. Sendo assim, 

encerramos a aula conversando sobre os primeiros habitantes do Brasil e de como se formou 
toda essa diversidade. 
Primeira aula 

Apresentação de texto não verbal (Fig.01) contendo alimentos da região nordeste e sudeste 
como pamonha cuscuz e feijoada, precedida de conversação acerca de quais alimentos os 
alunos conhecem, se já comeram... Qual o preferido?  
Ao apresentar as figuras os alunos falaram de suas mães e da preparação da pamonha e de 
como gostavam de comer o cuscuz. Discutiram acerca de como, as vezes, a merenda sai 
gostosa. Mas o cuscuz da escola não é gostoso como o de casa.  
Muitos alunos manifestaram a necessidade de citar a própria receita de cuscuz. Foi solicitado 
auxílio da merendeira para tirar dúvidas da medida, pois segundo eles, preparam a massa “no 
olho”. Sendo assim, listamos no quadro ingredientes e modo de fazer de forma coletiva... Os 
que têm segurança pediram para escrever as palavras no quadro. Contando com a ajuda. 
Outros não quiseram ajuda... Nesse dia foi identificada a “angústia” e insegurança de alguns 
em escreverem sem copiar do quadro.  
Na sequência a turma sugeriu perguntar aos responsáveis acerca da receita da pamonha... Pois 
muitos são de sítios e as mães, no mês de julho plantam milho e produz pamonha e canjica 
para as festas juninas. Aqui se trabalhou linguagem (textos não verbais, formação das palavras 
a partir dos nomes dos alimentos, alimentação, gênero textual: receita, estados e cidades que 
consomem os alimentos do texto não verbal, medidas culinárias , equivalência de pesos ( um 
xícara de fubá, pesa o mesmo que uma xícara de feijão?) 
Ao apresentar o texto não verbal, os alunos falaram de sua mães e da preparação da pamonha 
e do cuscuz e de como a merenda as vezes sai gostosa, em outras não. Sendo assim, muitos 
alunos manifestaram a necessidade de citar a própria receita de cuscuz. Foi solicitado auxílio 
da merendeira para tirar dúvidas da medida, pois segundo eles, preparam a massa “no olho”. 
Com isso, listamos no quadro ingredientes e modo de fazer de forma coletiva... Decidimos 
listar as palavras no quadro, alguns alunos se ofereceram para serem escribas, todos da turma 
ajudaram os escribas e tiraram dúvidas acerca da escrita das palavras.  

Enquanto trabalhamos com a listagem dos ingredientes e modos de fazer do cuscuz, 
observamos e discutimos acerca de como o H de FARINHA E MILHO ( farinha de milhos ou 
fubá, principal ingrediente da receita do cuscuz), mudam a forma de se lê a sílaba formada por 
NA e LA. Elegemos o H, como letra “intrometida” e que não pode se separar, em meio as 

Figura 3: texto não-verbal 
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palavras como MILHO e FARINHA do N e do 
L. A turma entendeu grupos de palavras que 
chamamos de dígrafos.  

A palavra água (importante ingrediente que 
define a consistência do cuscuz e seu 
cozimento), também, foi analisada em sua 
formação pela junção do G com o U, sendo 
assim, os alunos pediram para explicar a 
diferença entre o G com som de “GUÊ” e GÊ. 

Desenvolvemos, então, uma atividade integrando: linguagem: textos não verbais, formação 
das palavras, receita. Geografia: estados e cidades que consomem os alimentos das fotos e 
como preparam. Matemática: medidas culinárias, equivalência de pesos (ver anexos). 

Segunda aula... 

Iniciamos com a leitura da receita da pamonha, trazida pelos alunos. Após a leitura fomos a 
sala de Sala de Multimeios para assistir o vídeo sobre comidas afro-brasileiras. 
 

Durante o vídeo fomos listando as comidas 
típicas afro-brasileiras: 

 

A aula se deu de forma integrada, com os 
alunos fazendo observações no caderno o AE 
(novo aluno tido como especial), participou 
ativamente sempre exibindo suas anotações; 

Nessa aula a turma manifestou a necessidade 
de entender sons de G e J, e acentos das 
palavras acarajé e mangunzá (GB, uma aluna 
em estágio muito inicial da leitura, amou o 
acento agudo por se chamar “friso da vovó”, 

nunca esqueceu). 

Passamos para um vídeo de receita da 
feijoada (carioca). A principal rejeição foram 
os dois últimos ingredientes (laranja e 
cachaça): 

_Nossa! Estragou a feijoada! Desenvolvemos 
uma conversa sobre a feijoada em questão ao 
modo de fazer dos cariocas; 

_ A gente faz a feijoada campinense mesmo 
lá em casa. ECA! Nada de cachaça! (fala de 
TH). Resolvemos listar os ingredientes 
retirando a cachaça e a laranja. 

No primeiro vídeo não havia quantidade nas porções dos ingredientes. Sendo assim, 
procuramos outro vídeo que trouxessem as porções. (figuras 04 e 05) 

Figura 4 

Figura 5 

http://www.bomconselho.com.br/submenu_single.php?idSubMenu=92&nmMenu=ESTRUTURA
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A aula se deu de forma integrada, com os alunos fazendo observações no caderno o único 
aluno com necessidade especial (TDA), participou ativamente sempre exibindo suas 

anotações; 

  

Com esse vídeo organizamos a quantidade de 
ingredientes e retomamos unidades de medida 
(fig.05). Como também, marcamos para aula 
de informática pesquisa de mapas 
identificando os estados da Paraíba, Bahia e 
Rio de Janeiro... 

Em casa... Os alunos anotaram o modo de 
fazer feijoada pelas suas mães, avós e pais.  

Tudo foi lido como introdução das aulas do planejamento 
seguinte. 

Fotos da anotação com observação do vídeo e registro concomitante, professora/ alunos; 

 

Resultados 

O desafio de levar a alfabetização e 
letramento em uma perspectiva 
interdisciplinar e em uma turma 
bastante heterogênea, em termos de 
nível de alfabetização e idade. Além 
disso, em uma escola que tem passado 
por tantas mudanças me faz buscar a 
melhor forma de manter minhas raízes 
de educação popular, de forma possa 
conciliar conteúdos, dificuldade de 
aprendizagem, visões de mundo 
diferentes, problemas com disciplina, 
me faz buscar estratégias para manter 

a minha visão que, pelo que pude 
observar congruente com a linha 

pedagógica e didática do PNAIC.  

 

Conclusões 

É imprescindível sempre partir dos interesses e realidade do educando, conciliando essa 
realidade ao conhecimento científico. O maior desafio com essa turma de terceiro ano está em 
despertar o interesse dos mesmos, pela linguagem e seus símbolos, pelo mundo de 
descobertas que esse aprendizado pode propiciar, como a autonomia pela aquisição da língua 
portuguesa na sua forma escrita, usos e modos de apresentação dos gêneros textuais que se 
apresentam nas diversas áreas de conhecimento. 

Fazer com que esses alunos percebam que só se aprende a ler lendo, só se aprende a escrever 
com a escrita significativa longe da cópia é a grande barreira que estamos tentando superar. 

De acordo com Bianchi (1999), a interdisciplinaridade abre as disciplinas umas às outras para 
enriquecimento dos pontos de vista provenientes de outros horizontes (e da realidade de cada 

Figura 6 

Figura 7 
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educando), o que acaba por promover possibilidades de associar conhecimentos como 
alternativas para a superação dos limites que a própria, ciência e/ou realidade criou no 
entendimento especializado de seus objetos. 
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RELATO 16  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA-PB 
PNAIC/PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 
 
 
CONTRIBUIÇÃO DO PNAIC PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

 
O Programa de Formação Continuada de Professores Alfabetizadores- Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) tem como objetivo contribuir para a 
melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem no ciclo de alfabetização. Propicia ações 
articuladas de formação continuada, utilizando materiais didáticos, pedagógicos e avaliações. 

Uma formação continuada consistente, com objetivos na reflexão teórica e pratica, 
junto com a disponibilidade de materiais didáticos, é fundamental para a concretização de um 
ensino de qualidade para as crianças. 

Nessa perspectiva o PNAIC tem contribuído grandemente no auxilio aos professores 
alfabetizadores. Através das formações, os professores têm refletido mais acerca de como 
trabalhar melhor, buscando mais conhecimento para agregar a sua metodologia de ensino, 
firmando com eficácia o processo de ensino- aprendizagem, pois o professor é o mediador 
entre o aluno e o conhecimento e esse conhecimento só é alcançado pelo aluno se o mediador 
for bem capacitado e preparado para transmitir com êxito o que ensina. Através da formação 
do PNAIC os alfabetizadores têm encontrado essa capacitação para melhorar sua atuação em 
sala de aula, proporcionando uma aprendizagem mais concreta firmada no contexto social da 
criança. Uma formação que visa o aspecto sociocultural do aluno para que esses se tornem 
pessoas críticas, donas de suas próprias ideias, tornando-se cidadãos capazes de construir sua 
história. 

É nesse ponto de vista que relatamos aqui uma seqüência didática realizada através 
dos conteúdos abordados e estudados nos encontros do PNAIC. A aula vivenciada em abril de 
2015 em duas turmas do 3° ano A e B uma com 24 alunos e ao outra com 19, na Escola 
Municipal Margarida Cardoso. Para seqüência didática apresentada neste relatório utilizamos 
cartazes, livro “Os dez sacizinhos” (Tatiana Belinky), quadro e giz, folha sulfit, lápis de cor e 
fantoches, além de aula explicativa com atividades orais e escritas. Iniciamos a aula com uma 
roda de leitura foi apresentado o livro, fizemos uma leitura visual da capa relatando título 
nome no autor editor e ilustrador. Nesse momento perguntamos aos alunos o que eles 
achavam da capa e qual conteúdo poderia conter no livro. Feito esses questionamentos 
realizamos a leitura do livro em partes para facilitar a compreensão, mostrando cada imagem 
apresentada no livro. Trabalhamos uma semana como o livro “Os dêz sacizinhos” exploramos 
em matemática adição e subtração, antecessor e sucessor. Em história falamos sobre o 
folclore brasileiro e a lenda do Saci.  

O objetivo principal dessa sequência era estimular a leitura para que a turma 
aprendesse ler com mais fluência já que poucos sabiam ler com entonação de voz. 
Começamos então um processo de leitura compartilhada. Distribuímos cópias do texto “Os 
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dez sacizinhos” para turma, e dividimos a mesma em duplas, pegamos um aluno que já sabia 
ler com outro que não sabia ou estava começando a ler. As duplas tinham que ler o texto junto 
para que o colega que não soubesse ler acompanhasse a leitura. No dia seguinte a as duplas 
tinham que ler em voz alta para os colegas e em seguida, depois de avaliarmos a fluência da 
leitura eles eram levados para ler em outras salas da escola, na secretária na cozinha no pátio 
para outras pessoas ouvirem. No final da semana de leitura percebemos um grande avanço no 
desenvolvimento das crianças e decidimos prolongar esse método, trabalhamos assim por dois 
meses com diferentes gêneros textuais, fazendo leitura coletiva e compartilhada com alunos 
de outras séries. Para descontrair fazíamos uma vez por semana uma leitura ao ar livre, 
levávamos os alunos para uma pracinha que tem perto da escola, eles escolhiam os livros do 
acervo e na praça faziam grupos de leitura fazendo cada um comentários sobre o que leram. E 
cada dia que passava era notório o desenvolvimento da turma. Passando os dois meses 85 % 
da turma estava lendo, alguns ainda com dificuldades, mas o processo de leitura se constrói 
aos pouco. Ficamos muito felizes com o resultado, pois alcançamos nossos objetivos que era 
fazer com que a turma aprendesse a ler. 

Concluímos através desse processo de leitura que o professor deve está sempre 
procurando inovar, buscando novas possibilidades para o desenvolvimento de seus alunos. 
Percebemos com a formação do PNAIC, a importância de se trabalhar com gêneros textuais, 
procurando sempre atender as necessidades de cada aluno. A contribuição do PNAIC sem 
suma de dúvida foi imprescindível para essa conquista, acreditamos que a educação só tem a 
ganhar com essa formação, pois alfabetizar letrando é o primeiro passo para quebrar as 
barreiras do desenvolvimento intelectual e pessoal das crianças tornando-as pessoas 
autônomas para tomar decisões e serem cidadãs conscientes de seus direitos e deveres na 
sociedade em que vivem. 
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RELATO 17 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
Precisava estimular minha turma a desenvolver suas escritas fluentemente, o 

projeto “Historias diversas de uma turma bem esperta” surgiu da necessidade de fazer com 
que a turma escrevesse textos com mais autonomia fazendo uso da escrita convencional, para 
isso fui buscar junto a literatura um trabalho dinamizador onde de forma prazerosa e 
interdisciplinar despertasse nos meus alunos a sensibilidade pela leitura, pela arte e cultura, 
além de proporcionar autonomia e a inserção no mundo letrado. 

O projeto foi uma parceria feita com a orientadora do PNAIC Francileide Araújo, 
onde a mesma foi conduzindo e orientando as atividades no decorrer do percurso. 

O relato que será apresentado foi realizado pela professora Jeane em uma turma 
de 3º ano, na Escola Municipal Maria do Carmo Marinho situada na cidade de Santa Luzia, 
Paraíba, cujo título foi “Histórias diversas de uma turma bem esperta”. A turma envolvida 
no projeto possuía 29 alunos, sendo 12 do sexo feminino e 17 do sexo masculino, com faixa 
etária em torno de 08 anos. No início do ano havia 12 alunos alfabéticos, 02 na hipótese 
silábica alfabética, 07 na hipótese silábica com valor sonoro, 04 na hipótese silábica sem valor 
sonoro, e 04 na hipótese pré-silábico. Os alunos alfabéticos sabiam ler e compreender 
pequenos textos. Dessa forma, precisei criar metas e estratégias para o avanço dos 
alunos. Entre elas houve a construção e a vivência do projeto citado acima e como produto 
final a culminância por meio da exposição escrita e oral de um livro gigante para toda a 
comunidade escolar. Todas as etapas foram definidas em conjunto com os alunos. 

 
OBJETIVO GERAL 
 Despertar no aluno o gosto pela leitura e escrita criando condição para que o mesmo 

desenvolva suas competências comunicativa e discursiva. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Desenvolver autonomia e o gosto pela leitura de forma prazerosa;  
 Estimular a expressão oral e a criatividade diante de situações organizadas; 
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 Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro de modo a 
ler e escrever palavras e frases; 

 Desenvolver o processo de leitor e escritor durante o processo de produção textual; 
 Ler textos não verbais, com compreensão; 
 Ler em voz alta, com fluência, em diferentes situações; 
 Ampliar o conhecimento sobre os animais; 
 Observar, registrar e comunicar algumas semelhanças e diferenças entre os animais; 
 Fazer artes na perspectiva de criação artística; 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
No primeiro momento iniciei com a leitura do livro ABC dos animais, de Renata 

Aragão de Artiaga. PNLD 2013, 2014 e 2015. 
De início fiz a exploração da capa, ilustração e autor. Após a leitura do livro 

realizei os questionamentos sobre o conteúdo. Organizei algumas perguntas para dinamizar a 
discussão como: Gostaram do livro? De que o livro fala? – Quantos animais aparecem na 
história? Qual é o principal?  

Solicitei que os alunos no caderno listassem os nomes dos animais de acordo com 
a ordem que apareciam na historia. Não demorou muito para que eles percebessem que os 
animais estavam na ordem alfabética, após algumas considerações passamos para o segundo 
momento.  

Propus aos alunos a confecção de livrinhos explorando um pouco as 
características desses animais. Se eles eram vertebrados ou invertebrados, domésticos ou 
selvagens mamíferos ou não, se tinha o corpo coberto de pena ou pelo, entre outras. Para 
realização desta atividade dividi a quantidade de animais por grupos de alunos.  

No final cada grupo apresentou seu livrinho. A atividade proporcionou aos alunos 
trabalhar com a ordem alfabética, como também ampliar seus conhecimentos a cerca dos 
animais. 

Em um terceiro momento nos grupos retomamos os nomes dos animais e 
trabalhamos a contagem dos números de letras e também o número de silabas. Utilizei o 
alfabeto móvel, nesse momento aproveitei os alunos alfabéticos para ajudar os alunos que 
estavam no nível pré-silábico e silábico. A atividade foi muito gratificante, os alunos estavam 
envolvidos e participativos.  

No quarto momento trabalhei com a leitura do livro ‘O leão e o camundongo de 
Jerry Pink Ney. 1ª edição. 2011. Os livros de imagens estimulam as crianças a ler textos não 
verbais, como também ajuda a desenvolver habilidades de conhecimento e apreciação 
artística. A ideia era trabalhar a leitura de imagens para depois organizar a criação da história 
verbal feita por eles, utilizando a narração dos fatos. Precisava propor atividades que 
explorasse mais a escrita de historia, que permitisse a criança criar. O texto não verbal iria 
ajudar a criança a entender melhor a narração, pois na medida em que ela fosse criando sua 
própria história ia percebendo quais elementos deveria colocar na narração.  

Depois de aguçar bem a curiosidade das crianças, mostrei uma imagem do 
camundongo e do leão. Perguntei que animais eram aqueles e quem conhecia. A resposta veio 
de imediato. Algumas crianças falaram que conheciam o leão, mas nunca tinham visto ao 
vivo. O camundongo, conhecido por eles como rato, a maioria conhecia. Continuei 
apresentando agora o livro, O Leão e o Camundongo. Fui passando as imagens sem contar a 
história.  

Continuando, pedi que os alunos pegassem os cadernos, pois iríamos criar a 
historia verbal.  
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Nesse primeiro momento fui à escriba, mas, todos teriam que criar a historia 
comigo. Utilizei um cartaz como recurso que ficou na parede, porém eles deveriam depois 
repassar a história para o caderno ilustrando.  

E assim eu comecei: Era uma vez...! Na medida em que as crianças iam criando a 
história, procurava fazer as intervenções. Por exemplo: - “Tia coloque assim: o leão estava 
dormindo”. Então eu falava: Onde? Como? Quando? Essa atividade me proporcionou mostrar 
a eles os elementos importantes que uma historia contada precisa ter.  

 A atividade foi um sucesso. Os alunos mais inibidos foram perdendo a vergonha 
de falar.  

Passamos agora para o quinto e último momento que seria as crianças criarem 
suas próprias histórias. Elas iriam escolher seus animais preferidos e organizar suas histórias 
com eles. Propus juntar as histórias e construir um livro gigante. Foi uma animação só. 

Primeiro dividimos a turma por grupo, e como seriam muitas histórias para fazer e 
revisar e ainda passar para o livro gigante resolvemos ficar três dias na semana utilizando 
nosso intervalo. 

Após as decisões organizamos nosso projeto da seguinte forma: 
 Roda de leitura  
 Escrita de histórias 
 Revisando (1) 
 Revisando (2) 
 Ilustração 
 Produção do livro gigante 
 Cotação de histórias (Culminância do projeto) 

Mas ainda faltava uma coisa, decidir como seria o nome do projeto. Então 
começamos a conversar. Várias sugestões foram dadas, como seriam várias histórias em um 
livro, as crianças falavam: – Tia coloca assim “As histórias da turma do 3ºano.” Outra 
sugestão: “As histórias de animais da turma do 3º ano. E assim depois de muitas sugestões 
chegamos no título do projeto: Histórias diversas de uma turma bem esperta. A escolha foi 
aceita por todos.  

Pedi que as crianças escolhessem os bichinhos que fariam parte da historia deles e 
dissessem o por que. Todos estavam empolgados. 

Primeiro iríamos criar os textos no caderno de produção, revisar para depois 
organizarmos o livro gigante.  

 Continuando, dividi a turma em grupos, nos grupos coloquei tantos os alunos que 
tinham apropriação na escrita quanto os que não tinham, pois, dessa forma os alunos 
alfabéticos ajudariam aos demais na composição da escrita dos textos. Escolhido os animais 
passamos para a textualização, nesse primeiro momento a preocupação era organizar as ideias 
para escrever o texto. Fiquei passando nos grupos ajudando na organização das ideias.  

Já com os alunos que não tinham apropriação na escrita orientava que eles 
começassem pelo desenho, para ajudar na criação dos textos, mesmo sem ainda produzirem 
escrita, eles não queriam só desenhar, queriam também ter sua história como os demais. Fui 
ajudando a cada um, com o apoio dos demais, pois eles precisavam se sentir parte do processo 
para que eu conquistasse neles a vontade de escrever e de querer aprender. Nessas atividades 
pude perceber que a criança mesmo silábica se aguçada e estimulada a escrever vão 
aprendendo aos poucos, amadurecendo para entender como se escreve. Antes achava que a 
criança não podia aprender a ler e a escrever a partir do contexto. E para minha surpresa 
conforme ia ensinando, percebia o quanto elas iam amadurecendo.  

Pronto os textos, passamos para a parte de revisão. Para isso utilizamos 
novamente o caderno de produção. Durante a revisão além de modificações proposta referente 
à ortografia, á utilização de letras maiúsculas e minúsculas, a utilização de parágrafos, pude 
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aos poucos mostrar como se organiza o texto narrativo. Essa revisão era mais complexa, 
precisava fazer o acompanhamento mais detalhado. Todos os dias utilizávamos parte do 
recreio para dar um suporte maior aos alunos.  

Concluindo a primeira revisão, passamos para a segunda. Na segunda revisão os 
textos já estavam praticamente prontos, pude ajudar ainda mais aos alunos que não tinham 
apropriação da escrita, nesse momento tive ajuda dos alunos alfabéticos. 

Organizado os textos passamos para confecção do livro gigante. 
Iniciamos transcrevendo os textos. Ao todo tínhamos 29 histórias, então 

precisávamos organizar os textos antes, para depois unirmos tudo. Distribui cartolinas e pedi 
que as crianças pegassem seus cadernos de produção e que passassem as histórias feitas por 
eles para a cartolina, e só depois organizariam as ilustrações. As crianças capricharam muito. 
As histórias deveriam ser coladas em páginas de TNT, que foram padronizadas no tamanho 
do livro gigante. Essas páginas eram coloridas, dessa forma ia separando cada história por 
cores. Colocamos também no verso de cada página, frases de incentivo a leitura, com os 
desenhos dos animais escolhidos por eles. Como tínhamos ainda muito trabalho pela frente, 
distribui os alunos por equipe. Uma turma organizava a capa e a contra capa, outra equipe a 
dedicatória e o sumário, outra equipe ia ajudando na montagem do livro, o porteiro ajudou a 
perfurar o livro para unir as histórias e aos poucos o livro foi criando forma, cor e brilho. Para 
todo esse trabalho, tive o apoio também da artesã monitora do Mais Educação. Ela orientou 
toda a parte de ilustração e pintura. Quando terminamos a parte de montagem, partimos para 
enfeitar e organizar a capa. Foi um serviço intenso, mas, à medida que as crianças viam o 
livro ficavam encantadas. Precisava mostrar a eles o quanto as produções deles eram valiosas 
para mim. Precisava fazer com que a partir dali, outras e outras produções acontecessem. E 
foi com esse desejo que concluímos nosso livro gigante. Partimos para a organização da 
contação de histórias para toda a escola. A nossa diretora resolveu estender o convite para os 
pais e assim preparamos e organizamos o cenário. A emoção era grande em poder contar as 
histórias criadas por eles. As crianças se sentiam motivadas e orgulhosas .Foi uma tarde de 
grandes emoções, onde pais , mães e familiares vieram prestigiar um momento tão especial . 
E pensa que a história parou por ai! Depois de apresentarmos na escola vários outros convites 
surgiram e eles continuaram contando histórias nas demais escolas da cidade . 

