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RESUMO

Este trabalho propôs em abordar a oralidade/escrita no Programa Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa - PNAIC (2012), especificamente no caderno de número 5 (cinco) intitulado: A
oralidade, a leitura e a escrita no ciclo de alfabetização (2015) e suas contribuições para o ensino.
Para tanto pesquisa qualitativa com abordagem da analise documental, dialogando com Alves
(1999); Gatti (2008); Imbernón (2010); Kleiman (1995), Perrenoud (2007), Soares (2005), Zeichner
(1993), entre outros autores. Neste percurso, foram realizados estudos a fim de conhecer a temática
do letramento abordada pelo Pacto e suas significativas relações com a oralidade e escrita no
processo de alfabetização de crianças inseridas no fundamental I. Portanto, identificamos a
relevância do PNAIC para formação docente e suas contribuições para o ciclo de alfabetização
através também da oralidade e escrita.

Palavras – Chave: Alfabetização, formação de professores, oralidade e escrita

ABSTRACT

This paper proposes to address orality / writing in the National Program for Literacy at the Right Age
- PNAIC (2012), specifically in notebook number 5 (five) entitled: Orality, reading and writing in the
literacy cycle (2015) and your contributions to teaching. For this qualitative research with approach
of document analysis, dialoguing with Alves (1999); Gatti (2008); Imbernón (2010); Kleiman
(1995); Perrenoud (2007); Soares (2005); Zeichner (1993), among other authors. In this way, studies
were carried out in order to know the theme of literacy approached by the Pact and its significant
relations with orality and writing in the literacy process of children inserted in elementary I.
Therefore, we identified the relevance of PNAIC for teacher education and its contributions. For the
literacy cycle also through oral and written.

Keywords: Literacy, teacher education, orality and writing
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A ABORDAGEM DA ORALIDADE E ESCRITA NO PROGRAMA NACIONAL PELA
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO.

HE ORALITY APPROACH AND WRITING IN THE NATIONAL PROGRAM FOR RIGHT
AGE LITERACY AND ITS CONTRIBUTIONS TO EDUCATION

EL ENFOQUE DE ORALIDAD Y ESCRITURA EN EL PROGRAMA NACIONAL PARA
LA ALFABETIZACIÓN DE LA EDAD CORRECTA Y SUS CONTRIBUCIONES A LA
EDUCACIÓN

RESUMO

Este trabalho propôs em abordar a oralidade/escrita no Programa Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa - PNAIC (2012), especificamente no caderno de número 5 (cinco) intitulado: A
oralidade, a leitura e a escrita no ciclo de alfabetização (2015) e suas contribuições para o ensino.
Para tanto pesquisa qualitativa com abordagem da analise documental, dialogando com Alves
(1999); Gatti (2008); Imbernón (2010); Kleiman (1995), Perrenoud (2007), Soares (2005), Zeichner
(1993), entre outros autores. Neste percurso, foram realizados estudos a fim de conhecer a temática
do letramento abordada pelo Pacto e suas significativas relações com a oralidade e escrita no
processo de alfabetização de crianças inseridas no fundamental I. Portanto, identificamos a
relevância do PNAIC para formação docente e suas contribuições para o ciclo de alfabetização
através também da oralidade e escrita.

Palavras – Chave: Alfabetização, formação de professores, oralidade e escrita

ABSTRACT

This paper proposes to address orality / writing in the National Program for Literacy at the Right Age
- PNAIC (2012), specifically in notebook number 5 (five) entitled: Orality, reading and writing in the
literacy cycle (2015) and your contributions to teaching. For this qualitative research with approach
of document analysis, dialoguing with Alves (1999); Gatti (2008); Imbernón (2010); Kleiman
(1995); Perrenoud (2007); Soares (2005); Zeichner (1993), among other authors. In this way, studies
were carried out in order to know the theme of literacy approached by the Pact and its significant
relations with orality and writing in the literacy process of children inserted in elementary I.
Therefore, we identified the relevance of PNAIC for teacher education and its contributions. For the
literacy cycle also through oral and written.