E assim, quando existe planejamento, força de vontade, estímulo para ajudar as 
crianças o desenvolvimento delas acontece. Me sinto muito feliz por ter proporcionado 
momentos intensos de encantamentos e descobertas aos meus alunos. 
 
 
CONCLUSÃO: 
  

Depois do projeto pude perceber o quanto o prazer em escrever histórias 
aumentou pelos meus alunos. 

Gostavam de ler e contar histórias, porém, quando partíamos para produzir textos, 
eles se sentiam inseguros, diziam sempre que não sabiam. 

O projeto, Histórias diversas de uma turma bem esperta, me proporcionou 
tanto trabalhar com as crianças alfabéticas na construção de histórias, quanto trabalhar com as 
que precisavam desenvolver mais a leitura e a escrita. Esses, a cada dia mostravam-se 
motivados e entusiasmados em participar das atividades propostas. 

Durante o desenvolvimento das atividades percebi, o quanto as crianças 
desenvolveram o aprendizado com relação a escrita. Atualmente, há 17 alunos alfabéticos, 05 
na hipótese silábico alfabético, 02 na hipótese silábica com valor sonoro, 04 na hipótese 
silábica sem valor sonoro, e 01 na hipótese pré-silábico.  
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O comportamento em relação a disciplina mudou muito, as crianças não ficavam 
mais ociosas ao término das atividades ,tinham interesse em fazer e se envolviam com todas 
as ações. As atividades proporcionaram aos alunos uma maior independência. Percebi que o 
problema não estava nas crianças e sim como eu conduzia o aprendizado delas sem envolvê-
las. Hoje há um envolvimento do grupo, a participação nas negociações das atividades veio 
fazer toda a diferença. 
 
 AUTO AVALIAÇÃO: 
 

O Projeto, Histórias diversas de uma turma bem esperta, foi um trabalho muito 
significativo para a minha prática. Hoje através dos projetos e das sequências didáticas 
vivenciadas na formação do PNAIC, organizo melhor minhas ações e os objetivos que quero 
atingir. Ações essas que levam em consideração o crescimento do aluno, priorizando o 
trabalho em grupo e as experiências cotidianas trazidas por eles.  

Como professora da educação básica, procuro estudar participando de formações 
que me conduzam a experiências significativas, e que me oportunizem um aprendizado onde 
eu possa de forma efetiva desenvolver um trabalho sério e comprometido. 
 
 
REFERENCIAS: 
 
Cadernos do PNAIC 2013/2014/2015. 
Obras Complementares. 
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RELATO 18 

 

TÍTULO: PRÁTICA RENOVADA, APRENDIZAGEM MELHORADA 

 

Introdução  

O relato de experiência que aqui se apresenta tem como objetivo relatar uma série de 

atividades de alfabetização que foram desenvolvidas na escola Joventino Batista Monteiro no 

Distrito de Massabielle do município de Esperança no intuito de trabalhar com 28 alunos do 

3ºano do ensino fundamental que apresentavam deficiência no processo de aquisição da 

leitura e escrita. 

A proposta desenvolveu-se a partir do contexto e da realidade escolar uma vez que foi 

observada a dificuldade que os discentes apresentam e com base nestas dificuldades, 

trabalhamos uma série de atividades tais como músicas, quadrinhos, parlendas, jogos, convite, 

bilhete, brincadeiras entre outros. Essas atividades foram escolhidas para favorecer a 

construção do conhecimento das crianças do ciclo de alfabetização e também a contribuição 

de tais estratégias a prática educativa. 

 

Descrição das atividades  

Como professora da turma fui instigada a registrar a experiência em uma turma do 3º ano que 

iniciei o ano letivo com 23 alunos dos quais 15 alunos com níveis de escrita alfabética, 4 

alunos com níveis de escrita pré-silábicas e 4 alunos com níveis de escrita silábicas. Diante 

desta realidade tomei como viés metodológico inicialmente aplicar um diagnóstico com a 

turma para subsidiarmos sobre os diferentes saberes existentes na turma e das dificuldades 

enfrentadas para superar os obstáculos que os alunos apresentavam.  

Em seguida foi-se pensado em práticas que se adequasse a cada nível de escrita onde optei em 

inserir textos de cor como: parlendas, quadrinhos, músicas, etc. Para valorizar os 

conhecimentos que os alunos já possuem antes de ler e escrever convencionalmente como 

também favorecer o desenvolvimento de procedimentos de estudo e de troca de ideias. 

Acreditando que é caminho propício e de fácil compreensão, pois além de possibilitar o 
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desenvolvimento cognitivo, instiga a criatividade e proporciona aos alunos a oportunidade de 

aprender brincando. 

Partindo deste contexto, para iniciar o desenvolvimento em questão foi realizado um 

diagnóstico para construir uma visão detalhada de cada aluno e, com isso poder planejar as 

aulas com base nas reais necessidades de aprendizagem de turma. A ideia foi enxergar os 

problemas comuns que permitiram direcionar as atividades que foram desenvolvidas durante 

o ano para as verdadeiras necessidades de aprendizagem dos alunos. 

Para o diagnostico da escrita foi realizado uma lista de objetos escolares, foram usados 

também textos lacunados, reescrita de textos, leituras de parlendas entre outros. Após os 

resultados foi construída uma tabela com o nome dos alunos com deficiência para 

acompanhar a evolução das hipóteses de cada um. 

Tendo em vista os resultados da turma algumas metas mais gerais foram estabelecidas para o 

trabalho a ser desenvolvido em sala ao longo do ano. Com apoio da coordenação pedagógica 

foi proposto uma série de atividades baseadas no PNAIC que possibilitasse metas para 

facilitarmos a utilização do alfabeto móvel, por este recurso deixou os alunos para formarem 

palavras com letras que achassem necessário. 

Partimos para o conhecimento do nome próprio do aluno, já que o mesmo representa uma 

oportunidade privilegiada de reflexão sobre o funcionamento do sistema de escrita e exerce 

um papel muito forte na vida das crianças, ele individualiza e representa o primeiro marco do 

individuo. O trabalho com o nome oportunizou aos alunos a compreensão da escrita do 

próprio nome, suas letras, sua quantidade, variedade, posição e ordem. 

Para ampliar as possibilidades do uso de linguagem foram trabalhados diversos gêneros 

textuais para a efetivação da comunicação verbal e propiciar a participação do aluno na 

construção de sentido de texto. O aluno precisa estar em contato com os mais variados 

gêneros de textos para que saiba utilizá-las nas diferentes situações em que precise fazer uso 

da fala e também da escrita. 
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Conclusão  

Diante da utilização desses recursos, foi-se percebendo lentamente mudanças 

significativas na escrita e na leitura, assim como também maior interesse em aprender, uma 

vez que observamos a participação efetiva dos discentes nas atividades desenvolvidas e 

motivação por parte deles em querer entender o que estava sendo exposto. 

É importante destacar que essa experiência proveitosa em uma turma heterogênea só 

foi possível devido à parceria entre professor e coordenador e muita dedicação.  

O PNAIC nos faz crescer, inovar a nossa prática pedagógica, nos propicia momentos 

de reflexão quanto a importância de trabalhar os conhecimentos científicos sempre partindo 

da experiência real que o aluno nos traz. A sua forma de trabalhar o lúdico faz com que os 

alunos desenvolvam suas competências e habilidades satisfatórias.  

Seguir as orientações foi sem dúvida um recurso bastante relevante e como escola, 

podemos perceber a contribuição de forma significativa no processo da aquisição da leitura e 

da escrita dos alunos que por muitos foram desacreditados.  

Sabemos que muito ainda tem que ser feito para o crescimento dos alunos. 
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RELATO 19 

O MUNDO ENCANTADO DA LEITURA 

 
  

A leitura é muito importante na vida do ser humano, portanto é de fundamental 
importância levar para a sala de aula textos que despertem nas crianças a curiosidade o 
imaginário, a arte de ouvir e contar histórias. Uma história apresentada de forma prazerosa 
desperta na criança o gosto e o interesse pela leitura, despertando nela o imaginário, a 
criatividade e o interesse pelas letras.      A leitura é o 
processo de construção de significados do texto, é uma situação efetiva de interlocução, de 
reconstrução dos sentidos pelo leitor, de exploração das propriedades discursivas e textuais.
 O presente texto mostra a experiência vivenciada pelos alunos do 3º ano da Escola 
Municipal Maria Eulália Cantalice a partir do Livro “Os Três Jacarezinhos” de Helen 
Ketteman, experiência esta que pode ser trabalhada com qualquer obra literária, tendo em 
vista a importância de se trabalhar em sala de aula com a literatura infantil. 

 

OBJETIVOS 

Geral: Apreciar e compreender textos do universo literário, levando em conta os fenômenos 
de fruição estética, de imaginação e de lirismo, assim como os múltiplos sentidos que o leitor 
pode produzir durante a leitura. 

Específicos: Ressaltar a importância da leitura; Despertar nos alunos o gosto e o prazer de ler; 
Estimular no aluno o hábito de ouvir história; Desenvolver a escrita e a oralidade; Trabalhar 
com a leitura individual e em grupo; Promover o desenvolvimento da imaginação e 
criatividade; Narrar a história a partir de desenhos feitos pelos alunos; Identificar as lições de 
moral que as histórias trazem; Parodiar o texto lido; Produzir texto com autonomia. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

1º Momento 
Escolha do livro. “Os Três Jacarezinhos”. 
Levantamento dos conhecimentos prévios, através da ilustração da capa do livro, fazendo 
perguntas e possibilitando a participação ativa dos alunos- leitores.  
2º Momento 
Organização dos alunos em círculo; Leitura do livro; Compreensão da obra literária através de 
um jogo de perguntas e respostas, explorando tanto o texto verbal quanto as ilustrações; 
Exploração da estrutura da narrativa, fazendo referências aos fatos ocorridos no começo, meio 
e fim da história, contação da história a partir de desenhos produzidos pelos alunos. 
 
3º Momento 
Reconto oral e escrito da história, podendo parodiar, mudar a narrativa ou adaptar novos 
personagens. Leitura e revisão dos textos produzidos. 
4º Momento 
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Confecção de fantoches baseados nos personagens do livro; Apresentação da história pelos 
alunos, utilizando os fantoches confeccionados. 
5º Momento 
Criação e organização do cenário sugerido pela história; Dramatização da história: Os três 
Jacarezinhos. 
 

RESULTADOS OBTIDOS 

 Foi uma experiência bastante proveitosa, porque pudemos oferecer aos nossos alunos 
momentos de leitura, onde todos de acordo com o seu nível puderam realizar atividades 
diferenciada referentes ao livro: Os três jacarezinhos. 
 Nos dias atuais, despertar nos alunos a gosto pela leitura, tornou-se um desafio para o 
professor, porém com livros de excelente qualidade, é possível prender a atenção dos alunos 
envolvendo-os no mundo imaginário das histórias infantis. 
 No decorrer da leitura do livro logo alguns alunos perceberam as semelhanças que a 
obra tem com o livro: Os três porquinhos, então fizemos oralmente a comparação entre as 
duas obras, observando as semelhanças e diferenças apresentadas entre elas.  
 Ao visualizar as ilustrações, os alunos ativaram o conhecimento prévio, fizeram 
inferências, construíram e reconstruíram significados ao longo da história. 
 Tendo em vista ser uma turma bastante heterogênea, cada aluno produziu um texto de 
acordo com o seu nível de aprendizagem. Os alunos que estão no nível alfabético recriaram, 
modificaram e deram novos rumo e personagens a história, já os não alfabéticos produziram 
seus textos a partir de ilustrações e listas de palavras referentes à história escutada. 
 A confecção dos fantoches foi um momento bastante participativo, mas quando lancei 
a proposta da dramatização eles ficaram tímidos e poucos participaram da atividade proposta. 
 A realização desta sequência com o livro literário infantil propiciou atividades 
multidisciplinares de leitura e escrita, bem como o desenvolvimento da criatividade e da 
imaginação dos alunos.  
 
 
CONCLUSÃO 
 O presente relato de prática, ressalta a importância do aluno vivenciar momentos de 
leitura na escola para se tornar cidadãos leitores e letrados. 
 No entanto, é de responsabilidade do professor estimular no aluno o gosto pela leitura, 
oferecer atividades criativas e diversificadas, explorar os diversos portadores de textos e 
transformar a sala de aula num verdadeiro ambiente alfabetizador. 
 É através dos livros literários e da contação de história que podemos formar alunos 
leitores e escritores, ativos no processo ensino-aprendizagem. 
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RELATO 20 

OS GÊNEROS TEXTUAIS QUE CIRCULAM NA SOCIEDADE: UM “CONVITE” A 
LEITURA    

 

 

 Introdução  

 A partir do momento em que a criança entra em contato com o mundo social, onde a 

escrita está presente em suas diversas formas de uso, é possível afirmar que ela inicia o 

processo de alfabetização e letramento antes mesmo de entrar na escola. Esse processo é uma 

construção conceitual, contínua e desenvolvida dentro e fora da sala de aula em um processo 

interativo que acontece desde as primeiras relações da criança com a escrita. 

 De acordo com SOARES (2010, p.39), o surgimento de novos termos veio em 

decorrência da necessidade que a sociedade tem para nomear coisas e objetos para que 

realmente eles existam, assim, a palavra “letramento” nasceu para caracterizar aquele que 

sabe fazer uso do ler e do escrever, que responde às exigências que a sociedade requer nas 

práticas de leitura e de escrita do cotidiano. Hoje, saber ler e escrever de forma mecânica não 

garante ao indivíduo a interação plena com os diferentes tipos de textos que circulam na 

sociedade.  

E a escola como instituição social tem como alvo a socialização e o uso dos 

conhecimentos acumulados pela sociedade e a incumbência de ensinar a ler e a escrever nas 

“linhas e entrelinhas”. Um de seus desafios é desenvolver no aluno o gosto pela leitura, 

aproveitando a diversidade de gêneros textuais que circulam em nossa sociedade. O trabalho 

com gêneros textuais em sala de aula é uma oportunidade de lidar com a linguagem oral e 

escrita nos seus mais diversos usos autênticos no dia a dia (MARCUSHI, 2005).  

A proposta didática apresentada neste trabalho tem o intento de induzir o aluno a 

conhecer e reconhecer a finalidade e a estrutura do gênero textual convite, o qual pode ser oral 

ou escrito. Tivemos como objetivos antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios 

relativos aos textos a serem lidos pelo professor ou pelas crianças; reconhecer finalidades de 

textos lidos; oportunizar a produção e a interpretação de texto no ambiente escolar e utilizar 

adequadamente as diferentes linguagens em diversas situações de comunicação.  

 

Descrição das atividades  
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 Realizar um trabalho pedagógico dentro de um contexto é dá significado a vida social no qual 

nossos alunos estão inseridos. Ou seja, é através dos fatos do cotidiano e na vivência do aluno 

que o que se aprende na escola ganha sentido, mesmo porque os alunos vivem em um espaço 

regido pelas relações sociais se deparando com um “mundo” de informações por meio dos 

múltiplos veículos de comunicação. Sendo assim, a escola enquanto instituição pedagógica e 

social deve fazer a ponte entre o que se vive em sociedade e o que é sua incumbência ao 

ensinar através de um trabalho fazendo a relação entre as diferentes áreas de conhecimento e 

aproveitando os conhecimentos prévios dos alunos, unindo-os para transpor algo inovador, 

construir conhecimentos, resgatar possibilidades e ultrapassar o pensar fragmentado.  

Ao refletir sobre as funções da escola e o desenvolvimento de atividades 

interdisciplinares e integradoras percebemos que o aluno não constrói sozinho o 

conhecimento. Mas sim em conjunto com outros e tendo a figura do professor como um 

orientador para construção do conhecimento, onde o trabalho interdisciplinar favorece maior 

interação entre os alunos, com os professores, sem falar na experiência e no convívio grupal. 

Pensando na importância das interações sociais para o desenvolvimento e aprendizagem de 

nossos alunos, buscamos a história Bruxa, bruxa, venha a minha festa (Por Arden Druce. 

Ilustração: Pat Ludlow. Tradutor: Gilda de Aquino.) para abordar o gênero convite. Por ser 

uma história atraente com imagens intensas e representar um tema comum a vida de nossos 

alunos, convite para uma festa. 

O presente estudo foi desenvolvido com alunos da Escola Municipal de Educação 

Básica Manoel Tertuliano de Araújo em uma turma multisseriada com alunos de 2º, 3º e 4º 

ano, no Sítio Torres, zona rural do município de Barra de Santana-PB32. Este trabalho foi 

realizado no mês de setembro de 2014 e teve a duração de quatro dias e participaram quatorze 

alunos com idade entre oito e dez anos. 

1º dia: Leitura do livro Bruxa, Bruxa venha a minha festa (Arden Druce. Ilustração: Pat 

Ludlow. Tradutor: Gilda de Aquino. Editora: Brinque Book. Este livro faz parte do acervo do 

Projeto trilhas, 2012. FNDE. 

 
                                                           
32 Localizada na microrregião do Cariri Oriental, Barra de Santana, é uma cidade típica interiorana com uma característica muito peculiar: o 

município tem uma população estimada pelo IBGE no ano de 2013, de 8.206 habitantes. Destes, 7.475 residem na zona rural, enquanto 

somente 731 residem na zona urbana, ou seja, é um dos raros municípios no Brasil que possuem uma população rural cerca de dez vezes 

maior que a população urbana. 
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Com a apresentação do livro trabalhamos com as 

crianças o autor, quem fez as ilustrações, qual o título do 

livro com o objetivo de ativar os conhecimentos prévios 

sobre a história a fim de antecipar sentidos e envolvê-los na 

formulação e verificação de hipóteses de leitura. Durante a 

apresentação visual indagamos algumas questões como:  

1. Sobre o que fala o livro?  

Aluno A: Bruxa 

Aluno B: Assombração 

2. Quem convidaria uma Bruxa a ir a uma festa? 

Aluno A: Eu, se ela fosse boa. 

Aluno B: Eu convidaria para ela fazer magia. 

3. Como seria este convite oral ou escrito? 

Aluno A: Escrito 

Aluno B: Oral Figura1: Capa do livro. 
4. Como seria produzir um convite para a Bruxa vir à festa? 

Aluno A: Escrevia o convite e entregava a um corvo para ele entregar a Bruxa lá no castelo 

mal assombrado. 

Aluno B: Ia até o castelo mal assombrado e faria o convite: Senhora Bruxa quero lhe 

convidar para minha festa de aniversário que será lá no Spázzio a meia-noite. 

5. A Bruxa aceitaria o convite? 

Aluno A: Não. Aceitava se fosse pra comer a gente. 

Aluno B: Sim. E ainda chamava os bruxinhos para ir com ela. 

6. Onde poderíamos encontrar a Bruxa para entregar o convite? 

Aluno A: Na casa dela, numa casa abandonada numa floresta. 

Aluno B: Em um castelo mal assombrado. 

7. Se a Bruxa fosse fazer uma festa, quem seriam os convidados da Bruxa? 

Aluno A: Bruxa Nilda, Malévola e todos os personagens sombrios. 

Aluno B: Eu, bruxos, morcego, coruja, lagartixa, fantasma, gato, rato e vampiros. 

8. O que seria servido aos convidados na festa de aniversário de uma Bruxa? 

Aluno A: Coração de veado, mosquito ao molho, piolho com sangue. 

Aluno B: Olho de papagaio, rata assado na brasa, cobra no espeto e sangue de sapo. 

Após estes questionamentos, começamos a leitura com a entonação de voz forte para 

que os alunos identificassem os personagens no momento da leitura. Com o acontecer da 



329 
 

leitura os alunos começaram a interagir com a história no momento em que a última palavra 

da frase serviria de pista para eles saberem qual seria o próximo convidado.  

Depois da leitura feita por nós, questionamos se eles gostaram da história: 

 Quem contou a história? 

  Onde a história aconteceu?  

 Quem é o personagem principal?  

 Quem eram os convidados da bruxa? 

 

 Dando continuidade, propomos que se 

organizassem para dramatizar a história contada por 

nós e que cada aluno seria um personagem da 

história fazendo uma leitura individual. Todos se 

envolveram demonstrando muita desenvoltura na 

apresentação. Chamou a nossa atenção o fato de não 

esquecerem as falas dos personagens bem como o 

esforço de cada um para fazer a entonação de voz 

dos personagens conforme a figura. 

 Figura2: Crianças dramatizando a história 

Para o dia seguinte, solicitamos que cada aluno procurasse em casa todos os tipos de 

convites para trazer na próxima aula para darmos continuidade ao estudo. Porque entendemos 

que o gênero textual “convite”, geralmente, é um texto destinado a pessoas conhecidas, como 

amigos e familiares. 

A aula realizada neste dia foi satisfatória ao nosso modo de ver, pois foi possível 

perceber uma relação mais estreita entre os livros e o mundo imaginário de cada criança 

através do interesse que cada aluno apresentou em continuar a temática no dia seguinte. 

 

2º dia: proposta de produção escrita/oral 

 

 Os alunos chegaram à escola demonstrando muito entusiasmo. Cada um tirava de sua 

mochila os convites solicitados na aula anterior e compartilhavam entre si. Então, 

introduzimos a aula compartilhando com a turma os diversos tipos de convites trazidos por 

eles e por nós, tais como convite de casamento, missa, formatura, chás de bebê /panela, 
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 Professora Magnólia 

 Nós alunos do 2º e 3º ano convidamos à 

senhora para vir a nossa sala de aula contar 

como foi sua infância. 

 Data: 10/10/14 

 Horário: 14 horas 

 Os alunos do 2º e 3º ano. 

 

palestras, aniversário entre outros. Neste primeiro momento, cada aluno pôde classificar o 

evento a qual cada convite pertencia observando as imagens e o texto escrito em cada um.  

Em seguida formamos duplas para identificação da estrutura de um convite, constatando 

que quando queremos chamar alguém para participar de um evento, uma entrevista ou outros 

acontecimentos utilizamos o convite, que pode ser oral ou escrito, e em qualquer dessas 

formas o convite deve conter as seguintes informações:  

 O nome da pessoa convidada; 

 O assunto; 

 O local, a data e o horário de realização do acontecimento;  

 O nome e o endereço de quem está convidando. 

 Dando prosseguimento a aula, teríamos que escolher um convidado. O convite seria 

destinado a pessoas que gostassem de falar em público e quisessem contar histórias de seu 

tempo de criança. Depois de sugerir nomes de pessoas da comunidade e verificar a 

disponibilidade de tempo das pessoas e suas particularidades optamos por convidar a nós 

mesmos, professoras da escola, utilizando convites diferentes, oral e escrito. 

  

 

 

 

 

Figura 3:Texto escrito pela aluna do 3º ano. Figura 4: Reescritura do convite  

  

Com a versão final, um dos estudantes entregou o convite à professora.  

 

 

 

 

 

 

 

Professora Magnólia 

Nós alunos do 2º e 3º ano convidamos 

à senhora para vir a nossa sala de aula 

contar como foi sua infância. 

Data: 10/10/14 

Horário: 14 horas 

Os alunos do 2º e 3º ano. 
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Figura 5. Convite depois de reescrito. Figura 6. Entrega do convite a professora Magnólia. 

 

Para fazer o convite oral, à turma elegeu uma aluna para representar a todos. O convite 

oficial ficou por conta de uma aluna do 3º ano que convidou a pessoa escolhida (professora Clara) 

atentando para a estrutura do gênero textual abordado, como o nome da pessoa convidada, data, 

horário, local, assunto e quem convida. Como mostra a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura7: Rafaella, aluna do 3º ano fazendo o convite oral 

 

3º dia: Atividade dirigida  

 

Para iniciar esse momento, sugeri a seguinte atividade para o 2º ano: Imagine que você 

está organizando a festa de seu aniversario. Faça uma lista de convidados. Para os alunos do 

3º e 4º ano: Elabore questões que poderíamos perguntar ao convidado caso ele se esquecesse 

de falar algo sobre sua infância. As questões foram digitadas para melhor leitura das crianças. 
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 Figura 8: Lista de convidados Figura 9: Questionário elaborado pelo 4º ano.  

  

A atividade do 2º ano foi sugerida com o intuito de verificar se as crianças haviam 

compreendido o significado e organização de uma lista de convidados, já a do 3º e 4º ano 

tinha a finalidade de sistematizar o momento da apresentação tendo um roteiro caso fosse 

necessário.  

 

4º dia: Contação de histórias de nossa infância 

 

Na data marcada e após apresentar-se aos os alunos dizendo da imensa satisfação de 

colaborar com a aprendizagem das crianças, a professora Magnólia foi convidada pela 

professora Clara a falar espontaneamente. Depois foi questionada oralmente e por escrito 

sobre curiosidades de sua infância pelos alunos presentes. 

Ela prontamente atendeu ao convite da professora Clara e introduziu mostrando um 

vestido que usara quando muito pequena. Neste momento, demonstrou grande emoção, pois, 

segundo sua fala, a fez rememorar sobre uma fase tão especial em sua vida. As crianças 

ficaram em silêncio total e ela, emocionada, citou as brincadeiras que mais gostava como: 

brincar de boneca (uma pedra enrolada de pano), curral de osso e o gado de pedra, casinha, 

toca , amarelinha e escolinha. 

Continuou sua fala, mencionando as dificuldades de seu tempo. Quando ia a pés para 

escola (E.M.E.B Ernesto Celidião do Rêgo- Salinas de Cima, 1km aproximadamente de 

Torres, sítio onde reside até hoje). Quando ajudava a sua mãe nos afazeres de casa lavando 

louça ou varrendo a casa. 

Passado esse momento de fala espontânea, os alunos do 3º e 4º ano começaram a fazer 

a perguntas elaboradas na aula anterior. Conforme os alunos anteviram ela esqueceu algumas 

coisas que eles consideravam interessantes. A primeira foi: Na escola tem um programa que 

ajuda a cuidar dela, deixa ela mais bonita. Como era a escola no seu tempo de criança?
 

Ela respondeu que havia muitas dificuldades para todos. Havia mobília quebrada, 

buracos no chão, as fendas no teto eram horríveis. Não tinha merenda e farda só se os pais 

escolhessem uma roupa exclusiva. Ela disse que na verdade, na escola, restava apenas o bom 

e agradável ensino de sua professora. 
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Outra questão foi: Você tinha muitos amigos? A professora mais uma vez calma e 

gentilmente respondeu que não, porque sua mãe não permitia muito contato com outras 

crianças ou adultos de sua região.  

Este foi um momento de grande importância para nós, uma vez que percebemos o 

significado dado e a interação das crianças com a professora convidada.  

  

Conclusão  

  

No decorrer do trabalho obtivemos resultados satisfatórios sobre conhecimentos 

prévios apresentados pelas crianças como também na produção e na interpretação de texto em 

diferentes linguagens e os conhecimentos que os alunos adquiriram acerca do gênero textual 

convite. Uma vez que para que as crianças tenham chance de se tornarem usuárias 

efetivamente da linguagem oral ou escrita é preciso que em sala de aula, o professor permita a 

interação entre vários e diferentes textos, em situações reais de comunicação e é fundamental 

que a criança encontre na sala de aula espaço para expor suas ideias, confrontar seus pontos 

de vista e construir novas visões sobre o tema abordado. 

Também por esta razão deixamos para eles a escolha dos convidados. No entanto, 

houve limitações em trazer pessoas que estivessem dispostas a falar sobre sua infância, por 

diversas razões, fosse por tempo disponível ou questões pessoais e por isto acharam por bem 

que uma pessoa do convívio escolar, a professora Magnólia e a Professora Clara - A última, 

não teve o momento da fala porque cedeu o espaço para a professora convidada ter mais 

tempo e liberdade com os alunos -.  

Neste sentido, os avanços da turma foram bastante significativos uma vez que eles 

sabiam que para fazer um convite era necessária uma mensagem, mas não sabiam questões 

relativas a estrutura, então tiveram o desafio para compor o convite com as características que 

definem seu estilo como: horário, data, local, o nome e o endereço. Quanto à leitura o desafio 

além de ler os convites apresentados, os alunos tiveram que identificar os erros no tocante a 

estrutura e escrita do gênero textual abordado. Nessa perspectiva, entendemos que a 

alfabetização e letramento são indissociáveis e quando isto ocorre facilita o desempenho das 

pessoas na escrita e na assimilação da leitura gerando um melhor aproveitamento daquilo que 

se estudou, para ser colocado em prática diariamente. Pois o letramento está relacionado com 
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os usos da leitura e da escrita, na vida em sociedade, onde a aprendizagem da criança se dá 

em diferentes momentos. 

Portanto, com a proposta de produção escrita e oral oportunizamos aos alunos a 

construção de textos com significado, favorecemos a reflexão sobre a escrita e fomentamos o 

desejo da fala. Nestas situações foi necessário que eles adequassem a linguagem à situação 

tanto em casa como na escola ou em outros ambientes sociais que a criança está inserida.  
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RELATO 21 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
 
 
E.M.E.I.E.F. Otávio Francisco Regis.  
Sítio Nogueira – Mogeiro / PB. 
Séries: 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. 
 
 

 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Leitura em turma multisseriada 

Projeto “Aprender Brincando” 

PNAIC – Uma forma de aprendizagem diversificada, contextualizada e prazerosa! 

 

Relato de experiência de um projeto sobre leitura em turma multisseriada 

 

A aprendizagem humana está relacionada à educação e desenvolvimento pessoal. 
Deve ser devidamente orientada e é favorecida quando o indivíduo está motivado. 

Através do PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, nós 
educadores pudemos trabalhar com nossos alunos de forma diversificada, contextualizada e 
prazerosa, favorecendo assim a aprendizagem das crianças no desempenho escolar. 

Ao trabalhar o projeto: “Aprender Brincando”, realizamos diversas atividades 
através da leitura, brincamos com o jogo ludo do programa PNAIC, onde ampliamos o jogo e 
a medida que brincava ia aprendendo com perguntas relacionadas ao texto. 

Para iniciar as atividades , foi projetado um lindo cenário em sala, com a ajuda de 
alguns alunos confeccionamos cartazes referentes ao tema a ser abordado. 

No primeiro momento os alunos sentaram – se em forma de círculo, e foi apresentado 
o conteúdo a ser trabalhado. O tema foi introduzido com a leitura do livro  
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 “ A árvore generosa”. 

  
 
 

"Este livro é o mais conhecido do escritor e ilustrador norte-americano Shel 

Silverstein. O clássico, escrito em 1964, comoveu gerações com a história de uma árvore e 

um menino. Com poucas palavras, Silverstein fala da relação entre o homem e a natureza, 

onde uma árvore oferece tudo a um menino, que a deixa de lado ao crescer ao mesmo tempo 

que se torna num homem egoísta. Mas para agradar ao menino que ama, a generosidade desta 

árvore não tem fim - ainda que isto signifique a sua própria destruição. Em primeiro plano, 

uma lição de consciência ecológica: o homem pequeno, mesquinho, frente à generosidade e à 

força da natureza. No entanto, a dinâmica que vemos entre o menino e a árvore fala também 

da passagem do tempo e dos valores que são reavaliados com ela. A árvore ensina, por meio 

do afeto, uma relação de troca sincera e desinteressada - essa que o homem parece 

desaprender com as exigências da vida adulta. Duas fortes qualidades aliam-se neste livro. O 

fato de abordar questões fundamentais como o tempo, a morte, a vida, a relação amorosa e de 

amizade, tudo o que nos posiciona face aos outros e a nós próprios. 

 

Antes de iniciar a leitura, foi feita a exploração das ilustrações da capa e do título, por 
meio de questionamentos orais. 

Mas, quando comecei a leitura as crianças passaram rapidamente a fazer parte da 
relação entre o menino e a árvore apresentada na narrativa, despertando alguns comentários 
relacionados à história, durante esses comentários, procurava não interromper a leitura. 
Apenas quando algum aluno (a) perguntava algo, eu respondia pedindo que esperasse mais 
um pouco que logo iríamos descobrir. A leitura foi feita em um tom de voz leve, seguindo um 
ritmo pautado pela pontuação do livro. É importante ressaltar que esse modo de ler 
expressando naturalmente os sentimentos ocorridos em cada acontecimento da história, 
facilita o entendimento e a compreensão do texto.  

Ao começar a roda de conversa apreciativa, percebi que a atividade da leitura em si 
tinha mobilizado parte dos alunos a iniciarem uma avaliação da história por conta própria. 
Para mediar a conversa sobre o livro, retomei a leitura fazendo uma nova observação coletiva 
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das imagens, página, por página. Esse momento foi muito rico, pois as crianças demonstraram 
suas percepções, fazendo comentários sobre alguns fatos que aconteceram no texto, 
destacando o cuidado, o carinho e a relação de amor apresentados pela “árvore generosa”, 
associando a relação de “doação”. 

As rodas de conversa posteriores à leitura podem ser entendidas como uma estratégia 
que possibilita discussões e reflexões acerca da literatura apresentada, fomentando assim a 
formação de leitores críticos, reflexivos e futuramente mais participativos, questionadores e 
com critérios de escolhas apurados.  

Após a atividade oral do texto, foi realizada uma atividade escrita de acordo com o 
nível de aprendizagem e a série dos alunos, para uma melhor avaliação de escrita e 
letramento, onde eles puderam ilustrar o texto, reconhecer letras iniciais de palavras 
relacionadas ao texto, completar palavras com vogais, formar frases, separar sílabas e 
conhecer e escrever as partes da planta. 

Ao término das atividades, finalizamos o nosso projeto com uma apresentação de uma 
peça teatral na cidade de Mogeiro, num projeto organizado pela secretaria de educação, 1º 
circuito literário, onde os alunos da nossa escola apresentou uma roda de leitura ao ar livre ( 
A árvore generosa). 

Desse modo, foi possível notar a satisfação dos educandos, a participação e o desempenho de 
cada um em todas as etapas do trabalho realizado, envolvendo as leituras, as atividades, os 
ensaios, provas de figurinos e a apresentação teatral. 
 
  Acreditamos que conseguimos garantir aos nossos alunos alguns direitos de 
aprendizagem em língua Portuguesa relacionados à Leitura, Oralidade e Apropriação do 
Sistema de Escrita Alfabética, em Ciências, quando trabalhamos as partes da planta, em 
História, uma vez que articulamos a temática em foco às histórias de tradição orais tanto 
locais, quanto regionais. Foi gratificante para nós, vermos o envolvimento e o crescimento 
que cada um obteve durante todas as etapas do trabalho até a finalização, com apresentação 
teatral para outras escolas do município. 
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RELATO 22 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 

  

A LITERATURA DE CORDEL NA SALA DE AULA 

 

A educação tem tido um avanço considerável nas ultimas décadas, é verdade que ainda há 

muito para se fazer, mas os resultados já se mostram eficientes. E dentre muitas tentativas e 

ações para sanar as dificuldades da educação, criou se o PACTO nacional pela alfabetização 

na idade certa que é um compromisso formal 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. Curso que veio para nortear 

os profissionais da educação e mostrar um novo rumo à alfabetização. Essa formação nos 

proporciona um leque de atividades que podemos desenvolver em sala de aula e aqui será 

relatada uma dessas atividades realizada durante o PACTO. 

 A atividade escolhida por mim foi à realização de um projeto de literatura de cordel, 

realizada na escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Carmo. Situada na 

comunidade Barra do Urubu, no município de Algodão de Jandaira- PB.  

 A escola é pequena, conta apenas com uma sala de aula e uma professora. A turma é 

caracterizada por ser multisseriada, ou seja, são alunos e alunas de faixa etária e series 

diferentes. O que dificulta o trabalho de alfabetização dos alunos do ciclo de 1° ao 3ºano. A 

turma é composta de 20 alunos, fazendo parte do ciclo de alfabetização apenas 9. São 5 

alunos do 1° ano, 2 do 2° ano e 2 no 3° ano. Encontram-se no nível silábico, silábico 

alfabético e alfabético.  

 O projeto de literatura de cordel veio com fonte para o desenvolvimento da leitura e escrita. 

Que são cruciais para o bom desempenho escolar de qualquer individuo. A leitura é 

importante para a construção do conhecimento, buscando a descrição compreensiva dos 

modos de olhar, sentir e vivenciar a importância da leitura na vida e no aprendizado da 
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criança. Para Paulo Freire (2000, p.5), “leitura boa é a leitura que nos empurra para a vida, 

que nos leva para dentro do mundo, que nos interessa a viver”. A escrita não menos 

importante, possibilita ao aprendiz expor de modo concreto quilo que senti, viu ou ouviu. 

Possibilitando a ele maior compreensão do mundo letrado.  

 O Projeto visa valorizar o sentimento do Nordeste baseando-se no valor cultural da Literatura 

de cordel fazendo com que as crianças conheçam e percebam que o saber do nordestino está 

nas raízes do seu povo. A literatura de cordel é exatamente isso – cultura popular. Os versos 

estão sempre relatando acontecimentos, fatos políticos, artísticos, lendários, folclóricos ou 

pitorescos da vida como ela realmente é. Sua produção é simples como o povo.  

 A Literatura de Cordel faz parte do romanceiro popular do Nordeste e teve sua origem nos 

romances portugueses em versos, os quais surgiram em sua expressão oral, sendo depois 

passados para a escrita. Foi nessa região, local de menor letramento e de acesso mais difícil à 

imprensa, que o Cordel, essas narrativas em versos impressas em papel simples e penduradas 

num barbante, conhecido como cordel, encontrou terreno mais fértil para se propagar 

(GALVÃO, 2001). 

 O projeto visa como objetivo geral: Compreender e reconhecer a função social do gênero 

cordel, bem como suas características básicas através de práticas de leitura, produção e análise 

linguística reconhecendo sua importância na cultura popular.  

 E como objetivos específicos: Despertar o gosto e o desejo pela leitura; Compreender o 

contexto de produção próprio da literatura de cordel; Interpretar recursos linguísticos 

empregados em textos poéticos dos gêneros, em especial a rima; expor para a comunidade os 

trabalhos realizados durante o projeto.  

 Iniciei o projeto levando para sala de aula um cordel que explicava o que era esse gênero 

textual, fizemos a leitura coletiva e em seguida estudamos mais detalhadamente a leitura. Em 

outro momento levei alguns folhetos, na ocasião os alunos puderam ver com era realmente um 

folheto de cordel. Então fizemos a exploração de vários itens dos folhetos como: autores, 

xilogravuras tamanhos, desenhos, estruturas. Com os cordéis conseguimos explorar versos, 

estrofes, métricas. Fizemos alguns desenhos lembrando a arte da xilogravura.  

 O projeto possibilitou a confecção de cartazes, produções de texto e leituras. Foi possível 

conhecer a História do Cordel a partir do relato dos próprios "Cordelistas”. E possibilitou a 
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apropriação do sistema de escrita. Trabalhar no texto as palavras rimadas abriu um leque de 

possibilidades: os alunos puderam grifar palavras nos textos, escrevê-las em cartazes e o 

recorte e colagem de outras palavras que rimavam com as dos cordéis. Utilizamos também o 

alfabeto móvel para montar nomes de cordéis já estudados, os alunos foram colocados em 

duplas com o nível silábico próximo. Esta atividade foi bastante proveitosa, pois possibilitou 

aos alunos pensarem sobre o sistema de escrita alfabética. 

 Os alunos também puderam dramatizar alguns cordéis. Após serem estudados, os cordéis 

eram analisados para encontrar a melhor forma de passar para os demais colegas a mensagem 

do texto. E por ultima tivemos a criação d um cordel em forma de convite, o qual seria 

entregue a comunidade convidando-os para apresentação do projeto na escola. Houve a 

participação dos membros da comunidade e das coordenadoras da escola. Os alunos puderam 

expor seus trabalhos, ler alguns cordéis e dramatiza-los. 
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ANEXOS 

  
Trabalhando o projeto literatura de cordel.  
Interpretando cordel. 
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 .  
 
Apresentação do cordel: palhacinho de cordel 
 
 

 
Dramatizando cordel. 
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RELATO 23  
 
 
Sequência de atividades com contos de assombração 3º Ano  
  
 
A sequência de atividades a seguir, foi desenvolvida com alunos do 3º ano e teve a duração de 
aproximadamente uma semana de aula. Partindo do tema: Contos de assombração, foi 
desenvolvido um trabalho que buscava entre outras estratégias a possibilidade de se trabalhar 
um mesmo tema em gêneros textuais variados, sem deixar de lado todas as características e 
peculiaridades do gênero textual proposto, fazendo assim uma integração nas produções dos 
alunos, analisando e avaliando o desafio lançado em não fugir do tema, mesmo variando os 
gêneros.  
  
1º Momento – Iniciei a sequência de atividades com uma conversa informal com os alunos 
acerca do gênero estudado, observando imagens do conto de assombração “O médico 
fantasma” do livro didático e fazendo os seguintes questionamentos.  
Que lugar aparece nas imagens?, É de dia ou de noite que se passa a história?, Vocês já 
ouviram falar em contos de tradição oral e o que isso significa?, Já leram ou conhecem contos 
de assombração?, Quais são as principais características desse gênero? ( personagens, cenário, 
parte do dia, etc).  
 
2º Momento – Logo após, fiz a leitura juntamente com os alunos que demonstraram bastante 
interesse pelo conto. Fizemos também a interpretação do conto no livro didático.  
 
3º Momento – Levei para os alunos o livro com texto enigmático: “ Era uma vez uma bruxa” 
de Lia Zatz em slides. O livro foi lido coletivamente durante a aula de informática, onde os 
alunos a medida que iam decifrando as imagens presentes no texto, também iam lendo o texto. 
Fiz várias intervenções acerca das imagens, seus significados e o contexto da história. Cada 
aluno recebeu um quadro com as seguintes informações para serem preenchidas: personagem, 
cenário e objetos, onde os mesmos iriam anotar pelo menos seis itens de cada para serem 
discutidos posteriormente em sala.  
 
4º Momento – Dividi a sala em grupos e selecionei alguns itens escolhidos na aula anterior 
para que os alunos produzissem um glossário engraçado baseado no livro que tinha um texto 
enigmático e engraçado. Durante a produção, fiz várias intervenções e conversei com os 
alunos sobre o gênero a ser produzido, questionando sua estrutura e função.  
 
5º Momento – Na aula de informática, os alunos digitaram parte do glossário produzido por 
eles, esse momento foi de grande importância pois os mesmos puderam fazer várias reflexões 
sobre a escrita “ERRADA” no computador e a partir de reflexões coletivas construiram 
variados conceitos ortográficos. Ordenamos o glossário engraçado que foi revisado e digitado 
com todos os itens escolhidos pela sala e colado no caderno de todos os alunos.  
 
6º Momento – Continuando nos grupos, fizemos a leitura coletiva do texto: “Quem tem medo 
de fantasma?” de Fanny Joli e Jean Noel Rochut. Logo após a leitura os alunos fizeram a 
interpretação desse conto e também compararam as personagens, os objetos e os cenários 
encontrados no gênero.  
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7º Momento – Apresentei para os alunos o poema: “Quem tem medo de que?” de Ruth 
Rocha, discutimos acerca do gênero, sua estrutura e características e pedi para que fossem 
destacados do texto apenas elementos que faziam parte de contos de assombração. A partir 
das palavras do glossário engraçado fiz uma relação de palavras, distribui para cada grupo e 
propus aos alunos a produção em de pequenos poemas com base em fragmentos do poema 
estudado, durante toda a produção textual fiz intervenções sobre o como e o que fazer para 
produzir poemas, orientando para que procurassem palavras que rimassem com as palavras 
que cada grupo recebeu.  
8º Momento – Logo em seguida fizemos na sala a realização de jogo de tabuleiro e trilha com 
o tema do gênero Contos de assombração retirado do site Nosso clubinho, onde os alunos 
puderam jogar livremente desde que obedessessem as regras do jogo que envolve 
conhecimentos do gênero e matemáticos. Fizemos também o jogo dos 10 e 12 erros, onde os 
alunos se divertiram muito.  
 
9ºRevisão e reescrita - Fiz a revisão e a reescrita dos fragmentos do poema produzidos pelos 
grupos. Pouco a pouco revisamos coletivamente cada etapa do poema e no final escolhemos o 
título que melhor combinasse com o texto. Foi muito importante esse processo, pois os alunos 
puderam tirar as dúvidas existentes bem como demonstrar e aprender os conhecimentos 
acerca da escrita, concordância e gramática. 
  
10º Momento – Escrevi o texto em um cartaz e fiz a exposição em sala de aula.  
 
 
 
Conclusão  
Com esta sequência de atividades, os alunos conheceram, se apropriaram e puderam trabalhar 
de forma integrada a junção de variados gêneros com um tema em comum. Desenvolvendo 
assim um maior dominio na leitura, compreensão e produção textual variada aliada a um 
gênero e suas especificidades, respeitando as estruturas textuais propostas, suas funções e suas 
variantes. A aprendizagem gerada com esta sequência foi de grande relevância, uma vez que 
durante todas as etapas de sua realização foi observado o apropriamento de novas estratégias e 
habilidades para o desenvolvimento proposto desde o seu início.  
 

. 
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RELATO 24 

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO: O ENSINO DO GÊNERO TEXTUAL RECEITA 
CULINÁRIA 

 
Introdução 

Essa experiência ocorreu a partir de uma sequência didática que se desenvolveu no 

ambiente da sala de aula multisseriada com alunos de 3°, 4° e 5° anos, cujo as faixas etárias 

variam entre 07 a 14 anos, totalizando a quantidade de 20 alunos no turno da manhã da 

Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Santinha Ribeiro, situada no 

sítio Aningas, zona rural do município de Massaranduba-PB. 

Reconhecendo a necessidade nos dias atuais e a importância de conscientizar os 

alunos sobre os hábitos alimentares saudáveis e necessários para a saúde do ser humano, 

convidei-os à assistirem ao vídeo “Alimentação saudável” no data show, que informava os 

hábitos corretos que devemos ter em nossa alimentação cotidiana. Apresentei-lhes imagens 

e fiz questionamentos sobre quais as diferenças entre os alimentos, induzindo- os a 

discussão em uma roda de conversa, na qual levantou-se questionamentos sobre quais 

características pode-se identificar em um alimento saudável ou não-saudável. 

Em seguida, solicitei que realizassem uma pesquisa de vários alimentos, e 

classificassem em um quadro com o seguinte título “Alimentos saudáveis e não- 

saudáveis”, justificando o motivo das escolhas. Os alunos trouxeram para sala de aula 

vários conhecimentos que desencadeou a troca de conhecimento, em um momento rico de 

socialização, além de refletirem sobre seus hábitos alimentares. Nesta perspectiva, o 

objetivo foi contribuir para a formação de um ser que exerce uma criticidade acerca da 

alimentação que deve ter. 

A partir dessas experiências, comecei a trabalhar em sala de aula com o gênero 

textual receita culinária, estabelecendo relação entre o tema decorrente e os direitos de 

aprendizagem: a leitura, a escrita e a oralidade. 