Keywords: Literacy, teacher education, orality and writing

RESUMEN

Este documento propone abordar la oralidad / escritura en el Programa Nacional de Alfabetización
en la Edad Adecuada - PNAIC (2012), específicamente en el cuaderno número 5 (cinco) titulado:

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_abordagem_da_oralidade_e_escrita_no_programa_nacional_pela_alfa.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.3-16,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Oralidad, lectura y escritura en el ciclo de alfabetización (2015) y sus contribuciones a la enseñanza
Para esta investigación cualitativa con enfoque de análisis de documentos, dialogando con Alves
(1999); Gatti (2008); Imbernón (2010); Kleiman (1995), Perrenoud (2007), Soares (2005), Zeichner
(1993), entre otros autores. De esta manera, se llevaron a cabo estudios para conocer el tema de la
alfabetización abordado por el Pacto y sus relaciones significativas con la oralidad y la escritura en el
proceso de alfabetización de los niños insertados en la primaria I. Por lo tanto, identificamos la
relevancia de PNAIC para la formación docente y sus contribuciones. Para el ciclo de alfabetización
también a través de oral y escrito.

Palabras clave: alfabetización, formación docente, oralidad y escritura.

1 INTRODUÇÃO

O exercício de praticar a alfabetização deve promover caminhos para que as crianças busquem o
conhecimento, proporcionando o despertar para o aprendizado da leitura e escrita. Neste contexto,
professores que fazem parte do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (BRASIL, 2012),
atuantes do ciclo de alfabetização no Ensino Fundamental, possuem tal responsabilidade. Com isso,
este trabalho tem como objetivo analisar a abordagem da oralidade e escrita no documento do Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC (2012), especificamente no caderno de número
5 (cinco) intitulado: A oralidade, a leitura e a escrita no ciclo de alfabetização (BRASIL, 2015) e
suas contribuições para o ensino.

O Pacto vem com a proposta de aperfeiçoar a qualificação dos professores alfabetizadores,
aprimorando suas práticas, como consequência melhorar os indicadores de alfabetização das
crianças, com isso buscaremos compreender a importância do PNAIC (2012) para o Professor
Alfabetizador.

Para a construção do conhecimento do trabalho docente é necessário estar em constantes estudos
acerca dos processos de aprendizagem dos educandos, desenvolvendo saberes, para assim serem
construídos com os alunos, dialogando com Alves (1999); Gatti (2008); Imbernón (2010); Kleiman
(1995), Perrenoud (2007), Soares (2005), Zeichner (1993), entre outros autores.

Neste contexto, iremos abordar a temática de formação continuada, que visa engajar os profissionais
da educação em contínuas (in)formações. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa –
PNAIC, foi criado no ano de 2012 com o propósito principal de proporcionar que todas as crianças
estejam alfabetizadas até os oito anos de idade e que estejam no 3º ano do Ensino Fundamental.

O Pacto visa compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos Estados
e municípios, mas também trouxe como compromisso o intuito de tentar reduzir a distorção
idade-série na Educação Básica, melhorando o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) e contribuindo através de capacitações com aperfeiçoamento do desempenho dos
professores, em que percebemos a característica de formação continuada.

O Pacto em sua organização, é composto por dez cadernos de orientação para os professores
participantes e mais dois cadernos que seriam: o caderno de apresentação e caderno de gestão escolar
no ciclo de alfabetização, compreendendo a formação continuada para com o professor, que visa
desenvolver novos conhecimentos, em decorrência do desenvolvimento das mudanças de trabalho.

Para desenvolver o trabalho, adotamos a pesquisa qualitativa com abordagem da analise documental,
para tanto iremos analisar o caderno do PNAIC de número 5, intitulado: A oralidade, a leitura e a
escrita no ciclo de alfabetização, a fim de compreender como o material se aproxima da oralidade e
escrita e suas contribuições para o ensino.
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O caderno de número 5 (cinco) parte dos objetivos de promover a reflexão sobre as inter-relações
entre oralidade e escrita, reconhecendo a diversidade e a heterogeneidade de gêneros discursivos
escritos e orais, e o que tudo isso implica no trabalho pedagógico do componente Língua Portuguesa,
no Ciclo de Alfabetização, como também acerca da concepção de alfabetização na perspectiva do
letramento e suas implicações para a ação docente, analisando práticas alfabetizadoras. Traz meios
para se planejar o ensino no Ciclo de Alfabetização, garantindo os direitos de aprendizagem das
crianças. O caderno acomoda como objetivos também, meios de compreender que a utilização do
escrito e do oral, completam-se nas práticas de letramento, no qual a fala e a escrita conectam-se em
vários níveis.

2 O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA – PNAIC

Conforme preocupação no âmbito educacional, acerca da alfabetização dos educandos, surge em
2012, o Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, com o desafio de assegurar
o direito à alfabetização plena a todas as crianças até os oito anos de idade e que estejam no 3º ano
do Ensino Fundamental.

De acordo com tal proposta, o Ministro da Educação Aloizio Mercadante, publicou para a iniciativa
o orçamento total de R$ 3,3 bilhões, em que até a atualidade, cerca de 5.421 municípios e todos os
Estados brasileiros adotaram ao PNAIC, computando o quantitativo de 7 milhões de estudantes dos
três anos do ciclo de alfabetização, em 108 mil escolas.

O Programa configura-se como um compromisso formal assumido pelo governo federal do Distrito
Federal, dos Estados e Municípios, de acordo com a meta cinco do Plano Nacional de Educação
(PNE, 2011-2020) que propõe assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos
de idade ao final do 3º ano do Ensino Fundamental, instituído pela portaria nº 867 de 4 de julho de
2012. O Pacto Nacional é proposto para a formação continuada de professores do 1º ao 3° anos do
Ensino Fundamental. As ações desde Pacto têm objetivos publicados no artigo 5º da portaria nº 867:

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 (BRASIL, 2012a, p. 02).

Assim, este Programa surge como uma luta para garantir o direito de alfabetização plena de crianças
até o 3º ano do ciclo de alfabetização. Busca-se, para tal, contribuir com a formação continuada dos
professores alfabetizadores. Este Pacto é constituído por um conjunto integrado de ações, materiais e
referências curriculares e pedagógicas a serem disponibilizados pelo MEC, no qual divide-se em
quatro eixos de atuação, tendo como primeiro e principal, a formação continuada de professores
alfabetizadores.

O programa é composto por dez cadernos de orientação para os professores que fazem partem e mais
dois cadernos que seriam o caderno de apresentação e o caderno de gestão escolar no ciclo de
alfabetização.

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_abordagem_da_oralidade_e_escrita_no_programa_nacional_pela_alfa.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.5-16,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



O Pacto torna-se uma política educacional de aprofundamento, entrelaçando três temas
indispensáveis para sua execução: o processo de formação do profissional envolvido, a avaliação e a
assídua viabilidade de matérias didáticos nas escolas, em que educadores e alunos podem utilizar
simultaneamente.

A partir do que está posto para o programa, ele tem como objetivo preparar e formar profissionais,
que dadas suas reflexões sobre a realidade e o contexto educacional, sugiram soluções criativas para
os problemas eminentes que são enfrentados pelos alunos em seu processo de alfabetização. Nesse
contexto, utilizando do intuito de promover o diálogo frequente entre escola e comunidade,
fortalecendo tais relações, construindo um espaço colaborativo, com o escopo de alfabetizar todas as
crianças até o final do 3° ano do ciclo de alfabetização.

O segundo eixo é formado pelos materiais didáticos e pedagógicos, compondo obras
complementares, livros, dicionários, jogos que são utilizados como apoio a alfabetização, entre
outros que são disponibilizados aos professores e alunos.

O terceiro eixo equivale as avaliações, sendo processo em que poder público e professores conhecem
e acompanham os resultados do Pacto e se demonstra a eficácia em seu desenvolvimento no que
cerne as escolas participantes. É através das avaliações que se é possível conhecer a realidade do
desenvolvimento educacional, no qual, embasados nas mesmas, poderão ser implementadas soluções
corretivas, em casos constatados de deficiências didáticas, em cada localidade.

Por último, tem-se o quarto eixo, que se compreende em gestão, controle social e mobilização,
partindo de um sistema de gestão e monitoramento, objetivando assegurar a implementação das
etapas do Pacto.

Nesta perspectiva, com ênfase na compreensão da formação continuada e dos conhecimentos
docentes para atuar em sala de aula, escolhemos para analise o caderno do Pacto de número 5,
intitulado: A oralidade, a leitura e a escrita no ciclo de alfabetização (2015), visando compreender
sua abordagem sobre oralidade e escrita em conjunto com suas contribuições para o ensino.