Conforme Marcuschi (2002 p.3) “(...) os gêneros textuais se constituem como ações 

sócio discursivas para agir sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo-o de algum modo. ” 

Sendo assim, seu uso estimula o desenvolvimento da autonomia do aluno, como ser que 

interage com o ambiente social e constrói sentidos de acordo com os elementos culturais em 

que estão inseridos, tendo em vista que oportuniza a prática real e significativa da escrita, 

da leitura, da oralidade e da criticidade no ensino de linguagem na sala de aula. 
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Objetivos 

 Conhecer os alimentos saudáveis e não-saudáveis e os cuidados que devemos ter ao 

manusear os mesmos; 

 Desenvolver a leitura e a escrita e sua pratica; 

 Identificar e conhecer noções de medidas de massa; 

 Representar a quantidade por meio de números; 

 Conhecer o gênero textual receita culinária e sua função social; 

 Compreender e produzir receitas culinárias; 

 Estimular o desenvolvimento da oralidade; 
 

Caminho do estudo 

A sequência didática dividiu-se em vários momentos, os de estudo e os de práticas 

desse estudo. Inicialmente numa roda de conversa questionei os alunos se eles sabiam o que 

era uma receita culinária? Qual sua finalidade? Se já viram? E se já utilizaram? 

A maioria dos alunos falaram que sim, conheciam. O intuito foi despertar neles a 

curiosidade e o interesse em apreciar tal gênero textual, e levá-los a refletir e opinar para 

que serve uma receita culinária. À medida que os alunos respondiam, expliquei a 

funcionalidade da receita culinária em nosso dia-a-dia no preparo de uma comida, sendo 

necessário saber quais ingredientes utilizar e o modo de fazer. 

Os alunos precisavam identificar que a leitura de uma receita culinária exige a 

compreensão de algumas observações para sua utilização, o que usar, quando usar, como 

usar. 

Usei como método para aguçar a curiosidade uma caixa surpresa com receitas 

culinárias dentro, para que os alunos tivessem contato com o gênero em estudo. Eles 

interagiram de forma satisfatória, sorteando e lendo as receitas. Assim, fui observando a 

familiaridade da leitura estrutural do gênero. 

Em seguida, estudamos quais as características estruturais do gênero receita 

culinária. O qual, apresenta duas partes, a primeira é os ingredientes e suas quantidades 

(que podem ser em xícaras, pitadas, gramas, colheres) e a segunda parte é o modo de fazer 

que na maioria das vezes indicam ordem, pedido e sugestão. 

Ao continuarmos os estudos, solicitei aos alunos a realização de uma atividade de 

leitura, escrita e interpretação do gênero receita culinária, entreguei a cada aluno uma 

atividade fotocopiada, contendo um texto em história em quadrinhos. 
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A partir da leitura do texto, pedi aos alunos que formassem duplas para fazerem uma 

dramatização do texto, se tratava de uma conversação do neto com sua avó pelo celular, 

pois ele precisava da receita culinária do seu bolo de cenoura. No momento da encenação 

leram o texto de forma dinâmica e lúdica, superando a timidez, foi um momento envolvente 

e prazeroso. 

Na parte de interpretação do texto tinha os seguintes questionamentos para os alunos 
responderem: a) quem são os personagens do texto? b) qual título você daria? c) qual é a 
receita culinária que aparece no texto? d) escreva a receita culinária que o menino aprendeu, 
separando-a em duas colunas os ingredientes do modo de fazer? e) pesquise em livros, 
revistas e jornais receitas culinárias e traga para a sala de aula. 

Em seguida, socializamos as receitas culinárias que os alunos encontraram, cada um lia sua 
receita, depois propus que trocassem entre eles as receitas que lhes interessavam e 
escrevessem no caderno. Observando assim, a escrita estrutural de cada receita. 

Ao finalizar essa etapa, escolhemos uma receita de salada de frutas para estudarmos em sala 
de aula. Usando estratégias de questionamentos para incitar os alunos a pensar sobre o objeto 
de estudo. 

Convidei-os a assistirem com o auxílio de um data show ao vídeo “Salada de frutas na 
escola”. No vídeo uma menina (11 anos), explicava oralmente como e o que precisava para se 
fazer a salada de frutas, enquanto isso a merendeira manuseava os alimentos, os alunos 
gostaram muito desse momento que os deixaram com água na boca. 

Logo depois, solicitei que fizessem uma produção textual de uma receita culinária de salada 
de frutas, em que eles usassem a criatividade em suas próprias receitas. Em seguida, 
socializamos. 

Em seguida, houve a produção coletiva da receita da turma, a qual os alunos iriam 
construindo oralmente com a ajuda da professora que funcionava de escriba e registrava no 
quadro. Para assim, perceberem a escrita convencional do gênero em destaque, estabelecendo 
a relação entre a oralidade e escrita. Contribuindo para a assimilação do próprio aluno no seu 
processo de alfabetização. Desse modo esse trabalho faz referência aos direitos gerais de 
aprendizagem da língua portuguesa do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
“Compreender e produzir textos orais e escritos (...)” (volume 01, p.46) 

Para finalizar o trabalho de uma semana com o gênero receita culinária. Decidimos fazer a 
receita da salada de frutas coletiva. Foi solicitado que cada aluno trouxesse para a escola uma 
fruta, contamos a quantidade e registramos no quadro. 

Reescrevendo a receita com as frutas e quantidades exatas. Depois levamos os ingredientes 
para a merendeira fazer, todos os alunos foram a cozinha observar e dar dicas saudáveis que 
aprenderam durante o processo. Assim, culminamos nosso projeto de maneira deliciosa 
degustando a salada de frutas. 
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Avaliação 

Nos momentos das aulas todos os alunos foram participativos e envolveram-se cada vez mais 
com os estudos desenvolvidos, pois é um gênero em que eles estão sempre em contato ou 
conheciam de alguma forma, de já ouvir falar ou de alguém próximo já ter realizado alguma 
receita. Neste sentido, foi valiosa a experiência de trabalhar um gênero que as crianças já se 
identificavam em seu cotidiano. 

No entanto, os alunos apresentaram uma enorme dificuldade de realizar a leitura deleite de 
forma oral, ou por serem tímidos, ou por terem dificuldade de ler em público. Notei ao longo 
das aulas os alunos foram vencendo a timidez, tornando a aula de leitura em voz alta 
envolvente e prazerosa, alcançando assim um dos objetivos que era desenvolver a linguagem 
oral por meio da leitura deleite. 

Dessa forma, foi enriquecedor o trabalho com este gênero, ressaltando ainda as dificuldades 
de alguns alunos no momento de produzir sua receita culinária individualmente, apresentando 
problemas de coesão e de organização estrutural. Enquanto outros não tiveram dificuldades. 

Este trabalho culminou com a realização de uma salada de frutas coletiva que foi muito 
interessante oportunizar para os alunos esse momento, e que eles puderam vivenciar um 
pouco do estudo desse gênero na prática social em sua realidade. 

Vale ressaltar que escolhi trabalhar a receita culinária de salada de frutas por que era um tema 
que conseguia envolver todos os alunos de forma satisfatória. Utilizando estratégias de 
atividades que exigiam o uso das capacidades cognoscitivas do educando. Nesta perspectiva, 
o trabalho em destaque contribuiu para o processo de alfabetização, garantindo direitos de 
aprendizagem do Pacto nacional pela alfabetização na idade certa (unidade 01), pois as 
estratégias utilizadas contemplaram a leitura, a produção de textos escritos, a oralidade, a 
análise linguística: discursividade, textualidade e normatividade, a análise linguística: 
apropriação do sistema de escrita alfabética (SEA). O projeto esteve sempre associando a 
teoria e a prática de maneira significativa, tornando o processo lúdico e prazeroso, sendo 
assim um pré-requisito para um trabalho socializador. 
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RELATO 25 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
EMEF. MANOEL RODRIGUES DE AMORIM 
 
 
 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Tema: “O projeto Zé do Livro visitando as famílias.” 
 

INTRODUÇÃO 

Este é um relato de experiência de ensino e aprendizagem desenvolvido com uma 

turma multisseriada de 2º,3º e 4º anos da EMEF. Manoel Rodrigues de Amorim, localizada na 

Zona Rural de Santa Teresinha- PB, pela professora Aluciania da Costa Silva Araújo. A 

experiência se deu à partir da necessidade e dificuldades apresentada pelos alunos na leitura e 

escrita. A leitura tem sido uma grande preocupação e um desafio das escolas, visto que 

quando estimulada de forma criativa, possibilita a redescoberta do prazer de ler, contribui para 

a utilização da escrita em contextos sociais e a inserção da criança no mundo letrado.  

Considerando essa realidade, o projeto Zé do Livro visitando as famílias, foi 

reelaborado, visando oferecer aos alunos oportunidades de melhor desenvolver suas 

competências de leitura e escrita, dando maior ênfase a leitura por prazer.Com este projeto, 

pretendemos estimular os alunos que estão apresentando dificuldades de leitura. Sabemos que 

o atraso desses alunos decorre de outros fatores que muitas vezes inviabiliza seu aprendizado 

e desenvolvimento em grupo.  

  

DESENVOLVIMENTO 

 

 Conheci o projeto, Zé do Livro, através de uma colega em 2012, logo de cara me 

apaixonei e desejava muito realizá-lo com meus alunos, mas só este ano consegui fazer uma 

releitura, montar o projeto e colocá-lo em prática. Com o objetivo de proporcionar aos alunos 

o contato com a leitura de diversos tipos de textos que favoreça a familiaridade deles com as 

histórias lidas, despertando o gosto e o prazer pela leitura. Desta forma o aluno sentirá a 

necessidade de ampliar seu repertório de histórias, tendo pais, familiares e professores como 

mediadores na tarefa de incentivar, estimular e desenvolver o gosto e o prazer pela leitura. A 



 

participação da família é muito importante, uma vez que o nosso aluno passa a maior parte do 

tempo em casa, abraçamos e creditamos o quanto a leitura conjunta de um adulto com as 

crianças, proporciona um envolvimento dela com o livro, tornando essa experiência efetiva, 

vital e divertida.  

  

Sabemos também que os textos ilustrados são importantes a vivência da criança, na 

construção do seu conhecimento e a contação de histórias está presente na nossa vida desde 

muito tempo. Contar ou ouvir história contada pela mãe, pai, avô, avó ou alguém muito 

querido faz a criança viver momentos inesquecíveis que ficarão guardados por toda a vida. 

Sempre tive a preocupação formar alunos leitores, éticos e críticos e o PNAIC está nos 

ajudando muito nesta perspectiva. A cada dia temos procurado, pesquisado e aproveitado as 

experiências dos nossos colegas, para atrair e chamar atenção do nosso aluno para a 

importância da leitura, e o projeto: Zé do Livro visitando as famílias, nos proporcionou muita 

alegria ,ver o quanto as famílias ficaram envolvidas e aprenderam com ele, pois trabalhamos 

no âmbito da escola e da família, o gosto e o prazer pela leitura.  

 

O Zé do Livro é um boneco que gosta muito de passear, mas um detalhe ele só dorme 

se escutar uma história. Alguém deverá contar ou ler uma história para ele. O Zé carrega na 

sua mochila, escova, pasta de dente e os seus livros com os mais diversos gêneros. O projeto 

inicial seria para que cada aluno passasse apenas um final de semana, mas como são poucos 

os alunos, resolvemos por passarem toda a semana, com isso os alunos teriam a oportunidade 

de ler uma diversidade de textos e além de ler teriam que registrar esses momentos, pois o Zé 

levava na sua mochila o seu diário e deu certo, alguns ainda acharam pouco tempo outros 

resistiram em não levar o Zé, mas com o apoio da família todos participaram e foi 

gratificante, foram muitas as conquistas, a cada volta tinha uma história emocionante e o 

despertar de cada aluno pela leitura foi a melhor parte, além das histórias das famílias.  

 

  Cada aluno tomou conta do seu hóspede e trouxe de volta na data estipulada. Ainda 

temos muitos pais que não dedicam do seu tempo para ler pelo menos uma frase com seu 

filho, não dando apoio quando precisam e este elo entre família e escola é essencial. Com o 

projeto conseguimos reunir a família e proporcionar momentos prazerosos em família. Os 

alunos conseguiram despertar o gosto pela leitura, com a limitação de cada um, ao mesmo 

tempo o envolvimento das atividades didáticas pedagógicas aplicadas em sala de aula, 

melhorando gradativamente . 



 

 

CONCLUSÃO 

 

Temos a preocupação de mostrar para o nosso aluno e as famílias que não importa a 

infraestrutura da escola, se é no campo ou na cidade, se é rico ou pobre, a aprendizagem se faz 

em qualquer lugar, não é a classe social que vai determinar os bons leitores e sim a vontade e 

o querer aprender. Sei que não é fácil o processo de alfabetização, isso requer tempo e 

principalmente o prazer, e o professor é responsável por estimular o aluno o prazer pela 

leitura. Os projetos bem elaborados, planejados e bem executados, darão bons frutos, por isso, 

desejo aproximar este universo, o universo escrito dos livros, para que os alunos possam 

manuseá-los, reparando na beleza das imagens, relacionando autores, textos, ilustrações, 

manifestar sentimentos, ideias e opiniões, definindo preferências e construindo critérios 

próprios para selecionar o que vão ler. Fazê-los construir o hábito de ouvir e sentir prazer nas 

situações que envolvam leitura de histórias, além disso, familiarizá-los com as histórias para 

que possam ampliando seu próprio repertório.  

 

E, através da participação em situações de reconto das histórias, o aluno desenvolve a 

capacidade de se expressar em público, inicialmente na sala de aula perante os colegas. 

Enfim, que o nosso aluno torne-se um leitor crítico e competente, e o projeto nos 

proporcionou momentos únicos, desde o momento do sorteio, vimos no olhar deles a vontade 

de levar o Zé para casa e cuidar dele e ao voltar... as histórias. Alunos que não sabem ler 

convencionalmente, mas que contou histórias para o Zé dormir e perceberam o quanto 

precisavam aprender a ler e o interesse mudou e muito.  

 

Portanto, a leitura abre portas para todos e nós professores precisamos aproveitar as 

oportunidades que estão sendo dadas para desenvolver melhor o nosso trabalho com 

responsabilidade e dedicação, pois afinal de contas cobramos melhoria para a educação e 

quando ela chega não aproveitamos. As ideias que deram certo é para serem compartilhadas, 

copiadas e executadas e não para serem guardadas para nós mesmos. O Zé do Livro é 

exemplo disso, parou as visitas nas famílias dos alunos do fundamental e irá visitar as famílias 

dos pequenos do pré e muitas histórias virão e a leitura e contação de histórias continua.  

 

 

 



 

RELATO 26 

 

Título: Sacola Mágica de Leitura 
Tema: “Um Bom Leitor é Aquele que Ler” 
 
 
Introdução 

Sacola Mágica de leitura é um projeto idealizado pela equipe responsável pelo PNAIC 

em Gurinhém, frente às necessidades escolares do município, o projeto tem a intenção de 

possibilitar uma cultura de leitura fluente sobre as histórias lidas, estimulando o ato de ler e 

valorizar as linguagens artísticas, literária e histórica. O projeto visa uma prática de leitura 

compartilhada com a família, pois os alunos do ciclo de alfabetização dos anos iniciais, 

devem se familiarizar, com os gêneros textuais, vários estudiosos 

(Cf.SCHNEUWLY,2004;LEAL et al.2012;GOMES e BASTOS,2012;LEALe SEAL,2012) 

defendem que o trabalho com modalidade oral da língua não se reduz á fala cotidiana 

,informal, mas consiste em realizar um trabalho sistemático e planejado voltado 

principalmente ,para ao usos das instâncias mais públicas de interação , em espaços diversos 

que não apenas os da informalidade do contexto familiar e de amigos. São inúmeras as 

queixas de pais, responsáveis e professores acerca da problemática tanto quanto ao gosto pela 

leitura quanto a deficiência na escrita. Então, enquanto educadores nós precisamos de ações 

que disponibilizem o processo de aquisição da leitura no cotidiano desse aluno. Cabe à escola 

auxiliar os estudantes a desenvolver conhecimentos e habilidades para inserção em situações 

variadas de uso da oralidade, propondo objetivos bem definidos e atividades de escuta e 

produção de textos orais.  

Nesta proposta de criar este elo entre família e escola, devemos elencar os objetivos 

que vamos destacar na dimensão da linguagem oral. São elas: valorização de textos escritos 

de tradição oral; oralização do texto escrito, variação linguística e relação entre fala e escrita , 

produção e compreensão de gêneros orais, nesta perspectiva os discentes envolvidos nesta 

proposta levarão para casa uma sacola Mágica literária contendo dois exemplares do cantinho 

da leitura contendo diversos títulos e um caderno de registro, no qual os pais/ responsável ou 

o próprio aluno caso já possua essa habilidade. Registrando o momento de leitura 

compartilhada em questionamentos orais do tipo: Qual é o título do livro?; Autor? Ilustração? 

Qual tema o livro tratou ? proporcionando uma reflexão diária sobre a importância da leitura 

em várias esferas. Estimulando a família ao hábito de ler e ampliar as estórias contando-as e 

recontando as mesmas. Portanto, garantimos o contato regular das crianças com os textos, 



 

desde cedo, tornará isso possível. Sabe-se que os pais e professores são os principais agentes 

na promoção dessa prática e a escola. Sendo assim o acervo literário busca com que o aluno 

tenha prazer em ler. O projeto acredita que a leitura realizada em parceria com a família 

estreita os laços afetivos da criança com o objeto livro. 

 

  

Objetivo Geral 

. Desenvolver uma prática pedagógica que motive os alunos ao hábito de ler. Proporcionando 

momentos extrovertidos e agradáveis de leitura, provocando o gosto pela diversidade textual; 

.Promover o resgate da leitura pelo prazer de ler; 

.Incentivar o desenvolvimento dos processos comunicação, da criatividade e da imaginação 

através do debate sobre o lido ,da contação de histórias e da produção literária ; 

. Ampliar o repertório de leitura em família, vinculado com a escola ; 

 

Objetivos Específicos 

. Estimular o gosto pela leitura vivenciando emoções, fantasias e imaginação. 

. Aproximar os alunos do Universo escrito e dos portadores de escrita  

(livros e revistas etc). . Valorizar textos escritos de tradição oral; 

. Oralizar textos escritos; 

. Produzir e compreender Gêneros que circulam no nosso dia-a-dia; 

 

Metodologia 

Haverá uma sacola Mágica de leitura personalizada nas turmas do PNAIC, no decorrer 

do ano corrente contendo diferentes livros da literatura infantil, revistas, livros e um caderno 

de registro de empréstimo e recebido dos livros controle feito pelo professor. Em cada sala de 

aula do ciclo de Alfabetização terá uma sacola Mágica com o tema “Um bom Leitor é aquele 

que Ler”; em 15 escolas do município de Gurinhém atendendo 36 turmas dos anos iniciais e 



 

campo, Aprimorando estratégias em diversos níveis de atividades na oralidade, escrita e 

interpretação dos textos estudados visando uma prática reflexiva diária com um intuito de 

incentivar e motivar as nossas crianças junto à família dando este apoio necessário com 

relação à valorização da leitura e escrita como suporte social na vida cidadã e crítica do 

individuo, possibilitando a partir da leitura as crianças contarem e recontarem uma história 

lida.  

Levarão a sacola para casa criando responsabilidades fazendo rodízio da sacola com os 

alunos até que todos da turma tenham acesso ao material diversificando os gêneros textuais. O 

aluno apresentará a leitura realizada por ele ou por sua família no dia seguinte na aula 

apropriando da oralidade e interpretação textual, assim garantimos a realização da leitura e 

familiarizamos com os diversos textos que circulam na sociedade. Uma vez por semana o 

professor escolherá um aluno para falar um pouco sobre a sua leitura apresentada por um dos 

colegas neste caso escolherá aquele que não levou a sacola nesta semana, uma estratégia 

pertinente para chamar a atenção dos colegas e desenvolver neles o respeito mutuo. 

 Ao final realizaremos um evento de socialização em cada escola em datas distintas 

com apresentações de Jogral, Poesia, Paródia, Mimica, Música, Teatro com temas variados a 

partir de uma história narrada, televisão de história, Contação de histórias com figurino 

apropriado, Leitura realizada por um aluno com o livro do acervo do PNAIC, Trava-línguas , 

Adivinhações, lendas, fábulas ,Parlendas. Participação especial de um pai ou responsável, à 

escola fará um convite específico de participação ativa na culminância do projeto podendo 

contribuir com uma breve conversa a respeito da importância da leitura no convívio 

comunitário e social dele enquanto cidadão consciente . 

Produto Final 

É necessário realizar atividades integradas com os professores das escolas, pois estes são o 

maior elo motivador da leitura para as crianças, após as influencias familiares, na escola. 

Portanto, esta proposta motivou e incentivou a escola e família juntas estimular o hábito de ler 

e consequentemente sacola mágica tornou-se integrante na prática do professor alfabetizador 

uma importante ferramenta de ensino- aprendizagem. Pudemos associar a família e escola 

num trabalho interdisciplinar em que a leitura se tornou indispensável em suas vidas. 

Participação efetiva da família na culminância do projeto apropriação do processo de 

alfabetização com relação aos avanços e dificuldades dos mesmos. Contamos com a 

colaboração de depoimentos de pais no momento das apresentações cada ano/serie envolvido 

tem a fala facultada a cada intervalo das apresentações. Vale a pena chamar, dividir essas 



 

responsabilidades de busca e entendimento desse processo complexo de ler e escrever na 

perspectiva do letramento. 

Conclusão 
 Leitura é um ato que, depende de estimulo e motivação. A prática da leitura é uma tarefa 

essencial para a construção do conhecimento. Por isso é fundamental o incentivo a leitura 

desde a primeira infância, visto que é nos primeiros anos de vida que se deve incentivar a 

paixão pelas Crianças pequenas a ouvirem historias, ainda mais se elas forem contadas de 

forma animada e divertida. 

Com os livros as crianças desenvolvem o vocabulário, aprendem e escrevem melhor, 

trabalham a criatividade e a imaginação. Além disso, a leitura de histórias aproxima a criança 

do universo letrado e colabora para a democratização da escrita. Sabe-se que os professores 

são os principais agentes na promoção dessa prática, e a escola o principal espaço para isso. 

Com o apoio da família se tornou uma parceria indispensável. Uma das formas de avaliar 

algumas habilidades voltadas para oralidade é traçar roteiros de observação considerando as 

expectativas de aprendizagem da etapa correspondente e as peculiaridades da comunidade na 

qual a escola está inserida. Pudemos planejar e reavaliar as estratégias utilizadas em vários 

ambientes escolar diversificando com vários gêneros textuais e função social de cada um. 

Posso afirmar que o PNAIC têm proporcionado esses avanços no que se refere à educação de 

qualidade dando um norte de como organizar essa prática bem pensada e principalmente 

através das formações a UFPB tem mostrado um compromisso e motivado um Estado inteiro 

a fazer valer apena possibilitando uma postura crítica diferente, mobilizando ações diante a 

um currículo misto e ao mesmo tempo peculiar, as formações tem trazido esse desejo de 

mudança e tem alcançado em passos lentos mais sempre avançando . Tenho como prazerosa 

as formações, pois lá investigo o conhecimento e me aproprio na minha sala de aula. 

Então, não podemos mais pensar em ensino de qualidade sem elaborarmos e incluirmos nos 

planos de aula um bom projeto de leitura, tanto para própria escola quanto para comunidade 

como um todo.  
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RELATO 27  
 
 
VIAJANDO NA LEITURA DO MUNDO ENCANTADO DE MONTEIRO LOBATO 
 
 

Esperança, PB 
2015 

 
INTRODUÇÃO 
 
 
 A proposta de desenvolver um projeto em que se contemplasse a obra do Sítio do 

Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato, nasceu de uma discussão entre os professores do 3º., 

4º. e 5º. Anos em se estudar um escritor que tivesse uma literatura próxima do público 

infantil, que pudesse encantar, contagiar de forma lúdica e prazerosa o gosto pela leitura e 

escrita das crianças de nossa escola. 

 Na obra o Sítio do Picapau Amarelo, Lobato conseguiu divertir e encantar de modo 

criativo o público infantil, com seus excelentes personagens que se assemelhavam com as 

histórias vivenciadas por seus leitores. Sobre seus personagens, Cassiano Nunes descreve;  

 

“Na obra Lobatiana, Narizinho representa a 
feminilidade com discrição e encanto. Pedrinho tem 
caráter forte e é simpático. Dona Benta une o carinho 
materno (ser avó é ser mãe duas vezes) a lição de ética 
e saber. Tia Nastácia tem sentimentos ingênuos e puros. 
A boneca Emília constitui o protesto contínuo, a 
rebeldia criadora, como o próprio Lobato seu inventor 
[...] o Marquês de Rabicó é a sujeição aos instintos 
orgânicos. O Visconde de Sabugosa tem o lado bom e 
mau da erudição” (NUNES, 2000, p. 23 e 25). 
 

 A partir da interação das crianças com os textos de Lobato, houve influência destes no 

processo de construção do conhecimento, que segundo Emília Ferreiro “a criança acaba por 

incorporar novas experiências e descobertas a seus conceitos iniciais” (FERREIRO, 1985) 

 Ao propor a obra de Lobato, pensou-se em trazer para o ambiente escolar, uma leitura 

que já fosse algo familiar ao cotidiano das crianças, quer pela memória vivenciada por seus 

pais, quer pelo enredo rico de significados e fantasias expressos por seus personagens, 

traduzindo uma libertação e vicissitude, que segundo Cassiano Nunes;  

 

“Tudo é descrito vivamente e de modo rápido. No Sítio 
do Picapau Amarelo não existe diferença entre 



 

realidade e fantasia. A obra infantil de Lobato 
caracteriza-se pela vontade de libertação” (NUNES, 
2000, p. 45). 
 

 Ao disponibilizar modelos convencionais como textos verbais, não-verbais, recursos 

áudios-visuais com histórias do Sítio do Picapau Amarelo, favorecer-se-á estímulo e 

motivação para a aquisição do processo de leitura e escrita numa dinâmica prazerosa e 

libertadora. 

 Da série o Sítio do Picapau Amarelo, realizou-se a leitura de alguns textos do primeiro 

volume de Reinações de Narizinho (LOBATO, 1979, p. 50 e 51), com o casamento da Emília 

e o Marquês de Rabicó, onde as crianças puderam protagonizar a cena do casamento, assim 

como registrar de memória o texto. 

 Sobre o escritor Monteiro Lobato, foi feita uma pesquisa bibliográfica com o objetivo 

de fomentar a leitura e escrita de dados sobre a vivência do autor, culminando com uma 

produção individual de um livresco com aspectos significativos de sua biografia.  

 Outra proposta desafiadora sobre a obra foi a de escolher dentre os personagens que 

integram o sítio, apenas um para integrar ao estudo da turma do 3º. Ano, mantendo o foco de 

propiciar o prazer pela leitura e escrita. 

 Optou-se pela personagem Emília, que de acordo com a turma, tinha sentimentos e 

comportamentos que se assemelhavam ao do grupo. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
 
 As atividades foram desenvolvidas em etapas que marcaram uma sequência didática, 

com a participação de 33 crianças da turma do 3º. Ano do Ensino Fundamental, da Escola 

Manoel Pereira da Silva, no município de Esperança, as quais se expressaram de acordo com 

os estímulos e habilidades descobertos no meio do processo. 

 



 

 

 

Apresentando o livro Reinações de 
Narizinho, de Monteiro Lobato 

Iniciando as leituras 

  
DVD’s trabalhados com a turma Pesquisa sobre a biografia de Lobato 
 
  
  Antes de iniciar as atividades, foi feito um levantamento sobre o que as 

crianças já sabiam sobre o Sítio do Picapau Amarelo e sobre o escritor Monteiro Lobato. 

Posteriormente disponibilizamos DVD’s com histórias que envolveram as crianças. 

 Diante do exposto, segue as etapas de atividades desenvolvidas com a turma. 

 

1 - A biografia que ressignifica vivências; 
 
 
 Em um dos episódios em que era exibido as memórias de Emília algumas das crianças 

indagaram sobre quem era Monteiro Lobato; 

 - Ele morava num sítio? 

 - Ele tinha família? 

 A partir de então, trouxemos textos que falavam sobre a biografia de Lobato, dispondo 

as crianças em duplas para que ao lerem sobre o autor, pudessem juntas trocar ideias sobre a 



 

vivência do mesmo. Em meio a essas leituras, um aluno se sensibilizou ao ler que Monteiro 

Lobato havia perdido os pais quando só tinha 15 anos e foi morar com seu avô o Visconde de 

Taubaté. 

 Nesse momento houve uma identificação pois alguns colegas de sala também haviam 

perdido um dos pais quando pequenos. 

  

Leitura em dupla Biografia de Monteiro Lobato 
 
  

 Meu objetivo com esta atividade foi instigar as crianças dando-lhes meios para 

conhecer mais sobre o autor. 

 Outra fase da atividade sobre a biografia de Lobato foi a produção de um livreto 

contendo dados sobre a vivência do autor, porém na perspectiva do que foi compreendido por 

parte das crianças, tornando o ato de escrever algo necessário e prazeroso. 

 Nesta perspectiva o ato de codificar e decodificar dá lugar ao processo de letramento, 

que Soares o define como: 

 

 “[...] o resultado da ação de ensinar e aprender as 
práticas sociais de leitura e escrita. É o estado ou 
condição que adquire um grupo social ou indivíduo 
como consequência de ter-se apropriado da escrita e de 
suas práticas sociais” (SOARES, 1998). 
 

 
2 - Emília a boneca gente; 

 

 Outra etapa da atividade sobre a obra do Sítio do Picapau Amarelo foi descobrir as 

características que marcaram a personagem Emília, física e comportamental, através dos 

episódios em DVD’s, das leituras a partir do livro Reinações de Narizinho (1979) o áudio e a 

letra da música Emília a boneca de pano, de Baby Consuelo. 



 

 Noutro momento, foi pedido para que as crianças escutassem a melodia da música 

Emília, a boneca de pano. Algumas crianças começaram a dançar e remexer o corpo no 

transcorrer da música. 

 - Vamos ouvir de novo! 

 Tudo num clima de descontração e alegria. Em seguida, pediu-se que representassem a 

boneca, a partir do que haviam escutado na música. 

 Em outro momento foi entregue a letra da música para que lessem em duplas, 

marcando as características marcantes da Emília. 

 - Ela foi feita de pano, linha e agulha! 

 Uma das duplas indagou sobre a constituição física da boneca. Em meio a leitura outro 

perguntou: 

 - O que é tagarelou? 

 - É falar muito! 

 As indagações das crianças nos levaram a pesquisar juntos em dicionários as palavras 

que eram desconhecidas do seu dia a dia. 

 A partir daí, foi trazido texto lacunado da música para ser preenchido. Frases para ser 

ordenadas de acordo com as leituras sobre os personagens, tudo voltado para construção da 

leitura e escrita de modo a fazer uma nova interpretação dos textos convencionais 

disponibilizado ao grupo. 

 Durante o período de estudos foi criado um grupo de dança com as meninas 

caracterizadas de Emília com coreografia específica da música em estudo. 

 Ainda sobre a personagem foi produzido um álbum sobre a boneca Emília com suas 

características marcantes. 

 Com estas atividades sobre a personagem Emília, meu objetivo foi oportunizar 

vivências significativas de leitura e escrita, em que a criança pudesse relacionar o material 

exposto com seus sentimentos, com suas experiências reais. 

 



 

  
Álbum sobre as memórias da Emília Representação da personagem Emília 

  
Produção escrita Listagem sobre características da Emília 
 
 
 
3 - As Emílias dançantes; 

 

 Na busca por fomentar o gosto pela leitura e escrita através da personagem Emília, 

disponibilizamos a letra da música Emília, boneca de pano de Baby Consuelo para que as 

crianças percebessem as características marcantes da personagem através da sonorização da 

música. 

 A partir de então, proporcionamos uma atividade de escrita, na qual as crianças com 

nível silábico alfabético teriam que completar o texto lacunado da letra da musica em duplas. 

 Já as crianças de escrita em nível alfabético, foi pedido que elas registrassem a música 

e destacassem as características da Emília. Em meio as atividades as meninas insistiam para 

que fosse tocada a música de novo. 

 - Deixa tocar professora! 

 Do envolvimento das meninas com a melodia surge a ideia de se formar um grupo de 

dança em que elas criassem a coreografia e vestimentas nas cores da boneca para 



 

apresentarem em um dos eventos da escola. Percebeu-se o quanto a música favoreceu a leitura 

e registro prazeroso, até mesmo para as crianças que não haviam atingido o nível alfabético. 

 

  
Grupo de dança Grupo reunido 

 
 

4 - Dramatizando o casamento da Emília e o Marquês de Rabicó. 

 

 Não seria demasiado oportunizar as crianças a possibilidade de se sentirem 

protagonistas de uma das narrativas da obra o Sítio do Picapau Amarelo? Nesta altura, as 

crianças já familiarizadas sobre um dos textos em que se narrava o casamento de Emília e 

Rabicó, resgataram de memória o momento do matrimônio dos personagens, com riqueza de 

detalhes, relatando por escrito cada etapa desse casamento, claro, cada criança no seu nível de 

escrita, preservando acima de tudo a idéia que cada um internalizou no momento da escrita. 

 Nosso trabalho culminou com uma apresentação na escola com a obra produzida sobre 

o autor do Sítio do Picapau Amarelo com seus personagens encantadores e o envolvimento 

dos alunos na dramatização do casamento, na apresentação da dança com as meninas e a 

apreciação do trabalho pela comunidade escolar. 

  

Emília e o Marquês de Rabicó O casamento 
 



 

 
 
 

  
Registro do casamento Registro de memória  
 
 
 
Considerações Finais 
 
 Ao desenvolver atividades relacionadas com o Sítio do Picapau Amarelo, alargamos 

nosso conhecimento cultural sobre os diferentes modos de ser e conceber o cotidiano através 

das vivências interpretadas pelos personagens com suas histórias que refletem realidade e 

fantasia no imaginário infantil. 

 Sob essa perspectiva, consideramos a linguagem como uma forma de interação, seja 

nas discussões orais, na leitura e escrita de textos ressignificados pelas crianças, seja nos 

desenhos carregados de simbolismos e nas expressões corporais, tudo produz uma interação 

entre os interlocutores, gerando um novo sentido ao conhecimento anteriormente elaborado 

pelo sujeito. 

 Na medida em que propusemos atividades de leitura, interpretação produção e de 

revisão do que foi produzido, houve um avanço na apropriação do sistema alfabético, 

possibilitando ao aluno mais autonomia no processo de leitura e de escrita. 

 Ao explorar a transcrição do texto O casamento da Emília e do Marquês de Rabicó, as 

crianças de nível alfabético já tinham em mente o que registrar e como registrar, devendo 

concentrar-se na fidelidade do registro e atentar para as convenções gráficas que permeiam a 

escrita convencional. 

 Percebeu-se um olhar mais atento no registro por parte das crianças. Percebeu-se 

durante o processo, um aprimorando em suas produções de modo mais expressivo e próximo 

da linguagem formal. 



 

 Para algumas crianças com nível de escrita silábico com valor sonoro, que tinham 

conflito para registrar os fonemas, propusemos as letras que nomeavam cada um dos 

personagens do Sítio, de modo que, elas ao ordená-las não sobrassem nenhuma letra. 

Obtivemos como resultado um avanço significativo no registro de palavras com sílabas 

simples.  

 A cada atividade proposta precedia uma leitura, que em alguns momentos tinha a 

finalidade de informar sobre a obra e seu autor, em outros, só para nos deliciarmos com as 

memórias da personagem Emília. 

 Em uma das atividades realizadas, objetivamos um momento lúdico, ao formar um 

grupo de dança com coreografia a partir da música Emília, boneca de pano, de Baby 

Consuelo, produzindo uma expressividade corporal com descontração, quebra de timidez, que 

era visível nos rostos das meninas que envolviam-se ao ritmo do balanço musical, 

apropriando-se da identidade emiliana numa alegria contagiante.  

 Para compor o grupo de dança, solicitamos que as crianças fizessem uma listagem 

com as vestimentas que deveriam usar na apresentação. Para nossa surpresa elas apreenderam 

o sentimento de solidariedade e colaboratividade incríveis, ao compartilhar suas vestimentas e 

calçados com as colegas que, naquela ocasião, não tinham. 

 Fiquei emocionada ao perceber o quanto eles apreenderam na prática cotidiana noções 

de cidadania, revendo suas atitudes e tornando-se exemplo para seus pares. 

 Os estudos realizados nas reuniões do Programa Nacional de Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC) ampliaram minha percepção de ensino e de prática pedagógica, oportunizando 

novos olhares, novas formas de mediar o conhecimento junto aos alunos, numa dinâmica 

eficaz, com resultados mais significativos. 

 Por fim, compreendemos que a turma do 3º. Ano avançou bastante em aprendizagem 

enriquecendo seu conhecimento cultural e, principalmente, compreendendo a ideia de 

funcionalidade da língua materna nas práticas sociais de leitura e escrita. 
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RELATO 28  

  
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC 
Escola Municipal Manoel Gonçalves de Lima 
Turmas : 1º e 2º anos do ciclo de alfabetização 
Relato de Experiência: Procure a diferença e encontre a igualdade 
Município: Queimadas – PB 
 
 
Resumo: Este trabalho é um relato de experiência de ensino e aprendizagem desenvolvida 
com alunos de 1º e 2º anos do ciclo de alfabetização da Escola Municipal Manoel Gonçalves 
de Lima, Queimadas – PB, por duas professoras alfabetizadoras em formação no PNAIC, 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.  

A experiência se deu a partir da obra poética: Sofia, a andorinha, de Almudena Taboada. 
Nesta, a prática docente se efetivou através da integração de leituras de diferentes gêneros 
textuais, exploração visual de vídeos contendo a história de Louis Braille, vídeo musical de 
Andrea Bocelli, vídeo Cuerda, dinâmicas, trabalhos com arte, jogos matemáticos, pesquisa, 
brincadeiras, ilusão de ótica, entre outros, culminando com a visita dos deficientes visuais 
assistidos pelo Instituto dos Cegos de Campina Grande que enriqueceram nossa sequência 
didática com informações relevantes sobre como lidar com pessoas cegas, que atividades 
podem ser realizadas por elas, como é a rotina de um deficiente visual e atitudes de pessoas 
“normais” que causam constrangimento aos mesmos, tudo numa perspectiva interdisciplinar, 
priorizando o conhecimento global e superando, dessa maneira, a fragmentação dos saberes. 

 Nosso objetivo com o relato é destacar o compromisso do PNAIC com a alfabetização das 
crianças de até 8 (oito) anos de idade( no terceiro ano do ensino fundamental), visando a 
formação cidadã das mesmas e uma formação que garanta ao docente, segurança nos 
conteúdos aplicados, na metodologia utilizada e na aprendizagem dos alunos. Da experiência, 
relatamos o foco nas capacidades de leitura e escrita, a capacidade de observação, cooperação 
e respeito à diversidade, bem como as possibilidades e dificuldades na prática docente quando 
realizado pelo viés da sequência didática. 

Palavras-chave: PNAIC, Inclusão, Interdisciplinaridade. 

 

Introdução: 

A alfabetização é, sem dúvida, uma questão amplamente discutida entre profissionais e 
teóricos que se preocupam com a Educação. Alfabetizar letrando passa a ser uma obrigação 
em benefício das transformações socioculturais da sociedade contemporânea. O Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) tem como objetivo assegurar que todas 
as crianças estejam plenamente alfabetizadas ao final dos três primeiros anos do Ensino 
Fundamental.  
 



 

Para tanto, as ações desenvolvidas nessa proposta formam um conjunto integrado de 
programas, materiais didáticos e referências curriculares e pedagógicas disponibilizados pelo 
MEC que contribuem para a alfabetização e o letramento, tendo como eixo principal a 
formação continuada dos professores alfabetizadores. É dentro desse contexto que 
pretendemos apresentar nosso relato de experiência, fruto de nossa participação na referida 
formação.  
Entendemos que educação comprometida com a cidadania e com a formação de uma 
sociedade democrática e não excludente deve promover o convívio com a diversidade, pois 
essa é uma característica da vida social brasileira. Para isso, a escola inclusiva deverá ser uma 
meta buscada por todos os cidadãos comprometidos com o fortalecimento de uma sociedade 
democrática, justa e solidária. Apesar do nosso trabalho sobre diversidade sociocultural e do 
nosso constante discurso cada vez que presenciamos cenas de Bullying em nossa escola, 
alguns alunos parecem não internalizar a mensagem e não mudam o comportamento. Devido 
a isso, e à maneira como foi trabalhado o tema inclusão na nossa formação do PNAIC, 
resolvemos elaborar uma sequência didática com um tema inclusivo, abordando 
principalmente os problemas enfrentados pelos deficientes visuais. 
 
Objetivo: 

Nosso objetivo através deste relato é apresentar a contribuição que a formação continuada do 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC vem trazendo para nós 
professores alfabetizadores.  

Através dessa formação, já conseguimos vivenciar experiências significativas que têm 
contribuído para aperfeiçoar a nossa prática pedagógica como, por exemplo: a organização da 
rotina escolar e a utilização da avaliação diagnóstica que visa gerar informações sobre nossos 
alunos nos permitindo assim, planejar partindo do que eles já sabem para o que precisam 
aprender.  

No que diz respeito ao tema inclusão, escolhido para ser trabalhado nessa sequência didática, 
ele surgiu a partir de situações de preconceito e discriminação vivenciados em nossa sala de 
aula, objetivamos com a realização da referida sequência que nossos alunos não só se 
apropriem dos conteúdos didáticos, mas também reflitam suas atitudes em relação ao 
próximo, valorizem mais as oportunidades de aprendizagem que eles têm, por serem dotados 
de todos os sentidos e de um corpo perfeito, e desenvolvam o sentimento de tolerância. 

 
Sequência Didática: Procure a diferença e encontre a igualdade 
Professoras: Aline Sarinho e Goretti Carvalho 
Escola Manoel Gonçalves de Lima 
Turmas: 1º e 2º anos do ciclo de alfabetização 
 

A nossa experiência aconteceu numa turma de 1º e 2º anos, com alunos de faixa etária que 
variam de 6 a 10 anos; sendo 12 alunos do 1º ano, assistidos pela professora Aline Sarinho e 
13 alunos do 2º ano, assistidos por mim, professora Goretti Carvalho. Vale salientar que nem 



 

todos os alunos estão na faixa etária correta e nem no nível esperado; temos alunos do 1º ano 
com nível de 2º e alunos de 2º ano com nível de 1º, evidenciando-se assim, uma classe 
heterogênea.  

Iniciamos a aula com a leitura deleite de Sofia, a andorinha, após esse momento realizamos a 
roda de conversa sobre a história lida e sobre inclusão. Realizamos um levantamento de 
conhecimentos prévios, como: se eles sabiam ou se já tinham ouvido falar sobre inclusão, 
todos foram unânimes em dizer que não, então perguntamos se eles se lembravam do que era 
diversidade? Alguns saíram dizendo: _É respeitar as pessoas pretas, brancas, do cabelo ruim, 
do cabelo bom, pobre, rica...  

Então explicamos que inclusão tinha a ver com isso também, só que, além de respeitar as 
diferenças, nós tínhamos que incluir e acolher as pessoas portadoras de necessidades especiais 
como Sofia, à andorinha. Falamos sobre os sentidos usados por Sofia, e explicamos que 
devido à deficiência visual os outros sentidos ficam mais aguçados sendo que, no caso de 
Sofia, eles eram ensinados pelo professor Braile. 

 A partir daí, fomos falar sobre quem era Braille e o que ele tinha inventado, foi lida a 
biografia de Louis Braille e depois apresentado um vídeo em desenho animado, mostrando a 
história do mesmo, esclarecemos que o nome da coruja deve ter sido escolhido pela autora do 
livro para fazer alusão a Braille, inventor do Sistema Braille de escrita, e a coruja como 
professora, representa o símbolo da sabedoria, por isso, sempre em histórias infantis se tem 
como professor ou professora, uma coruja.  

Concluído o momento de nossa roda de conversa, partimos para a aplicação da dinâmica da 
Caixa Mágica, onde tínhamos como objetivo que eles vivenciassem os sentidos utilizados por 
Sofia. Escolhemos quatro alunos, vendamos os seus olhos e a cada um foi explorado um 
sentido. A caixa mágica continha objetos ásperos, macios, peças de bloco lógico de madeira, 
objetos de borracha, entre outros; a cada peça que era segurada pelos alunos, nós íamos 
perguntando: --É duro ou mole? É fino ou grosso? É grande ou pequeno? Tem que forma? É 
macio ou é áspero? Dá pra dizer o que é? E aí eles respondiam, tiravam da caixa e mostravam 
para o resto da turma; dessa forma pudemos trabalhar formas, tamanho, espessura e como eles 
não viam as cores, nós perguntávamos pra turma e ela respondia, sendo utilizado assim o 
quinto sentido, que era a visão.  

A outro aluno foi dado um copo de água com açúcar e um copo de água com sal, nosso intuito 
era que ele percebesse o sabor sem ter a mínima ideia do que seria, utilizando dessa forma, 
única e exclusivamente o paladar, pois se oferecêssemos uma fruta, ele logo reconheceria pelo 
cheiro.  

Para descobrir os sons, utilizamos pulseiras, bexiga, toque de celular, líquido dentro de uma 
garrafa, entre outros; e para o olfato, utilizamos pó de café, desinfetante, perfume e sabão em 
líquido, aproveitamos o ensejo para realizar um momento de leitura dos rótulos dos produtos.  

Em seguida realizamos uma atividade escrita sobre os sentidos. Em nosso segundo dia de aula 
sobre inclusão, tivemos como leitura deleite o vídeo “Cuerda”,um breve momento de 



 

comentários sobre o vídeo em nossa roda de conversa, e a realização de uma atividade que 
envolvia a escrita do 1º nome de cada aluno em Braille. Para a realização dessa atividade, nós 
confeccionamos um alfabeto em Braille formado de botões, expomos no quadro e entregamos 
para eles uma folha com o alfabeto em Braille na parte de cima e em baixo um alfabeto em 
Braille vasado, para eles preencherem de acordo com as letras de seus nomes, a professora 
Aline fez uma demonstração de como realizar a tarefa, escrevendo o próprio nome em Braille 
na lousa. Após a escrita, ou seja, a pintura dos pontinhos representando as letras, os alunos 
teriam que virar o verso da folha e perfurar com a ponta do lápis para ficar em alto relevo, 
pretendíamos com isso, que eles vivenciassem a escrita em Braille. Para vivenciar a leitura 
preparamos fichas com nomes de frutas escritas em Braille, já em alto relevo feito com cola, 
nessa atividade eles escreveriam o nome da fruta convencionalmente; escolhemos nomes de 
frutas em alusão ao outono, estação apresentada na história de Sofia. Ficamos surpreendidas 
com a facilidade que alguns alunos tiveram para realizar a tarefa que foi agradável e ao 
mesmo tempo desafiadora. No entanto, outros tiveram que contar com a nossa ajuda, íamos 
orientando: pinte a 1ª bolinha do lado esquerdo, ou, pinte a 1ª e a 3ª bolinhas do lado direito e 
assim, íamos também trabalhando lateralidade e números ordinais. Enquanto preparávamos 
essas atividades, nos perguntávamos: Será que eles darão conta? E, não é que deram?  