Sobre as perspectivas teóricas presentes nos cadernos de formação do PNAIC, Souza (2014)
identifica o construtivismo e o sociointeracionismo. Souza, J. (2015) afirma que os cadernos são
pautados na concepção sociointeracionista de ensino, que contemplam características gerais do
ensino da oralidade e que a leitura ainda prevalece nas atividades de formação dos professores. Melo
(2015) afirma que há uma aglutinação de diferentes perspectivas teóricas (método fônico, letramento,
construtivismo e sociointeracionismo), segundo Machado (2012, p. 54) “o conhecimento de
esquemas relevantes é essencial se desejamos ler qualquer espécie de texto com compreensão”.

2.1 A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES

Na educação, em suas diversas características, conhecemos a expressão formação continuada, como
“a ideia da atualização constante, em função das mudanças nos conhecimentos e nas tecnologias e
das mudanças no mundo do trabalho” (GATTI, 2008), sendo sinônimo de prática pedagógica que
deva ser desenvolvida com qualidade, entrelaçando princípios e práticas, promovendo a reflexão
acerca do sistema educacional.

Tal processo apreende-se para a complexidade, em que deve ser pautado com atenção, planejamento
e responsabilidade, entrelaçando princípios e práticas, promovendo a reflexão acerca do sistema
educacional. Muitas são as instituições fornecedoras do devido processo de ensino, porém trata-se de
um procedimento minucioso a fim de formar cidadãos que visem a construção do conhecimento de
seus educandos.
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A formação continuada, segundo Silva (2002), parte de um meio complexo entendendo que o
conhecimento não está pronto, mas se constrói nas interações entre os sujeitos no acesso às
informações, nas possibilidades dadas pelo contexto socioeconômico e nas necessidades individuais.
Devemos pensar a formação do professor a partir do seu cotidiano escolar, mas indo além do
imediatismo da ação pedagógica da sala de aula, pois numa época em que verdades são desbancadas
numa enorme velocidade, não se pode continuar a pensar o conhecimento como algo imutável, único
e pessoal, que pode ser medido e enquadrado em números ou palavras.

A partir da formação continuada, tem-se a possibilidade de construções, sobre conhecimentos
diversos, que promovem a capacitação referente aos aspectos pedagógicos e, para além deles,
moldando estratégias com o intuito reparador no que se refere as dificuldades em toda comunidade
escolar.

Em princípios legais, a formação de professores está regulamentada a partir da Lei de Diretrizes e
Bases para a Educação Nacional – LDB, Lei 9.394/1996, traz em seu título VI, referente aos
profissionais da educação, no art. 62, parágrafo 2º, explanação de que “a formação continuada e a
capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a
distância”, permanecendo seu diálogo sobre a temática em seu art. 62-A parágrafo único, que as
formações devem ser garantidas tanto nos locais de trabalho do profissional, como em instituições de
educação básica e superior.

Percebemos assim, que a LDB relata a necessidade de serem promovidas formações continuadas,
seus âmbitos de educação a distância, utilizando-se recursos e tecnologias para tal desenvolvimento,
características contempladas pelo PNAIC, que se coloca como formação continuada para o
enriquecimento do conhecimento dos professores da rede de educação.

Gatti (2008) afirma que, nos últimos dez anos, cresceu suficientemente o número de iniciativas
colocadas sob o grande guarda-chuva do termo “educação continuada”. As discussões sobre o
conceito de educação continuada nos estudos educacionais não ajudam a precisar o conceito.

Além da LDB, o Plano Nacional de Educação (PNE Lei 10.172 de 2001), ao estabelecer os objetivos
e metas para a formação inicial e continuada dos professores e demais servidores da educação,
enfatiza que se faz necessário criar programas articulados entre as instituições públicas de ensino
superior e as secretarias de educação, de modo a elevar o “padrão mínimo de qualidade de ensino”.

Sobre a formação continuada de professores no PNAIC Klein (2015) afirma que são recorrentes as
representações dos docentes como reflexivos, mediadores, potencializadores e responsáveis. Diante
dessa representação, ao consideramos o modelo de professor reflexivo na formação de professores, o
PNAIC orienta a uma utilização da teoria na prática docente, considerando o professor como um
sujeito ativo que reflete sobre sua prática. Desse modo de acordo com Schön (2000), o “professor
reflexivo” é aquele que pode refletir sua ação de modo a descobrir como seus atos de conhecer na
ação podem ter contribuído para um resultado.

Para Perrenoud (2007) essa característica de formação no Brasil ocorre de forma que

O pensamento e as ideias podem atravessar fronteiras, mas os brasileiros é
que definirão as finalidades da escola no Brasil e, consequentemente,
formarão seus professores. A questão é saber se o farão de forma democrática
ou se a educação continuará sendo, como na maioria dos países, um
instrumento de reprodução das desigualdades e de sujeição das massas ao
pensamento dominante (PERRENOUD, 2007, p. 13).

Para que se construa uma formação de qualidade, proporcionando o ato reflexivo àqueles que fazem
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parte da educação, no intuito transformador da realidade social que os rodeiam, é necessário que
disponham aos profissionais que recebem tais influências, processos de pesquisa-ação, elevando a
autonomia da pesquisa e a relação com a realidade do profissional, dando ênfase a uma participação
ativa realçando a criatividade didática.

Mediante evolução social e das diversas técnicas utilizadas em ambiente escolar, percebe-se a
necessidade de atualização dos conhecimentos, didáticas e metodologias desenvolvidas em meio
educacional, visando-se o crescimento profissional de cada indivíduo, a fim de proporcionar
subsídios que saciem carências expostas por cada educando.

Com tal contexto, Imbernón (2010) dialoga com a necessidade de conhecermos o passado e o
presente em nosso processo de formação continuada, para assim acompanharmos a evolução e nos
aperfeiçoarmos em nosso conhecimento, em que

É necessário conhecer os elementos da herança formadora que nos permitam
continuar construindo e oferecer alternativas de inovação e mudança às
políticas e práticas de formação. Ninguém pode negar que a realidade social,
o ensino, a instituição educacional e as finalidades do sistema educacional
foram evoluindo e que, como consequência, o professor deve sofrer uma
mudança radical em sua forma de exercer a profissão e em seu processo de
incorporação e formação. (IMBERNÓN, 2010, p.10)

Assim, nos fazemos sujeitos ativos no processo de formação, utilizando-a como aliada em prol do
aperfeiçoamento profissional, agindo de maneira conjunta com a comunidade, visando a construção
do conhecimento a partir de situações problemáticas observadas na educação tanto antiga, quanto
atual, e no que se refere a exclusão.

3 ABORDAGEM SOBRE ALFABETIZAÇÃO NO PROGRAMA NACIONAL PELA
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA – PNAIC

Dialogando sobre a temática referente as concepções de alfabetização, a concepção abordada no
Pacto em específico o caderno de número 5 (cinco) (BRASIL, 2015, p.07)

[...] adota-se a abordagem da alfabetização na perspectiva do letramento, na
qual se busca favorecer situações propícias de aprendizagem do
funcionamento do sistema de escrita alfabética, de modo articulado e
simultâneo às aprendizagens relativas aos usos sociais da escrita e da
oralidade.

Refletimos que a alfabetização seja um procedimento em que os alunos não aprendam somente a
técnica do ler e escrever, mas que compreendam a fala e percebam-se em diversos contextos sociais,
nos quais leitura, escrita, fala e escuta tornam-se meios de empoderamento de conhecimentos
relevantes para o desenvolvimento da vida. Tal caderno parte do pressuposto de construir de um
planejamento adequado, afim de que sejam supridas as necessidades de cada educando, garantindo
seus direitos no processo de aprendizagem, refletindo sobre práticas alfabetizadoras, aperfeiçoando
suas falhas, adaptando assim a realidade social.
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A décadas a temática alfabetização vem sendo dialogada por educadores, sendo considerada como o
momento em que o indivíduo desenvolve a habilidade de ler e escrever de maneira compreensível,
utilizando-os como meio de comunicação.

Anterior a década de 1980, o ensino e aprendizagem da língua, visava o desenvolvimento do sistema
alfabético de escrita, era pautado no mundo das cartilhas, a exemplo a cartilha Caminho Suave,
Cartilha Sodré, Cartilha do Povo que praticavam procedimentos de memorização, repetições
ortográficas entre outros, que tornavam o ensino mecanizado, tratando-se de uma abordagem
tradicional e repetitiva, tornando-se um método sintético alfabético.