Como trabalhamos os sentidos e órgãos dos sentidos, trabalhamos também o corpo, 
desenvolvendo atividades com a música Cabeça, ombro, joelho e pé (CD da Xuxa) utilizando 
a coreografia e realizando uma atividade de escrita com a referida música em texto com 
lacunas para serem preenchidas com as sílabas que estavam faltando, (1º ano). Ainda foi 
realizada uma atividade de recorte e colagem de um corpo feito com figuras geométricas 
planas. Como tarefa de casa foi passado um exercício xerocopiado envolvendo órgãos dos 
sentidos. Nosso terceiro dia foi iniciado com a leitura deleite do Vídeo de Andrea Bocelli, 
cantor lírico e deficiente visual, os alunos ficaram admirados com o tipo de música e a 
maneira como é cantada, explicamos para os mesmos que aquele tipo de música requer uma 
grande técnica vocal, que não é muito utilizado em outros tipos de música, como o forró, por 
exemplo. Dando continuidade à aula lançamos para a turma a proposta de uma entrevista, pois 
estava agendada uma visita em nossa escola de um professor e dois alunos assistidos pelo 
Instituto dos Cegos da cidade de Campina Grande, eles iam fazendo as perguntas e eu ia 
servindo de escriba, entretanto, antes de escrever as perguntas, eu ia perguntando a eles como 
se escrevia as palavras e eles iam dizendo letra por letra, ainda questionei com eles, o uso do 
ponto de interrogação e a entoação; teve uma pergunta engraçada que nos fez rir; Almir 
perguntou: Como ele anda na estrada e não bate com a cara na cerca? Isso nos remeteu a uma 
pergunta bem peculiar de pessoas que moram na zona rural, então os outros alunos 
responderam que ele usa a bengala.  

No nosso quarto dia fomos agraciados com a visita do professor Matias Ferreira, de Mateus e 
Maria de Fátima, ambos, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II, na Escola Estadual 
Polivalente. Foi uma visita muito agradável, onde tivemos a oportunidade de conhecer um 
pouco do universo das pessoas que não enxergam e saber algumas dicas de como devemos 
agir com as mesmas. Entregamos a eles as fichas com nomes de frutas feitas em alto relevo 
com cola, e eles conseguiram ler, porém o cartaz que elaboramos com E.V.A não lhes foi 



 

possível realizar a leitura de imediato devido à distância entre as letras, o professor nos 
explicou que assim como no método convencional, as letras em Braille têm que ficar perto 
umas das outras. Maria de Fátima contou uma história lendo um livro em Braille e cantou 
uma canção que falava em inclusão; Rafael, a pessoa que os conduziu até nossa escola, fez 
demonstração de como os deficientes visuais, jogam futebol e de outro esporte em que eles 
utilizam a bola, e nos mostrou que a bola tem guizos, para que os jogadores possam 
acompanhá-la através do barulho, ainda conhecemos a reglete e o punção, instrumentos 
utilizados para a escrita, como também o soroban, instrumento utilizado para estudar a 
matemática.  

Matias ainda nos mostrou a bengala e fez uma demonstração de como usá-la, andando pela 
sala; um dos alunos perguntou: se por acaso eles perdessem a bengala e não tivesse ninguém 
para os conduzirem, como eles iriam se locomover? Matias explicou que eles teriam que 
esperar até chegar alguém, pois é impossível eles se locomoverem sozinhos, a não ser em 
locais bem familiares, como por exemplo, a casa deles. Foi um momento muito rico que com 
certeza ficará gravado nas mentes e nos corações dos nossos alunos, mas a nossa sequência 
didática ainda continuará com a execução de outras atividades envolvendo ilusão de ótica, 
produção de um texto falando sobre o que foi aprendido com nossos visitantes, e encenação 
de uma peça sobre Bartimeu, o cego. O restante do nosso material será apresentado na 
culminância do 3º bimestre e no nosso seminário do PNAIC em dezembro. As nossas 
atividades não aconteceram exatamente na sequência em que planejamos, mas aconteceram e 
ainda estão acontecendo como havíamos planejado. 

Resultados obtidos: 

As atividades foram realizadas com sucesso e os objetivos alcançados, pois, a participação 
dos alunos foi constante e o interesse era visível, além do bom resultado no que foi proposto e 
no que está em andamento. Com relação ao Sistema de Escrita alfabética, o que foi realizado 
até o momento tem contribuído para que a maioria dos alunos alcance o nível alfabético, 
contudo, alguns ainda necessitam de acompanhamento individual, principalmente os do 1º 
ano, percebemos que a utilização de jogos e atividades com desafios lúdicos têm ajudado 
nesse processo (nesse ponto, me refiro também às atividades realizadas ao longo do ano). 
Enfim, atividades realizadas por meio de sequência didática, além de deixar o planejamento 
mais organizado, permitem um trabalho interdisciplinar que atende os níveis de aprendizagem 
sem fugir do conteúdo, pois o aluno tem oportunidade de fazer atividades tanto em grupo, 
quanto individualmente, superando assim, suas limitações. Por isso tem grande contribuição 
para a prática do professor e o aprendizado do aluno, tornando o processo ensino 
aprendizagem cada vez mais eficaz e de qualidade. 

 Conclusão: 

Ao concluirmos esse trabalho não podemos deixar de registrar a grande importância 
do PNAIC para a vida profissional dos professores alfabetizadores. Em Queimadas, essa 
formação tem contribuído de forma singular e tem tido a participação efetiva dos professores 
alfabetizadores. O bom funcionamento da mesma se inicia com o apoio e o zelo na logística 
por parte da Coordenadora Geral, Rosélia de oliveira Macário Monteiro e em nossa turma, 



 

tem continuidade com o carinho e planejamento por parte da orientadora de estudos, Lorena 
Silva Nóbrega. Ao decorrer desses três anos de PNAIC, foi criado um vínculo de 
responsabilidade e de compromisso com a nossa formação, que, mesmo sendo facultativo o 
uso do diário de bordo, nós optamos por continuar registrando nossos momentos de 
aprendizagem e troca de experiência, atitude decorrente da consciência do quão significativo é 
o registro da nossa história, consciência essa, adquirida através de todo o trabalho 
desenvolvido pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. 
 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA: PROCURE A DIFERENÇA E ENCONTRE A 
IGUALDADE  

Área do Conhecimento Conteúdos e/ou atividades 

Língua Portuguesa  Gêneros textuais: 

  Biografia; 

  Entrevista; 

  texto poético; 

 Frases interrogativas; 

 Leitura;  

 Escrita 

 Fonema grafema; 

 Ortografia. 
Matemática  Figuras geométricas; 

 Tamanho, cor, forma e espessura; 

 Lateralidade; 

 Números ordinais; 

 Adição; 

 Subtração 
Ciências  Os sentidos; 

 Órgãos dos sentidos; 

 O corpo; 

 Alimentação saudável; 
Geografia  Estações do ano; 

 Orientação espacial 
Artes  Recorte; 

 Colagem; 

 Pintura; 

 Canto lírico; 

 Arte cênica, 

 Ilusão de ótica 
Religião  Texto do cego Bartimeu 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

RELATO 29 

 

A FORMAÇÃO CONTINUADA NA PERSPECTIVA DO PNAIC: IMPLICAÇÕES 
MÚTUAS ENTRE ORIENTADORES, PROFESSORES ALFABETIZADORES E O 
FAZER PEDAGÓGICO 

 
 
 

Introdução 

O presente relato aborda alguns desafios e conquistas do percurso formativo 
construído a partir do diálogo entre a proposta do Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa – PNAIC (empreendida desde o início do ano de 2013), orientador de estudos, 
alfabetizadores e a prática pedagógica. 

As ações desenvolvidas por ocasião do “Pacto”, embora em andamento, já nos 
permite antever processos de mudanças – lactentes ou em curso – na prática dos 
alfabetizadores. 

Portanto, apresentamos neste trabalho saltos positivos que têm emergido nessa 
constituição de efetivo diálogo proposto pelo PNAIC. 

 

Objetivos 

 Evidenciar o percurso formativo construído no pólo Patos, a partir do PNAIC; 
 Refletir acerca das implicações do PNAIC na prática pedagógica, bem como na relação 

orientador – alfabetizador. 
 

Implicações do PNAIC na prática pedagógica, bem como na relação orientador – 
alfabetizador 

 
O que estão sendo aqui relatados são os primeiros indícios resultantes de uma 

experiência em construção (com um grupo de professoras alfabetizadoras de Escolas 

Estaduais da Paraíba – polo Patos) pautada na seguridade dos direitos de aprendizagem, 

preconizados para o ciclo de alfabetização, mediante programa articulado pelo Ministério 

da Educação e Cultura (MEC). Os impactos nas salas de aula, creditados ao PNAIC, 

apontam cenários de mudanças positivas no tocante à aprendizagem dos alunos. 

Conforme afirma Libâneo (s/d, p. 227): 
 

“... a formação continuada pode possibilitar a reflexividade e a 
mudança nas práticas docentes, ajudando os professores a tomarem 
consciência das suas dificuldades, compreendendo- as e elaborando 
formas de enfrentá-las. De fato, não basta saber sobre as 



 

dificuldades da profissão, é preciso refletir sobre elas e buscar 
soluções, de preferência, mediante ações coletivas”. 

 

Nesse sentido, uma ação intensa no primeiro ano da formação foi disseminar no 

corpo docente a ideia da necessidade da concepção de alfabetização na perspectiva do 

letramento, e assim alavancar melhorias no processo ensino-aprendizagem 

Para tanto, senti-me na incumbência de articular ações que concebessem os 

“encontros do PNAIC” como um lócus para a inovação da prática pedagógica. Optei por 

estratégias formativas consonantes com a perspectiva do “reinventar” a alfabetização, 

contudo, sem exaurir na totalidade os aspectos da metodologia em voga na prática das 

professoras, uma vez que a proposta do programa não implica negação aos conhecimentos 

já construídos. Um item que colaborou para a efetivação dessas estratégias foi o sentimento 

de grupo que se instaurou e se fortaleceu ao longo do tempo. Assim sendo, as ações 

realizadas estão paulatinamente fomentando a reflexão, a busca e a superação coletiva dos 

desafios. 

Outro ponto pertinente a esta discussão diz respeito à desmistificação da ideia de 

dicotomia concebida pelas professoras, no que se refere às atividades propostas pelo 

PNAIC e as atividades da rotina de sala de aula. As alfabetizadoras visualizavam a proposta 

PNAIC como sendo atividades distintas, universos diferentes, um trabalho à parte. 

Para situar o problema, ora mencionado, cito as palavras de uma alfabetizadora do 

grupo, proferidas no início da formação “Não sei se vou dar conta de tudo que é preciso 

fazer, é atividade do PNAIC, atividade de sala de aula, fica difícil conciliar tudo isso”. Vi-

me, portanto, diante de uma nova lacuna concebida como obstáculo ao sucesso do PNAIC. 

Como preenchê-la? 

Na tentativa de responder aos anseios, minha atitude frente ao grupo foi oportunizar 

uma reflexão que resultou na incorporação da ideia de que o PNAIC trabalha teoria e 

prática de diferentes formas, objetivando uma visão global da práxis pedagógica e da 

formação do professor, eliminando assim a distorção da priorização da teoria sobre a 

prática. A compreensão instaurada ao longo do tempo gerou um movimento dinâmico e 

virtuoso de formação recíproca e crescimento contínuo, pois se tornou recorrente o 

desenvolvimento de atividades interativas envolvendo os alunos. Esse protagonismo 

interacional evidencia claramente a vinculação das alfabetizadoras à proposta do programa. 

Nesse sentido elencarei algumas posturas positivas observadas: cantinho da leitura, 

cantinho da matemática, a realização da avaliação diagnóstica, bem como seu 



 

monitoramento; o trabalho com sequência didática; o uso constante e adequado das obras 

complementares; a inserção do lúdico nas atividades; eventos de letramento nas atividades 

de matemática; o trabalho com os gêneros textuais na perspectiva do letramento. 

A realização de avaliações diagnósticas surgiu como uma iniciativa que conduziu as 

professoras para novos formatos pedagógicos. As referidas avaliações versam sobre as 

competências organizadas para os anos iniciais do Ensino Fundamental, possibilitando o 

diagnóstico da evolução ou deficiências no processo de ensino-aprendizagem e assim 

direcionando o fazer pedagógico, instaurando percursos diferenciados, ou seja, respeitando 

a diversidade, e, sobretudo a singularidade das crianças. 

O trabalho com sequência didática – sinalizado pelo PNAIC - permitiu às 

alfabetizadoras à concepção de sistematização do conhecimento - numa perspectiva 

interdisciplinar – bem como emergir novos saberes, a partir de situações de ensino que vêm 

favorecendo a exploração de diversos gêneros textuais de forma significativa. 

Outra ação que merece ser mencionada é o espaço lúdico-educativo inaugurado pelo 

PNAIC, que se propõe a oferecer alternativas pedagógicas que concorrem para a motivação, 

e consequentemente para a aprendizagem dos alunos - razão de ser de toda a Escola. 

É pertinente destacar que a proposta de trabalho articulada pelo Pacto propicia 

inúmeras interações com a língua escrita, levando os alunos à construção de hipóteses 

alfabéticas – como evidencia Magda Soares (2001, p. 03), bem como os Parâmetros 

Curriculares (BRASIL, 1997, p. 82) “para aprender a ler e a escrever é preciso pensar sobre 

a escrita, pensar sobre o que a escrita representa e como ela representa graficamente a 

linguagem”. 

Imbuído nesse propósito, o foco principal do processo de aquisição da escrita passa 

a ser o modo como a criança aprende, ou seja, a reflexão sobre a própria escrita. 

Faz-se jus ressaltar também a relevância do PNAIC para as alfabetizadoras do 

campo, uma vez que a formação é único momento que essas professoras têm para articular 

ações pedagógicas, refletir sobre sua prática, bem como expor e acalantar suas angústias. 

No intuito de acrescentar um teor mais significativo à assertiva em questão enfatizo 

as alfabetizadoras das salas multisseriadas da Escola de Poços que são unânimes na 

afirmação de que a sinergia entre o grupo de professoras é um aspecto positivo da 

formação, porque possibilita a troca de experiências de docentes que convivem em 

universos escolares diferentes e/ou entre escolas de um mesmo município, salas de aula de 

uma mesma escola, grupos que não vivenciam a mesma realidade, ou seja, promove um 

diálogo constante entre os mediadores da aprendizagem, pois a 



 

intencionalidade pedagógica é quem determina a ocorrência desse diálogo. 

Além de todos os itens já postos, é oportuno registrar que a minha atuação enquanto 

orientadora de estudos do PNAIC tem se configurado em extrema relevância a minha práxis 

pedagógica 

Portanto, as dificuldades encontradas vão se delineando ao longo da formação e se 

configurando em momentos oportunos para avaliarmos e retraçarmos nossos percursos e, 

consequentemente disseminarmos a alfabetização de forma significativa. 

Resultados 
 
Os dados registrados neste relato apontam que já conseguimos creditar saltos 

positivos em nossas práticas pedagógicas, tendo como alicerce o diálogo, o compromisso e 

à abertura ao novo, que vêm se instaurando ao longo da formação. 

Portanto, uma prática baseada nesses princípios tem, com certeza, um efeito 

extremamente positivo. 

 

Conclusões 
 
O PNAIC vem proporcionando uma construção de conhecimentos aliada à busca 

constante de (re) significações. Todo o trabalho realizado, por ocasião da formação 

continuada, nos faz refletir e compreender de forma mais clara o cotidiano escolar e 

observar com mais atenção o contexto atual da educação, percebendo a alfabetização 

mediante um tripé: atividades significativas, aluno como sujeito ativo e professor como 

mediador do conhecimento. 
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RELATO 30 

 

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES: 
IMPACTOS E DESAFIOS. 

  

 
Este relato objetiva discutir e refletir sobre a formação continuada de professores 

alfabetizadores: impactos e desafios, partindo das experiências de duas orientadoras de estudo 
do PNAIC – Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa do município de João Pessoa- 
PB. 

Refletir sobre formação continuada de professores implica encará-la como política 

pública, que visa a proposição de ações que causem impactos na sala de aula, trazendo 

resultados na aprendizagem da criança. Neste contexto, destaca-se a formação continuada dos 

professores alfabetizadores no âmbito do PNAIC iniciada em 2013, prosseguindo em 2014 

abordando respectivamente as áreas de Linguagem, Matemática e em 2015 aprofundando a 

proposta de estudo com foco na interdisciplinaridade. Também trazendo como inovação a 

valorização a contextualização e a socialização das experiências em sala de aula.  

Entendendo a formação continuada de professores como uma ação indissociável das 

práticas pedagógicas - um processo inacabado, permanente, assim como nos afirma Porto 

(2000, p.13): “...a formação como percurso, processo – trajetória de vida pessoal e 

profissional que implica opções, remete à necessidade de construção de patamares cada vez 

mais avançados de saber ser, saber-fazer, fazendo-se.”  

Nessa perspectiva, a prática pedagógica deve ser vista como parte integrante da 

formação do professor, de modo a ser construída e reconstruída em um processo de ensino-

aprendizagem, o ensinar e o aprender como atos da prática do professor, uma vez que, “o 

trabalho pedagógico é sempre construído e reconstruído, avança e recua, sofre influências da 

escola e de fora da escola, de nós mesmos, das crianças, não caminha monótono, em linha 

reta, mas traz conflitos, dá saltos, tem contradições[...]” (KRAMER, 2001, p.114) 

Nesse sentido, pontuamos os impactos e desafios que permeiam o processo de 

formação continuada dos professores alfabetizadores, considerando que nesse caminhar estão 

imbricadas as identidades destes sujeitos: constituídas das histórias de vida de cada um, da 

formação inicial; e os contextos em que se efetivam as práticas pedagógicas em que estão 

inseridos.  

Ainda, refletindo sobre esse processo de formação, partiremos, inicialmente, da fala de 

uma professora alfabetizadora que compreende a educação “(...) como uma mala cheia de 



 

 
 

desafios”. Dentre desafios a enfrentar na educação, podemos citar: a heterogeneidade 

referentes às aprendizagens das crianças, a necessidade de melhoria da organização de 

materiais e de espaços e tempo na escola e a inclusão dos indivíduos com diversidade 

compreendidos como “...pessoas com deficiência, com transtornos globais de 

desenvolvimento, pelos remanescentes de quilombolas, pelos moradores das reservas 

indígenas, pelas pessoas que moram e estudam no campo, pela população ribeirinha, das 

águas e pelas pessoas bilíngues.” (BRASIL, 2015). O que demanda ressignificar nossas 

aprendizagens e o nosso fazer pedagógico.  

Nessa perspectiva, a formação continuada do Pacto apresenta uma proposta 

pedagógica que traz possibilidades de ressignificação das práticas pedagógicas dos 

professores alfabetizadores, como podemos perceber nas falas das professoras que 

corroboraram acerca dos impactos positivos do PNAIC: 

Professora A: -“...o PNAIC é um conhecimento, uma riqueza, me fez enxergar novos 

olhares, melhorei muito...  

Professora B: ”- “Já fiz tudo de curso de formação, mas realmente o PNAIC fez a 

diferença na minha prática de sala de aula, mudei muito o jeito de fazer minhas aulas...”  

   

 

Além das falas das professoras, enquanto orientadoras de estudo e a partir do nosso 

olhar de professora alfabetizadora e de supervisora escolar, observamos tanto nas rotinas das 

escolas em que trabalhamos como nas atividades de casa propostas nos encontros de formação 

que a dinâmica escolar vem sendo modificada, um novo colorido, novos olhares, novas 

práticas estão sendo incorporadas na rotina da sala de aula, mediante a utilização do acervo 

complementar do PNLD – Programa Nacional do Livro Didático, que tornou a leitura deleite 

efetiva nas classes de alfabetização e o lúdico se fez presente através dos jogos de 

alfabetização e da Caixa Matemática. 



 

 
 

Todavia, para consolidar o processo de formação na prática pedagógica do professor 

ainda se faz necessário a inserção de planejamento e acompanhamento sistemático da 

organização do trabalho pedagógico, de modo a garantir a efetivação dos direitos de 

aprendizagem. Para tanto, é preciso romper com algumas barreiras presentes na escola, que 

interferem, segundo as alfabetizadoras, na prática pedagógica. Vejamos esse depoimento: 

Professora alfabetizadora C: “...as supervisoras deveriam fazer a formação do PNAIC 

também, pois algumas delas dificultam nosso trabalho, por não aceitarem a proposta da 

atividade que a gente leva daqui...”  

O depoimento acima traz uma das implicações que interferem nos impactos da 

formação do PNAIC na sala de aula: a ausência de formação dos supervisores na perspectiva 

da proposta do PNAIC, enfim, necessidade de repensar o currículo escolar. Partindo dessa 

realidade, a escola precisa avançar no sentido de compreender que a ação pedagógica não se 

inicia e se encerra na sala de aula com a professora, mas perpassa todos os segmentos da 

escola - o todo da escola - esse todo, que as professoras, em seus relatos, demonstraram que 

parece não querer se fazer parte. A mudança deste quadro implica em mudança de postura, de 

atitude política frente ao processo de ensino e aprendizagem.  

Mediante esse quadro o PNAIC atua como proposta de formação continuada que traz 

novos horizontes para o fazer pedagógico, em uma dinâmica de ação- reflexão-ação que 

envolve professor alfabetizador, práticas pedagógicas, crianças, escolas, secretarias de 

educação, todos envolvidos no sentido de promover reflexos positivos na aprendizagem das 

crianças, de modo a garantir os direitos de aprendizagem. 
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RELATO 31 

 

Relato de Experiência 

REPENSANDO OS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM OLHAR 
REFLEXIVO SOBRE O PNAIC NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 

   
    
  

O presente tem por finalidade relatar as experiências vivenciadas no Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), nos anos de 2013, 2014 e 2015 com professoras 
da Rede Pública Municipal de Ensino de João Pessoa, turma de primeiro ano . Neste período, 
tive a oportunidade de trabalhar com 22 professoras em 2013, 29 em 2014 e, atualmente, com 
25 professoras, atendendo a aproximadamente de 15 escolas.  

Privilegiamos, neste relato, as práticas que favoreceram a construção de 
conhecimentos entre formadora, orientadora e professoras-alfabetizadoras, cujo diálogo 
buscou atender as demandas educacionais, com vistas à aprendizagem das crianças do 
Programa.  

Assim, diferente de tantos outros programas de alfabetização, o PNAIC veio com 
inovação ao evidenciar os direitos de aprendizagem das crianças e, também, por atender aos 
professores do Ciclo de Alfabetização, motivando-os e desafiando-os à alfabetizar as crianças 
dos seis aos oito anos de idade.  

Neste sentido, observamos que o processo formativo dos atores - orientadores e 
professores - tem sido de qualidade incontestável, pois a partir da formação com os 
professores-formadores desenvolvemos o trabalho com os professores-alfabetizadores, 
considerando, principalmente o seu cotidiano com as crianças do Ciclo da Alfabetização. 

Deste modo, dentre as inúmeras contribuições do Programa, destaco a valorização do 
profissional das redes oficiais de ensino, visto que, para ser o orientador, os profissionais 
devem atuar nas escolas ou na Secretaria de Educação, sendo estes conhecedores da realidade 
local. Além disso, a escolha por dois anos consecutivos da Universidade Federal da Paraíba 
como instituição formadora, por dispor de um corpo docente qualificado, acrescida do 
incentivo financeiro e material do MEC, tem feito a diferença no Programa. 

Esta relação de parceria, construída entre professores, orientadores, coordenador local, 
Universidade e Ministério da Educação, tem contribuído para descortinar da realidade dos 
municípios. Além disso, a adoção de materiais utilizados de acordo com cada realidade, a 
realização sistemática e contínua da avaliação, feita por todos os segmentos envolvido, 
através de diferentes metodologias vivenciadas nas formações com os orientadores, têm 
contribuído de forma significativa para tornar possível e viável o processo de alfabetização e 
letramento das crianças do Programa.  

Destaco, ainda, nesta direção, o planejamento sério e criterioso do trabalho e a 
integração, em um mesmo espaço formativo, de professores de diferentes municípios com 
realidades distintas, torna a experiência uma rica oportunidade de crescimento pessoal e 
profissional.  



 

 
 

Em 2013 privilegiamos a linguagem; em 2014 focamos no trabalho com as áreas da 
Linguagem e da Matemática. O ano de 2015, por sua vez, estamos vivenciando a retomada de 
temas como interdisciplinaridade, currículo, inclusão, Sistema de Escrita Alfabética, entre 
tantos outros que serviram de suporte na efetivação das práticas pedagógicas na busca de uma 
educação de qualidade, voltada para todas as crianças, tem feito a formação interessante ao 
tempo em que desafiadora. Os encontros de formação realizados, a cada mês, bem como o 
monitoramento das atividades tem proporcionado às professoras momentos de aprendizados, 
principalmente pela forma como é conduzida, apoiando-se em leituras de textos, trabalhos em 
grupos e vivências com foco na aprendizagem das crianças.  

Neste ano, a retomada do tema da interdisciplinaridade tem possibilitando o 
desenvolvimento de práticas educativas reflexivas que corroborem no desenvolvimento pleno 
das crianças. As leituras realizadas, as discussões e as produções contribuíram para que as 
professoras pudessem ter mais subsídios para vivenciar, em sala de aula, de modo que 
pudessem respeitar as diferentes aprendizagens das crianças e, com isso, envolver uma 
variedade de componentes curriculares, utilizando os ambientes e materiais disponíveis na 
escola.  

Esta decisão, além de criar estratégias para pensar coletivamente o ensino, tem 
contagiado a escola como um todo, fazendo-a mudar sua rotina, lançando um olhar no sentido 
de construir ou reconstruir práticas que realizavam, superando dúvidas e inseguranças que 
ainda pairavam quanto a sua estruturação. Além disso, as unidades propostas pelo Pacto 
especificam conteúdos que devem ser iniciados, aprofundados e consolidados, em cada ano de 
ensino.  

Este percurso formativo, tem nos levado a trabalhar com muito desprendimento, 
valorizando a escola e a sala de aula, como lugares privilegiados para o exercício de uma 
aprendizagem valorativa. As discussões desenvolvidas durante os encontros presenciais 
sempre são seguido por atividade dirigida que é retomada no encontro seguinte.  

Estes momentos têm permitido identificar a coerência entre o fazer e o pensar, quando 
os progressos de aprendizagem são descritos pelos professores, nas tarefas do para casa. Os 
resultados indicam que o aprendizado das crianças tem superando suas expectativas, pela 
maneira singular com que planejam, vivenciam, agrupam as turmas, por razão de um trabalho 
bem estruturado.  

Os relatos das professoras evidenciam o significado e a relevância dos conhecimentos 
adquiridos na formação, fato que tem fortalecido o trabalho permitindo a surgir de práticas 
pedagógicas críticas e inovadoras. Reporto-me aos depoimentos de professoras que afirmam 
que o PNAIC tem feito a diferença em suas vidas: "aprendi a registrar e valorizar o que faço" 
(Professora 01)"; “PNAIC é um divisor de água. Sou outra pessoa depois do PNAIC" 
(Professora 02); "A sacola da leitura para casa resgatou valores adormecidos" (Professora 03); 
"O cantinho da leitura é um dos melhores cantos da minha sala, mesmo disputando com 
adultos" (Professora 04). São falas como essas que me faz acreditar que podemos contribuir 
para o fortalecimento de uma educação de qualidade para todos.  

Por fim, vislumbramos que os trabalhos desenvolvidos durante o curso de formação 
têm apresentado resultados positivos, por favorecer o envolvimento de todas as professoras 



 

 
 

nas atividades propostas, tanto em sala quanto no repensar de suas práticas no cotidiano 
escolar.  

As diferentes estratégias de trabalhos quando bem planejadas concorrem para 
resultados satisfatórios. O que vimos quando dos estudos acerca das diferentes temáticas com 
foco na interdisciplinaridade vivenciadas em sala e conduzidas como sugestão para a melhoria 
da ação pedagógica das professoras e, consequentemente, um melhor desempenho das 
crianças, considerando os relatos das professoras que trazem experiências significativas para 
socializar.  

Essa é a marca que O PNAIC vem imputando, desde o ano de 2013, com professores 
que acreditam em mudanças e, assim, o fazem no espaço escolar, como também daqueles que 
ainda resistem a mudanças, pelo próprio processo formativo que tiveram, desde sua formação 
inicial.  

 
Fotos: Momentos de formação – Turma de professoras do primeiro ano- 2014, 

Município de João Pessoa.  

  
Fonte: Arquivo Pessoal  
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RELATO 32  

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: AS POSSIBILIDADES DE PRÁTICAS 
EDUCATIVAS SIGNIFICATIVAS ATRAVÉS DA FORMAÇÃO CONTINUADA  

 
 

INTRODUÇÂO 

O presente estudo tem como objetivo analisar até que ponto o Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa está possibilitando novos processos de aprendizagem no ensino 
de Língua Portuguesa nas series iniciais. A organização e funcionamento da formação 
continuada vêm colaborando para uma nova tendência de qualificação profissional que 
considera as práticas sociais como importante elemento no desenvolvimento de práticas 
educativas significativas. O trabalho de campo evidencia um processo gradativo de 
ressignificações das práticas educativas. Desta forma, apresentam-se alguns avanços, no 
município de São João do Tigre, ocasionados pela politica educacional que traz a perspectiva 
de alfabetizar letrando como foco no primeiro ciclo de alfabetização.  
 

1. O ensino de Língua Portuguesa na series iniciais  

O ensino de Língua Portuguesa nas series iniciais é um campo de investigação que 

exige do pesquisador uma reflexão “sobre os estudos da linguagem e da aprendizagem, assim 

como sobre as condições de formação e trabalho dos professores e a chegada de uma nova 

clientela à escola” (MALENCIO, 1994, p.65).  

Ao longo do desenvolvimento, Pereira (2004) descreve que as crianças dão mostras de 

um interesse especial pela linguagem e por suas características (não somente pela informação 

que se transmite mediante ela), servindo-se de todos os mecanismos a seu alcance (sejam 

especificamente linguísticos, sejam cognitivos mais gerais) para descobri-la.  

Isso porque a criança aprende a falar e a entender o que lhe falam, revelando um 

processo de aquisição da linguagem que teve um grande desenvolvimento a partir, 

aproximadamente, de seu primeiro ano de idade. Com 3 anos ela já é capaz de conversar com 

outras crianças e com adultos, compreende plenamente o que lhe é dito (CAGLIARI, 2009).  

Martí (2004), ao evidenciar os processos cognitivos básicos e desenvolvimento 

intelectual entre os seis anos e a adolescência, afirma que as crianças do ensino fundamental 

não só sabem mais do que as crianças da etapa precedente, como também têm mais recursos 

para planejar e utilizar, de forma eficiente, suas aptidões quando se deparam com um 

problema, quando devem se lembrar de informações ou quando devem ampliar seu nível de 

conhecimento sobre um tema especifico.  



 

 
 

Sabem que para pensar bem é preciso considerar todos os dados, que é preciso 

desconsiderar as informações pouco relevantes, que é preciso controlar as ideias alternativas e 

que se pode melhorar ou corrigir o próprio raciocínio com um esforço suplementar, no 

entanto, nota-se que esse processo não esta sendo realizado nas series iniciais, o que 

compromete as outras etapas do processo de letramento, reforçando os altos índices de 

analfabetismo no Brasil.  

É por isso, que a alfabetização segundo Cagliari (2009),  

 

[...] tem sido uma questão bastante discutida pelos que se preocupam 
com a educação, já que há muitas décadas se observam as mesmas 
dificuldades de aprendizagem, as inúmeras reprovações e a evasão 
escolar. Atualmente, essa questão vêm recebendo atenção especial da 
parte dos órgãos oficiais, os quais, entretanto, não tem obtido 
resultados expressivos em suas tentativas de solucionar os problemas 
citados (CAGLIARI, 2009, p.5).  

 

A partir desse contexto, Oliveira (2008) afirma que uma das problemáticas do ensino 

de Língua Portuguesa esta em torno da formação de professores que “envolve processos 

complexos, saberes múltiplos, para além do necessário domínio das estruturas da língua e das 

injunções da norma culta” (2008, p.171).  

A ausência de uma formação adequada é fruto do processo histórico de uma relação 

conflituosa entre os estudos da linguagem, as teorias da aprendizagem e a organização 

escolar, que fomentam a existência de um descompasso entre as trajetórias das diferentes 

instituições quanto ao ensino de língua materna (MALENCIO, 1994, p. 66). Nesse contexto, 

Santos (2007) salienta que a escola surge devido à necessidade de formalizar o processo de 

aprendizagem, ou seja,  

 

Se não foi a alfabetização, qual a motivação para a implantação de 
uma instrução pública? Segundo Cook-Gumperz (op. cit), a demanda 
por uma escola formal partiu de pelo menos duas forças: 1) da pressão 
das pessoas comuns que defendiam a alfabetização e a conquista da 
escolarização como parte de seu desenvolvimento pessoal e social; 2) 
da crescente necessidade de uma força de trabalho com um senso de 
disciplina e de competências escolares (SANTOS, 2007, p.27).  

 
 

Entretanto, Cagliari (2009), a respeito das condições de ensino ofertadas pelas 

instituições, denuncia que “a escola pública, sobretudo de ensino fundamental, não é pobre 

apenas na fachada; também o é em seu funcionamento, por vezes indigente” (2009, p.09). 



 

 
 

Essa deficiência é, sobretudo histórica, o que torna a sua superação um desafio para uma 

educação libertadora.  

No que diz respeito ao ensino da Língua Portuguesa, observa-se que nos anos 50 do 

século XX trouxe um novo objeto de estudo, no trabalho com o texto escrito e em toda prática 

escolar de ensino de língua materna, prevaleceu-se, até os dias de hoje, atividades que se 

fundamentam na análise gramatical tradicional (MALENCIO, 1994, p. 67) o que evidencia as 

deficiências das formações iniciais e continuadas, tendo em vista, as dificuldades em superar 

as concepções conservadora de ensino.  

Nesse sentido, Malencio (1994, p.66) afirma que as concepções tradicionais da leitura 

e da escrita que são veiculadas na escola, que por sua vez, é precária, desenvolve práticas 

ligadas a uma concepção de linguagem ingênua, o que torna o espaço escolar um local de 

reprodução, no qual, os usos linguísticos autorizados por meio da palavra escrita se tornam 

autoritários.  

O resultado desta combinação carregada de uma postura politica excludente tem feito 

“a escola se apegar a umas tantas coisas a respeito da língua e julgado que isso é tudo” 

(CAGLIARI, 2009, p.24).  

Porém, os órgãos oficiais como já foi apontado anteriormente, estão preocupados com 

essas questões envolvendo a aquisição da leitura e da escrita nas series iniciais, sendo 

importante ressaltar que a pressão dos profissionais da educação preocupados com a 

alfabetização foi imprescindível para a construção de uma politica pública inovadora.  

Esses fatores desencadearam oficialmente no ano de 2013 a formação de todos os 

professores alfabetizadores (1º ano ao 3º ano do Ensino fundamental) do país na construção 

do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).  

O PNAIC faz parte das politicas educacionais que buscam amenizar as deficiências 

existentes nos anos iniciais. O seu objetivo central do projeto é que aos oito anos de idade, as 

crianças tenham a compreensão do funcionamento do sistema de escrita; o domínio das 

correspondências grafofônicas, mesmo que dominem poucas convenções ortográficas 

irregulares e poucas regularidades que exijam conhecimentos morfológicos mais complexos; 

a fluência de leitura e o domínio de estratégias de compreensão e de produção de textos 

escritos (BRASIL, 2014).  

Desse modo, os autores que criaram os cadernos de estudo da formação introduziram, 

no âmbito da educação formal, conceitos que são relevantes em diferentes áreas de 

conhecimento: Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza e Matemática, Ciências 



 

 
 

Humanas. Escolheram conhecimentos que são fundamentais em cada uma dessas áreas para 

promover os estudos com base na relevância de temas e nas possibilidades de mobilização 

desses conceitos para a leitura de mundo dos meninos e das meninas, articulando seus 

contextos familiares a outras esferas de participação social (BRASIL, 2012). 

Em seguida definiram por meio de uma discussão coletiva os gêneros discursivos 

(debates, entrevistas, notícias, reportagens, cartas de leitores, dentre outros) mais favoráveis 

ao trabalho com os diferentes componentes curriculares (Língua Portuguesa, Arte, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Educação Física). Visto que o acesso à diversidade 

de gêneros que circulam em diferentes esferas sociais favorece o ingresso das crianças no 

mundo da escrita e sua participação em situações mais públicas de uso da oralidade (BRASIL, 

2012). 

No que diz respeito, à língua portuguesa, a formação focou nos quatro eixos que 

norteiam o ensino da disciplina, como evidencia a figura 1 a seguir:  

 

Figura 1 – Os quatro eixos da Língua Portuguesa 
Fonte: Brasil, 2012.  

 

São muitos os desafios que os educadores vivenciaram nos últimos anos na busca da 

garantia de uma escola democrática, em que todos os alunos tenham acesso a uma educação 

de qualidade. Por isso, surgem as interrogações, como por exemplo: como uma formação 

continuada irá proporcionar aos professores condições para transformar a realidade que cerca 

o ensino de Língua Portuguesa nas series iniciais? Que perspectiva de alfabetização a 

formação adotou para ser empregada nos processos de ensino e aprendizagem? Essas questões 

nortearão as discussões a seguir.  

 

2. A perspectiva de alfabetização do PNAIC  



 

 
 

Os problemas da alfabetização no Brasil têm sido amplamente discutidos por 

diferentes segmentos da sociedade e por pesquisadores de várias áreas. Alguns consensos já 

começam a ser delineados. Por exemplo, já se concebe, hoje, que um indivíduo alfabetizado 

não é aquele que domina apenas os rudimentos da leitura/escrita, ou seja, que é capaz de 

ler/escrever palavras. 

Atualmente ainda convivemos com um alto índice de analfabetos, mas não podemos 

dizer que essas pessoas são “iletradas”, pois sabemos que um sujeito, criança ou adulto, que 

ainda não se apropriou da escrita alfabética, envolve- se em práticas de leitura e escrita por 

meio da mediação de uma pessoa que sabe ler e escrever e, nessas práticas, desenvolve 

conhecimentos sobre os textos que circulam na sociedade (REGO, 1988; MORAIS e 

ALBUQUERQUE, 2004). Assim, por exemplo, podemos ver que crianças pequenas que 

escutam frequentemente histórias lidas por adultos (em casa ou na escola), são capazes de 

pegar um livro e fingir que leem a história usando, para isso, uma linguagem característica 

desse gênero. 

Por outro lado, é importante destacar que apenas a interação com textos que circulam 

na sociedade não garante que os alunos se apropriem da escrita alfabética, uma vez que, no 

geral, essa aprendizagem não acontece de forma espontânea, mas exige um trabalho de 

reflexão sobre as características do nosso sistema de escrita. 

 A despeito das novas concepções de alfabetização e de mudanças nas práticas de 

ensino da leitura e da escrita com base nas novas perspectivas teóricas, muitos alunos 

continuaram a concluir o primeiro ano e mesmo o primeiro segmento do Ensino Fundamental 

sem saber ler e escrever. 

Resultados de avaliações em larga escala, sejam internacionais (PISA), nacionais 

(SAEB, Prova Brasil), estaduais ou municipais, têm revelado o baixo desempenho dos nossos 

alunos em leitura e confirmam o fracasso da escola em ensinar os estudantes a ler. 

Nessa perspectiva, Soares (1998) propõe a associação entre os termos alfabetização e 

letramento. O primeiro corresponderia à ação de ensinar/aprender a ler e a escrever, enquanto 

o segundo seria considerado como o estado ou a condição de quem não apenas sabe ler e 

escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita. Como afirmado por ela:  

 
“alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao 
contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e 
escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de 
modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e 
letrado.” (SOARES, 1998, p. 47). 



 

 
 

 
Ampliar o universo de referências culturais das crianças, bem como contribuir para 

ampliar e aprofundar as práticas de letramento são algumas das ações que estão sendo 

desenvolvidas na formação com os professores por meio do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa, acordo formal assumido pelo Governo Federal, estados, 

municípios e entidades para firmar o compromisso de alfabetizar crianças até, no máximo, 

oito anos de idade, ao final do ciclo de alfabetização. 

O principal eixo deste acordo é a formação continuada de professores alfabetizadores 

que atuem no 1º ao 3º ano das séries iniciais do Ensino Fundamental e das salas 

multisseriadas localizadas nas zonas rurais.  

 

3. As primeiras conquistas da Formação do PNAIC 

 

O nosso estudo analisa como a formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa está colaborando para a construção de práticas pedagógicas cotidianas de 

alfabetização que garantam a consolidação dos direitos de aprendizagem nas escolas 

municipais de São João do Tigre – PB. 

Desde 2013, professores da alfabetização estudam, discutem e refletem temáticas 

como: currículo no ciclo de alfabetização, planejamento do ensino na perspectiva da 

diversidade, apropriação do sistema de escrita alfabética e a consolidação do processo de 

alfabetização, brincadeiras e ludicidade, o trabalho com gêneros textuais, projetos didáticos e 

sequências didáticas, heterogeneidade de conhecimentos das crianças, reflexões sobre os 

processos de avaliação e a progressão escolar.  

Leitura deleite, estudo dirigido de textos, planejamentos de atividades a serem 

realizadas nas aulas, socialização de memórias, vídeo em debate, análise de situações de sala 

de aula, análise de atividades de alunos, análise de relatos de rotinas, sequencias didáticas, 

análise de recursos didáticos, exposição dialogada e elaboração de instrumentos de avaliação 

e discussão de seus resultados são as principais estratégias metodológicas utilizadas nos 

processos de formação dos professores alfabetizadores.  

Essa forma organizacional da formação está gerando uma política de formação 

inovadora que apresenta uma nova lógica de pensar o ser docente. O que colabora para o 

processo de ressignificação das práticas educativas dos professores alfabetizadores.  

 

4. Um olhar sobre o PNAIC sobre município de São João do Tigre  



 

 
 

Nóvoa (1999) ao analisar a “realidade discursiva” em torno do excesso dos discursos a 

pobreza das práticas educativas evidencia alguns contextos educacionais que configura a 

neutralidade dos debates educacionais sobre o futuro e ao mesmo tempo, revela as 

deficiências que atingem o presente.  

Para combater esta situação nociva às práticas pedagógicas o autor afirma que na 

formação de professores é preciso integrar as dimensões que valorizem a sistematização dos 

saberes próprios, a capacidade e a formalização de um saber profissional de referência no 

cotidiano da profissão docente.  

Anteriormente, à formação do PNAIC, os planejamentos dos professores do munícipio 

de São João do Tigre eram mecânicos, como também, as suas aulas e suas avaliações. Os 

índices de reprovação nos anos iniciais revelam a ausência de reflexividade, assim como uma 

acentuada precarização do fazer docente. As avaliações com base na memorização, 

construídas de forma fragmentada eram os principais instrumentos que determinavam os 

níveis de aprendizagem dos alunos como também a sua promoção. A falta de 

interdisciplinaridade somada com a homogeneidade das atividades e dos processos de ensino 

marcava o fracasso escolar observado nas avaliações internas realizadas pela Secretaria 

Municipal de Educação de São João do Tigre e externas realizadas pelo Ministério da 

Educação (Prova Brasil).  

Durante o processo de formação uma transformação surgia, no entanto, o inicio desta 

mudança não foi agradável, pois os erros e os acertos nos encontros de estudos iam sendo 

expostos ao grupo de professores, assim como, posturas e comportamentos antipedagógicos.  

Algumas professoras relataram que separavam alunos “fracos” de alunos “bons”, ou 

seja, alunos que não acompanhavam o processo de ensino. Disseram também, que os alunos 

que apresentavam um comportamento violento ou que não prestavam atenção eram excluídos 

do processo de aprendizagem para não atrapalhar o andamento dos demais.  

Por meio da formação o próprio grupo a partir das leituras dos textos e das trocas de 

experiências percebeu o quanto suas práticas educativas estavam marginalizadas. Elas 

iniciaram uma reflexão da atuação individual e coletiva, e perceberam que o fato de não 

planejarem suas atividades com seus pares e nem de trocarem informações e conhecimentos 

sobre atividades educativas, fragmentava o sistema de ensino e, consequentemente, a 

inoperância metodológica relacionada à alfabetização.  

A formação do PANIC vem colaborando na construção de planejamentos que levam 

em consideração a heterogeneidade e a interdisciplinaridade no processo educativo. As 



 

 
 

professoras voltaram a planejar, a pesquisar e a dialogar em pares. Desenvolveram opiniões e 

discutem a perspectiva de alfabetizar por meio do letramento a partir da união entre teoria e 

prática. Inserem a leitura deleite na rotina pedagógica, como também, atividades 

contemplando a oralidade, a produção de texto e a análise linguística.  

Quando se analisa os resultados imediatos é notória a capacidade que as professoras 

desenvolveram em refletir sua prática. A continuidade da formação no município pode gerar 

resultados em longo prazo significativos, revertendo o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica do município, que nas últimas duas edições não conseguiu atingir as metas 

estipuladas pelo Ministério da Educação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base nas observações realizadas no trabalho de campo, o estudo evidenciou que a 

formação oferecida pelo Ministério da Educação por meio da Universidade Federal da Paraíba 

está subsidiando ressignificações nas práticas docentes que garantam os direitos de 

aprendizagem relacionados ao ensino de Língua Portuguesa (leitura, produção de texto 

escrito, oralidade e análise linguística). Revelou que os professores participantes estão 

sistematizando as suas mediações pedagógicas guiadas pelas temáticas trabalhadas no 

processo de formação.  

Identificou alguns dos princípios centrais da formação e observou que os mesmos 

oferecem aos professores reflexões aprofundadas sobre o processo de alfabetização com base 

no letramento e meios que favorecem os alunos oportunidades significativas de 

aprendizagem.  
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RELATO 33  

 

FORMAÇÃO CONTINUADA: PNAIC uma alternativa eficaz. 
 
  

A Escola atual desempenha vários papeis na sociedade, o que demanda uma 

constante busca de novos saberes e práticas inovadoras que venham facilitar a atuação do 

professor, objetivando uma relação com o conhecimento e a aprendizagem significativa do 

aluno. 