Outros métodos de alfabetização enfatizavam a repetição e reconhecimento de palavras ou frases por
completo, no qual a memorização e identificação eram utilizados como recursos para
desenvolvimento da leitura, em que por volta da década de 60, foram considerados como estratégias
cognitivas naturais que o ser humano realiza com facilidade, sendo comparado com o método
analítico de sentenciação.

Segundo Soares, (2016)

Historicamente, a leitura foi o objeto privilegiado da alfabetização, o que se
revela na referência frequente, até os anos 1980, a “metodologia de leitura”
(grifo do autor) e a “livros de leitura” (grifo do autor), independentemente do
pressuposto pedagógico adotado: métodos sintéticos ou analíticos,
predominantes nesse período, privilegiavam a leitura, limitando a escrita à
copia ou ao ditado; a escrita real, autentica, isto é, a produção de textos, era
considerada como posterior ao domínio da leitura, ou como decorrência
natural desse domínio. (p.25)

Métodos dessa natureza, pouco eram relacionados com o contexto social vigente, do público alvo ao
qual estavam recebendo tal ação, pouco existia a interação com diferentes textos escritos, dando
ênfase a identificação das letras do alfabeto pelos seus nomes, formando-se assim sílabas, palavras,
até iniciar a leitura de frases, sentenças e pequenas histórias.

Essa mecanização do ensino da alfabetização, começou a modificar sua concepção e
desenvolvimento a partir da década de 80, com o marco das pesquisas realizadas por Emília Ferreiro
e Ana Teberosky, que demonstram como resultados a necessidade da interligação entre o mundo, o
ensino e a aprendizagem, em que as práticas sociais traziam processos de leitura e escrita
significativos a aprendizagem, no qual o ambiente torna-se consequentemente mais um alfabetizador.

Os estudos descontinuaram a convicção de que a introdução no mundo da leitura só ocorreria
mediante a apropriação do sistema escrita sendo considerado como pré-requisito para a ligação com
textos de gêneros variados. Segundo as pesquisadoras, o ser presente no processo de alfabetização,
passa por fases diferentes, expandindo sua reflexão acerca do sistema de escrita, até alcançar a
compreensão da norma ortográfica da língua escrita.

Dialogando com a aprendizagem significativa, para o Pacto, a alfabetização não trata-se de um
processo descontinuado e fragmentado, ela é abordada de maneira sistêmica, dialogando com o meio
social em que cada público está inserido, visando a aprendizagem de maneira reflexiva, dialogando
inicialmente com o currículo nas suas concepções e princípios, posteriormente um planejamento
amplo, que paute a alfabetização em conjunto com o ensino da língua portuguesa, organizando a
rotina neste ciclo, trazendo o arcabouço do letramento, para assim proporcionar aos educandos o
sentido do processo de ensino aprendizagem.

Posteriormente o programa traz a necessidade de apropriação do sistema de escrita alfabética e a
consolidação do processo de alfabetização, para assim evoluir o desenvolvimento do aluno, unindo a
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construção de suas e novas histórias como brincadeira, tornando a aprendizagem um processo lúdico
e prazeroso.

3.1 ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO

Para iniciar o caderno de número 5 (cinco), foi necessário abordar o que é alfabetização e letramento,
com intuito de perceber o que o Pacto considera sobre o tema a partir do seu caderno. Com as novas
exigências impostas pela sociedade, afim de uma nova compreensão sobre a leitura e escrita, não
basta apenas aprender a ler e consequentemente escrever, é necessário que haja o domínio do código
alfabético e ortográfico nas práticas sociais que são voltadas para o exercício da leitura e escrita.

Para Kleiman (1995, p. 19), o letramento compreende “[...] um conjunto de práticas sociais que usam
a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos
específicos [...]”. percebemos, que o uso da escrita, pouco se limitam apenas as situações que são
especificas em sala de aula, delimitando os alunos como alfabetizados ou não, e em ponto negativo
colocando a escrita escolar como único víeis para a metodização da realidade social.

De acordo com a autora, observamos a limitação de denominações proporcionadas aos alunos de
alfabetizados ou não alfabetizados, no qual é indispensável a análise e utilização em sala de aula das
características das práticas de letramento, que são desenvolvidas em ambientes extraescolar, em que
podemos observar, imperceptivelmente com a leitura e escrita, por apenas terem relação com
diferentes suportes textuais presentes nos contextos que estão situadas.

Já para Soares (2004, p.47), o letramento é o“[...] estado ou condição de quem não apenas sabe ler e
escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita [...]”, em que não basta apenas
escrever, deve apropriar-se da mesma e utiliza-la em suas diversas práticas, não apenas
restringindo-se ao processo inicial de aquisição do código alfabético, que torna-se o reduto limitador
da alfabetização, expondo a necessidade de rompê-lo, considerando as vivências cotidianas em seus
diversos contextos.

Com tal perspectiva, o letramento torna-se um episódio plural, multifacetado em que sua
compreensão ocorre a partir dos usos e funções da busca pela leitura e escrita expostas pela
sociedade letrada, e não apenas para o sujeito que relata possuir o conhecimento da leitura e escrita,
mas, também àqueles que leem rótulos de mercadorias, identificam o valor do dinheiro, leem o
letreiro do ônibus, dentre outras situações que demandam tais hábitos presentes em contexto
grafocêntrico.

Percebemos assim, diversas dimensões que norteiam o letramento, dentre as quais identificamos a
dimensão individual e a dimensão social para a utilização a fim da compreensão do vocábulo que se
faz como fenômeno plural, sendo socialmente construído, dos quais seu significado é explanado a
partir do contexto histórico de cada grupo social.

A partir de tal compreensão, percebe-se que o indivíduo não deverá ser apenas alfabetizado, mas que
lhe seja proporcionado meios para que construa conjuntos de conhecimentos e que faça o uso dos
mesmos através da língua em suas práticas cotidianas, participando ativamente do meio em que está
inserido, refletindo acerca das suas vivências.

Além da compreensão de mundo que se faz por necessário para o indivíduo em desenvolvimento,
percebemos que a alfabetização compõe uma importante fase da vida educacional, sendo o momento
em que os alunos começam a compreender os códigos utilizados para promoverem a comunicação a
partir da leitura e escrita uns com os outros.

Soares (2004), considera a alfabetização o momento em que o indivíduo consegue desenvolver o ato
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de leitura e escrita, que se tornam de grande importância para o seu desenvolvimento pessoal e
educacional.

Com isso, a alfabetização é o grande ápice do ensino fundamental, objetivando que os alunos
compreendam os códigos que estão postos e que consigam decifrá-los, interpretando assim os signos
linguísticos de suas falas.

4 CONTRIBUIÇÕES DA ORALIDADE E ESCRITA PARA ALFABETIZAÇÃO.

A oralidade é uma das características mais importantes de nossa vida, a utilizamos como principal
meio para promover a socialização, é com ela que organizamos e expomos nossos pensamentos e
meios experienciais, adentramos na sociedade e no mundo, construindo assim conhecimentos de
diversas culturas.

No Pacto (BRASIL, 2015, p.10) a oralidade é abordada como o “uso da língua no plano da fala”, já
para Marcuschi (2010) a fala é “uma forma de produção textual-discursiva para fins comunicativos
na modalidade oral”, desta forma, a oralidade amplia nossas possibilidades através do
compartilhamento de ideias, ou apenas com o silêncio, nos inserindo a participação de diversos
meios sociais.

De acordo com os Elementos Conceituais e Metodológicos para Definição dos Direitos de
Aprendizagem (2012) o eixo oralidade se manifesta como uma das formas de o sujeito participar de
processos de interação nas situações de comunicação informais ou formais: desde uma conversa
entre amigos até uma palestra de um especialista. É uma produção sonora que envolve ainda
recursos, como gestualidade, movimentos do corpo e mímica, tom e velocidade de voz, dentre
outros. (BRASIL, 2012, p.43)

Por este motivo é que a oralidade ganhou um espaço no desenvolvimento deste trabalho como
também no ensino de língua portuguesa, considerando que sua abordagem no trabalho do Caderno 5,
seguirá essa perspectiva de enfatizar a escola como espaço de desenvolvimento e ampliação da
leitura e escrita de textos de diversos gêneros, ligados a diversas práticas sociais, mas igualmente
como instituição responsável pelo ensino da língua escrita, de seu funcionamento, de suas
convenções, cujo objetivo final é também a ampliação da competência comunicativa dos alunos,
visando a sua maior participação nas práticas letradas. Partindo-se de uma concepção de linguagem
como interação, a oralidade e a escrita apresentam-se, primordialmente, como ferramentas para a
inserção social. Assim, o trabalho pedagógico com a Língua Portuguesa envolve a compreensão e a
produção de textos de gêneros discursivos em ambas as modalidades (BRASIL, 2015 p. 10).