As ações do PNAIC em Condado-PB, são desenvolvidas em todas as escolas do 

Município que oferece o ciclo de alfabetização, 01 (uma) seriada e 09 (nove) multisseriadas, 

somando um total de 10 (dez) escolas, 26 (vinte e seis) professores; 305 (trezentos e cinco) 

alunos e 01(um) orientador de estudo. 

 A formação continuada vem sendo uma alternativa eficaz, qualificando o processo 

educacional. A proposta de formação continuada orientada pelo Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, em Condado-PB, proporciona aos professores uma 

ação reflexiva da sua prática pedagógica, levando-os a investir em metodologias inovadoras:  

 Uso de material concreto: 

“As escolas municipais possuí materiais concretos necessários para um bom 

desempenho no ensino aprendizagem, a partir do PNAIC esses materiais passaram a fazer 

parte do cotidiano escolar de maneira desejável, tendo em vista que muitos professores não 

utilizavam o material por falta de conhecimento, ou o uso se restringia apenas a ludicidade”. 

Ione - Professora de Multisseriado. 

 Maior contato com gêneros textuais: 

“As reinvindicações à leitura crescem no nosso cotidiano, e sabendo-se que para 

aprender a ler é preciso que o aluno se defronte com os diversos gêneros textuais, o PNAIC 

proporcionando isso ao ciclo de alfabetização em Condado dando mais ênfase na 

alfabetização e letramento das crianças”. Francineide Felipe – Coordenadora Pedagógica. 

 Sequencia didática: 

“A partir do PNAIC nós professores passamos a desenvolver um trabalho pautado 

em sequencias didáticas tornando mais eficiente o processo de aprendizagem, porque a 

sequencia didática prevê um desenvolvimento continuado e progressivo a partir do 

levantamento dos conhecimentos que os alunos já possuem sobre um determinado assunto, 



 

 
 

contribuindo assim para que os conhecimentos em fase de construção sejam consolidados e 

outras aquisições sejam possíveis progressivamente”. Eliane Linhares – Professora 2 º Ano.  

 Jogos e Brincadeiras com objetivo de aprendizagem:  

“A Formação Continuada do PNAIC, veio reforçar a importância do lúdico na 

formação da criança, levando-nos a compreender que jogos e brincadeiras fazem parte da 

vida de toda criança e devem ser usados como instrumentos de aprendizagem na sala de 

aula.” Maria das Neves – Professora de multisseriado. 

 Inovação no sistema de avaliação: 

 “Hoje antes de avaliar o aluno, faço primeiro uma auto avaliação para detectar 

pontos positivos e negativos da minha prática pedagógica, redirecionando-a para melhor 

êxito na aprendizagem do educando”. Raimunda Chaves – Professora 3º Ano. 

 Disseminação de conhecimento. 

“As reflexões apresentadas no PNAIC contribuir na compreensão de que a docência 

é um processo em permanente construção engrenados nas vivencias anteriores e, sobretudo 

nas experiências cotidianas e coletivas vividas no processo de ensino, e que o 

compartilhamento possibilita a construção do conhecimento pedagógico que é um processo 

continuo”. Terezinha Ramalho – Professora 2° Ano. 

Os professores após manterem um processo de atualização profissional na formação 

continuada do PNAIC, desenvolvem seguramente uma reflexão diante da sua pratica 

pedagógica, analisando a excursão da sua aula, percebendo que pode mudar, aprendendo e 

reaprendendo diante os desafios diários, reformulando e realizando as alternações pertinentes 

para que o encaminhamento da sua prática busque um melhor desenvolvimento integral do 

educando. 

Diante da nova postura dos professores alfabetizadores, observa-se ações que 

contribuem para o discurso acerca dos direitos de aprendizagem das crianças, assegurando a 

melhoria do ensino no Ciclo de Alfabetização. Como também vale ressaltar que a formação 

continuada do PNAIC, tem proporcionado aos participantes do programa, não apenas uma 

ampliação no conhecimento cientifico, mas também na autorrealização pessoal, pois o 

profissional quando reflete sobre sua pratica, permite melhoria na sua atuação, passando a ser 

um produtor e disseminador do conhecimento.  
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FORMAÇÃO DO PNAIC EM MASSARANDUBA 

 

 

Este relatório tem como principal finalidade apresentar as experiências adquiridas 

através do PNAIC pelos educadores, visando a proposta do programa no município de 

Massaranduba– PB. Apresentamos de forma objetiva os avanços e dificuldades que surgiram 

no decorrer dessa trajetória pelos participantes, que estão na ativa no programa desde 2013, 

ano que foi desenvolvido o PNAIC, por intermédio do Ministério Público da Educação, em 

parceria com os governos estaduais e municipais, o qual tem por objetivo assegurar que todas 

as crianças sejam alfabetizadas nos três primeiros anos do Ensino Fundamental. 

 O município de Massaranduba-PB, está localizado na região metropolitana de Campina 

Grande estado da Paraíba. Sua população estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística) é de 12.994 habitantes, distribuídos em 206 km². Este, aderiu ao Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade certa no ano de 2013, atendendo a 29 escolas da Zona 

Urbana e Rural, garantindo a formação continuada de 54 professores alfabetizadores do 1º, 2º 

e 3º Ano do Ensino Fundamental, distribuídas em 02 turmas, na época, sob a orientação de 

Raquel Samara Nogueira Agra e Marta Helena de Araújo Silva e da coordenadora Maria 

Neide de Lima Sales, dando continuidade em 2014 com a mesma estatística, mudando apenas 

a orientadora de uma turma. 

 Em 2015 demos continuidade ao programa, para sistematização das ações efetivadas, 

os dados do programa em toda rede municipal são 54 professores alfabetizadores, distribuídos 

em duas turmas orientadas por Marta Helena de Araújo Silva e Maria Aparecida Tavares 

Marques, 26 escolas contempladas com 459 alunos beneficiados no programa. A cada 

semestre realizamos diagnósticos em rede para mapear os direitos de aprendizagem, 

garantindo por cada aluno para traçar estratégias que permitam a criança aprender 

efetivamente. 

 No período da adesão, evidenciamos certa inquietação por parte dos professores, onde 

achavam que seria mais um programa do governo, mais uma das formações enfadonhas em 

que não se propõem nada de inovador para a prática pedagógica,  ou seja, que não iria ser 



 

 
 

sustentado na prática dos docentes, víamos os olhares desacreditados, porém com as 

formações realizadas os envolvidos foram surpreendidos, sentindo-se amparados no processo 

ensino-aprendizagem, passando a compreender melhor os objetivos e tomar gosto em relação 

à proposta de formação do pacto, onde hoje vemos que está sendo bem recebida e elogiada. 

Nesse sentido, estamos vivendo momentos de reflexões sobre a alfabetização para a 

busca de qualidade nesse segmento com a formação do PNAIC, pois desde 2013 até os dias 

atuais já se consegue vislumbrar avanços significativos que tem contribuído para aperfeiçoar a 

prática pedagógica dos alfabetizadores de todo país. Portanto, percebemos que os encontros 

de formação são vistos como um local de aprendizagem, um ambiente educativo por 

excelência, por isso propício ao crescimento pessoal e profissional. Conforme afirma Paro 

(2005), “o homem só se faz sujeito quando participa, produzindo uma ação e respondendo por 

ela, e essa ação só é produzida coletivamente, sendo que o homem não se faz só.” 

O PNAIC impactou a prática dos professores alfabetizadores do município, visto que é 

uma formação de teoria assistida e prática que se complementam de forma dinâmica e 

significativa. De acordo com os profissionais, o PNAIC se diferencia dos demais cursos de 

formação já realizado, primeiro por conta do material que é bem didático, de fácil leitura e 

compreensão. Segundo, pela forma que é ministrado, bem organizada e dinâmica, porém, não 

menos importante, por se tratar de questões possíveis de serem feitas e também relativas à 

prática.  

Assim, baseado nos relatos dos professores é muito comum cursos de formação 

continuada em que a teoria se distancia da prática, com o PNAIC é diferente, a teoria surge 

para fundamentar e enriquecer a prática. Em cada ação do PNAIC, o professor tem a chance 

de analisar na prática de sala de aula, aliados a reflexão teórica, até porque somos 

conhecedores de que na sala de aula não há receita nem um método exclusivo e único no 

processo de ensino-aprendizagem. Sabemos que é necessário termos além de um olhar 

diferenciado, adequado a realidade em que a turma se encontra. Sendo assim, a formação 

continuada possibilita que o professor se estabeleça, percebendo como agir, como fazer, o quê 

fazer, o que é relevante.  

Essas e outras reflexões estão somando positivamente para um todo. Saber dos direitos 

de aprendizagem, retomar com a prática da leitura para deleite, entender que a escrita 

alfabética é um sistema notacional e não um código, entender como se dá a apropriação deste 

sistema por parte da criança, dar importância as diversas facetas dos conhecimentos 

matemáticos fundamentou, e, certamente fez e continuará fazendo a diferença. 



 

 
 

Torna-se evidente que o professor alfabetizador que tem o domínio de sua ação didática, 

que tem consciência das possibilidades e limites dos seus alunos, é aquele que é “capaz de 

considerar a realidade da criança, que defende a necessidade de voltar-se diariamente para o já 

feito e de reorganizar a rotina, de modo a adequá-la a cada realidade”. (BRASIL. 2012, p.06). 

Todos os alfabetizadores relataram que o curso causou várias mudanças, entre as quais se 

destaca: a superação de saber que se pode fazer muito além do que se imaginava. Isso se deve 

as atividades diferenciadas que precisamos, na elaboração e aplicabilidade com os alunos em 

sala de aula; o querer saber, estar aberto para aprender para realizar cada vez mais um bom 

trabalho, também é marcante nos relatos dos professores alfabetizadores, pois estes afirmam 

que os alunos estão mais motivados e interessados em querer aprender. 

 Os reflexos são inúmeros, principalmente, na prática do professor alfabetizador e no 

processo de alfabetização dos nossos alunos, uma vez que, presenciamos a inserção de 

atividades colaborativas, nas quais a interação e participação torna-se uma ação efetiva, ou 

seja, os alunos em pares constrói e descobre conhecimentos auxiliando no processo de 

aprendizagem. Outra ação positiva, foi a inserção da criança com deficiência no público de 

acompanhamento do programa, oportunizando orientadores e professores a voltar seu olhar 

para grupos minoritários da sociedade, essas crianças, muitas das vezes, estão inseridas na 

rede regular, mas não ocorrem efetivamente essa inserção. As reflexões dão condições aos 

professores de perceberem possibilidades de atuação com esses alunos, apresentando 

propostas significativas com essas crianças, principalmente as alfabetizadoras que atendem os 

alunos em caráter pedagógico no Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), 

a partir dos projetos, realizados com a literatura e com os conhecimentos matemáticos, 

trouxeram oportunidade aos alunos participarem de diversas situações da vida cotidiana. 

Esses alunos por sua vez, foram envolvidos em situações habituais, que refletiram 

positivamente, principalmente na visibilidade da sociedade para com ele, muitos alunos, 

sentiram-se pessoas inclusas, capazes de realizar atividades, que até então, tinham vivido. O 

programa oportunizou essas vivências.  

Outro público, que ganhou visibilidade foi a educação do campo, as salas 

multisseriadas, apesar das inúmeras dificuldades, conseguiram desenvolver um trabalho 

coeso, marcado pela partilha de ideias, experiências e conversação de possíveis soluções para 

problemas incomuns: alunos fora de faixa etária, dificuldades de aprendizagem, 

acompanhamento de atividades, envolvimento dos alunos e da família no processo cognitivo.  



 

 
 

Vemos assim que o PNAIC é de fundamental importância para os alfabetizadores, pois 

a partir de reflexões e questionamentos, tem facilitado as trocas de experiências entre eles 

tornando as aulas mais atrativas e criativas, fazendo a diferença na sua realidade. As 

interações e discussões sobre as práticas pedagógicas trouxeram avanços para o processo 

ensino-aprendizagem na alfabetização, pois os educadores avaliaram os encontros de 

formação como gratificantes e positivos para o desenvolvimento do seu trabalho, constatamos 

que estes, se percebem como partícipe de todo processo escolar. Nesse sentido, vemos que o 

programa está contribuindo também de forma relevante para a formação do professor, desde o 

conhecimento teórico até a prática da sala de aula.  

 

REFERÊNCIAS: 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto 
nacional pela alfabetização na idade certa: planejando a alfabetização e dialogando com 
diferentes áreas do conhecimento: ano 2: unidade 6 / Ministério da Educação. Secretaria de 
Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. - Brasília: MEC, SEB, 2012. 

 

PARO, V. H.. Administração Escolar –Introdução Crítica. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2005 

 

 

 

RELATO 35 

UIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

A FORMAÇÃO DO PNAIC: DESAFIOS E CONQUISTAS 

 

RESUMO 

Este relato de experiência trata-se da formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa (PNAIC) desenvolvida com um grupo de professores alfabetizadores - dezoito- do 
município de Montadas, nos anos de 2013 e 2014. Cujo objetivo do programa é garantir o 
direito à alfabetização plena a todas as crianças até os oito anos de idade. Esse é o desafio 
colocado pelo (Pnaic), acordo implementado em 2012 entre governo federal, estados, 
municípios e instituições. Dessa forma cabe aos municípios formarem educadores críticos, 



 

 
 

que proponham soluções criativas para os problemas enfrentados pelas crianças em processo 
de alfabetização. Além disso, espera-se que as escolas dialoguem com a comunidade em que 
se encontram inseridas, aprofundando a relação entre ambas e criando um espaço 
colaborativo, no intuito de alfabetizar todas as crianças até o final do 3° ano do ciclo de 
alfabetização. A experiência permitiu conhecer as peculiaridades do grupo e planejar 
orientações compreensíveis e significativas para que as crianças sejam alfabetizadas e letradas 
até o final do 3º ano. 
 

INTRODUÇÃO 

 Levando em consideração as análises de Magda Soares sobre letramento e 
alfabetização, essa diz que: “Se alfabetizar significa orientar a criança para o domínio da 
tecnologia da escrita, letrar significa levá-la ao exercício das práticas sociais de leitura e de 
escrita. Uma criança alfabetizada é uma criança que sabe ler e escrever; uma criança letrada 
(tomando este adjetivo no campo semântico de letramento e de letrar, e não com o sentido que 
tem tradicionalmente na língua, este dicionarizado) é uma criança que tem o hábito, as 
habilidades e até mesmo o prazer de leitura e de escrita de diferentes gêneros de textos, em 
diferentes suportes ou portadores, em diferentes contextos e circunstâncias” (Soares 2004). 

Assim, alfabetizar é mais do que ensinar as crianças a decodificarem sílabas e realizar 
a leitura de palavras, frases e textos. Podemos afirmar que alfabetizar é subsidiar a criança a 
criar relações com práticas de leitura e escrita, é analisar e questionar a leitura do mundo a 
partir de suas práticas sociais. 

As atividades, os estudos e as trocas de experiências foram realizados com seis (06) 
escolas municipais de Montadas/PB, como já foi mencionado acima participaram da mesma 
dezoito (18) professores alfabetizadores cadastrados no programa, uma (01) orientadora de 
estudo, uma (01) coordenadora local que ofereceram um melhor ensino-aprendizagem para 
337 alunos do 1º ao 3º ano da rede municipal.  
 

DESENVOLVIMENTO 

No município de Montadas já podemos comemorar o sucesso e a eficácia do PNAIC 
no último IDEB, pois o mesmo não vinha atingindo a meta nacional. Em 2013 o ensino 
fundamental I conseguiu superar a meta desejável para o ano avaliado, graças à formação do 
PNAIC que além de capacitar os professores alfabetizadores, capacitou os coordenadores 
pedagógicos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, os quais participaram de todas 
as formações como ouvintes, parceria criada entre a secretária municipal de educação, a 
coordenadora local do PNAIC e a orientadora de estudos do programa. 
 Vale ressaltar que a participação dos coordenadores pedagógicos do município de 
Montadas, como ouvintes no PNAIC, mobilizou todos os professores do ensino fundamental 
I, levando-os a uma reflexão e inovação de suas práticas pedagógicas e ao planejamento de 
atividades que atendessem os diversos níveis de conhecimento.   
 Outro ponto, que gostaríamos de ressaltar é a sequência didática que para os 
professores foi de grande valia devido a sua organização, onde um conteúdo específico é 
desenvolvido passo a passo, etapa por etapa de forma interdisciplinar facilitando o processo 



 

 
 

de ensino, proporcionando aprendizagens satisfatórias aos alunado. Ou seja, a sequência 
ressalta os objetivos que o professor quer alcançar para a aprendizagem de seus alunos, 
envolvendo atividades de aprendizagem e de avaliação. 

Podemos citar como exemplo as crianças que antes aprendiam a linguagem 
matemática e o letramento e a alfabetização de forma isolada, as quais mostravam apatias, 
com a inovação da prática pedagógica, organizada em sequência didática, sabendo quais 
atividades articular com intervenções propicia para o nível de aprendizagem de cada aluno, o 
uso dos jogos pedagógicos e ferramentas lúdicas, oferecidas pelo PNAIC que possibilitaram a 
diversificação de atividades em relação à apropriação de uma aprendizagem satisfatória por 
parte das crianças. As mesmas sentiram-se mais seguras a acháramos atividades mais atrativas 
isso devido à mudança ocorrida nas práticas dos professores.  
 No entanto, a metodologia debatida e aprendida nas oficinas do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa foi desenvolvida nas salas de aulas. Segundo depoimentos dos 
professores é que a prática pedagógica da alfabetização está transformando positivamente o 
ensino e aprendizagem. 
 Em outras palavras, a aprendizagem dos alunos após a formação do PNAIC ocorreu de 
maneira concreta e satisfatória a partir da avaliação diagnóstica, e principalmente com as 
atividades de intervenções pedagógicas que tem garantido um ensino aprendizagem 
significativo para a alfabetização das crianças. Sendo assim, o programa tem garantido uma 
formação de qualidade que concilia teoria e prática, permeados por experiências inovadoras 
dos educadores que fizeram e fazem a diferença na educação que por sua vez vem 
assegurando uma aprendizagem de forma mais sistemática. 
 Outro ponto positivo da formação foi o estudo dos direitos de aprendizagem para cada 
ano, pois foi um conhecimento a mais e uma forma de acompanhar os avanços das crianças, 
praticamente, que diariamente durante o processo de alfabetização. Os quais de início foram 
bastante criticados pelos professores devido à grande quantidade deles, e principalmente, pela 
leitura que eles teriam que fazer no término de cada bimestre, avaliando aluno por aluno, pois 
as cadernetas foram adaptadas conforme os mesmos.  
Mas mudanças ocorreram e vêm ocorrendo a partir do momento que os alfabetizadores 
compreenderam o significado e a importância da verdadeira avaliação, aquela que ensina a 
refletir contemplando as teorias sobre alfabetização, letramento e currículo inclusivo, onde 
foram explorados os eixos e capacidades contempladas nos diferentes componentes 
curriculares. 
 
 
  



 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

O desenvolvimento da formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(Pnaic) permitiu constatar que para a formação continuada é essencial na educação, pois 
juntar os professores alfabetizadores para dialogar de forma permanente e sistemática a 
prática docente e com a equipe pedagógica da escola garante que os direitos de aprendizagem 
e desenvolvimento dos estudantes melhorem a qualidade do ensino público brasileiro”.  

Ao introduzir uma formação como a do PNAIC, é imprescindível que seja claramente 
observado o objetivo da mesma, assim como a importância do envolvimento de todos os 
professores alfabetizadores, que ressaltou situações onde eles a refletirem sobre sua ação 
cotidiana, na sala de aula, mas precisamente na alfabetização das crianças.  

Dessa forma os educadores perceberam que o Pnaic não era um programa qualquer, e 
sim, uma formação que veio para subsidiar a prática de cada um no seu cotidiano profissional, 
possibilitando realizar mudanças em prol de um ensino aprendizagem desafiadora devida os 
benefícios proporcionados as crianças na fase da alfabetização.  
  Diante de tantas mudanças, conquistas e aprendizagens tanto dos professores, como 
dos alunos o fazer pedagógico passou por anseios onde se aprende a aprender para saber 
ensinar. Onde todos estão conscientes de que fizeram o melhor possível e que ainda é preciso 
continuar aprendendo e ensinando cada vez melhor. 
 

 

RELATO 36 
 
 

O PNAIC E SEU POTENCIAL PARA A EDUCAÇÃO: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIAS (MARI-PB) 

 

Em 2012 iniciei minha carreira como professora da educação infantil do município de 
Mari, Paraíba. Assim como a maioria dos profissionais que saem da faculdade para exercer a 
profissão, senti falta em ter um pouco mais de prática. Essa falta de experiência prática 
refletia na minha prática pedagógica, pois eu me via muito presa em seguir um currículo 
conteudista, que muitas vezes acabava desconsiderando as reais necessidades de 
aprendizagem das crianças. 

Quando teve início em 2013, a formação do PNAIC veio para me dar um norte, 
mostrar o quanto minha pratica em sala de aula poderia ser melhorada. Antes da formação, eu 
já trabalhava o projeto de leitura Caixinha Mágica, que consistia numa caixa contendo livros 
de literatura infantil, onde a cada dia se escolhia um livro para a leitura. Após a leitura, se 
fazia, oralmente, a interpretação do texto. Depois descobri, na formação do PNAIC, que o 
projeto se tratava de uma leitura deleite e passei a explorar mais essa prática. 



 

 
 

No decorrer da formação, aprendi a trabalhar com sequência didática. Assim, toda 
semana elaboro uma sequência didática a qual executo uma etapa a cada dia. Com isso posso 
trabalhar de maneira interdisciplinar o tema central da sequência, que muitas vezes parte de 
uma obra literária. O que ainda representa um desafio para mim é integrar os conteúdos nas 
sequências didáticas executadas, de modo que eu não fique presa a uma só disciplina. 

Com o trabalho com sequências didáticas surgiu o projeto Contando e Encantando, 
cujo objetivo é me caracterizar como personagem das estórias infantis para contá-la de forma 
lúdica. Dessa forma, tinha a oportunidade de fazer parte da imaginação das crianças e fazer 
dos textos lidos experiências mais concretas e significativas. O gratificante e elemento 
motivador é observar o avanço dos alunos e alunas aprendendo de forma mais autônoma e 
espontânea. 

Como a prática escolar é um trabalho coletivo, sempre a escola fornece alguns 
materiais de que preciso. Já com o recurso da bolsa, adquiro alguns outros materiais que 
faltam. Por outro lado, faço bastante uso de materiais que reciclo junto com os alunos, para 
dar novas formas a esses materiais que iriam para o lixo sem nenhuma serventia. Com isso 
incentivo o consumo consciente, o reaproveitamento e o cuidado com o meio ambiente. 

Os encontros de formações do PNAIC se tornaram momentos gratificantes e 
imprescindível espaço de aprendizagem, que aperfeiçoaram minha prática pedagógica por 
meio das exposições dos professores formadores e dos materiais didáticos que nos é 
disponibilizado. Também devo muito do que aprendi nesse período de formação aos meus 
colegas, que são também professores sempre e, por isso, sempre tem algo de bom a ensinar.  

Por fim, fazendo uma avaliação geral o que representou minhas experiências com o 
PNAIC, saliento a importância dos cadernos de apoio, com as riquíssimas sugestões de como 
trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar; destaco as contribuições das discussões nas 
salas de formação e o envolvimento e comprometimento de todos que participam deste 
programa, compartilhando os saberes, os quais me motivam a ser uma professora melhor a 
cada dia.  

 

 

 

 