Inicialmente no caderno 5 escolhido para análise podemos perceber sua relação com oralidade
através dos seus objetivos: refletir sobre as inter-relações entre oralidade e escrita, reconhecendo a
diversidade e a heterogeneidade de gêneros discursivos escritos e orais, e suas implicações no
trabalho pedagógico do componente Língua Portuguesa, no Ciclo de Alfabetização e compreender
que os usos do oral e do escrito complementam-se nas práticas de letramento, e que a fala e a escrita
se relacionam em vários níveis, dos aspectos sociodiscursivos aos aspectos notacionais.

A interface entre oralidade e escrita conforme o Pacto se apresenta, assim, nesses diversos níveis de
análise da produção de linguagem, desde o nível sociodiscursivo até o nível da notação escrita. Na
organização do trabalho pedagógico, esses diversos níveis podem se articular ao se articularem os
eixos e as dimensões do ensino do componente curricular Língua Portuguesa.

De acordo com Costa (1996) A língua não é, como muitos acreditam, uma entidade imutável,
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homogênea, que paira por sobre os falantes. Pelo contrário, todas as línguas vivas mudam no
decorrer do tempo e o processo em si nunca para. Ou seja, a mudança linguística é universal,
contínua, gradual e dinâmica, embora apresente considerável regularidade.

Assim, o ensino conforme Magalhães e Carvalho (2018) da oralidade deve privilegiar os gêneros
orais da esfera pública, por meio de atividades em que as relações entre fala e escrita sejam vistas na
heterogeneidade constitutiva da língua. Para atingir o objetivo de ampliar a capacidade de interação
pela oralidade, os gêneros orais da esfera pública como objeto de ensino sustentam a análise e
sistematização de conhecimento sobre a heterogeneidade da fala e da escrita, bem como a proposição
de situações de produção oral e escuta.

Neste sentido, é necessário desenvolver a aprendizagem da criança, a modo que a mesma reconheça
e utilize adequadamente sua linguagem, nos ambientes diversos que possa se encontrar, fazendo uso
da língua oral de maneira cada vez mais hábil, em que No Ciclo de Alfabetização, é muito produtivo
mobilizar situações orais como ponto de partida para entender o funcionamento linguístico e
discursivo da escrita: é assim com situações de aprendizado da organização discursiva da escrita,
como a própria escuta de textos lidos. (BRASIL, 2015, p. 15)

O Caderno de número 5 (cinco) do PNAIC, dialoga sobre a função metalinguística que a oralidade
traz e ao mesmo momento em que a escola se utiliza como um habito pouco abordado, colocando em
ênfase a escrita, nos quais é necessário conhecer a simultaneidade dos novos modos de falar sobre a
língua, com retomadas reflexivas.

São hábitos de aprimoramento do aluno, da sua capacidade de manifestar-se por meio oral, que estão
ligados a escola, em que devam ser possibilitados ambientes que construam o respeito e apoiem os
diferentes jeitos de exporem opiniões, em suas diversidades, dependendo da escola a apresentação e
meios de ensino para que compreendam os usos da língua e suas adequações a diversas situações de
comunicação e diálogos.

Após o processo de vivência social, chegado o momento em que crianças começam a frequentar o
ambiente escolar, em meio ao seu processo de desenvolvimento, são dotadas de competência
gramatical e conseguem comunicar-se na sua língua materna, antes mesmo de serem alfabetizadas.

A partir de tal perspectiva, o documento do caderno de número 5(cinco) do PNAIC, aborda de
maneira sistêmica a necessidade de oralidade, leitura e escrita andarem entrelaçadas, para sua clara
compreender no processo de aprendizagem para com o aluno, assim cada prática social de leitura e
escrita realizada por indivíduos na escola permite aprendizagens linguísticas, por sua constante
passagem entre o oral e o escrito. Esse movimento de trânsito representa os deslocamentos efetuados
pelo sujeito, e é, portanto, pleno de interdiscursividades. (BRASIL, 2015, p. 69)

Acompanhando tal contexto, a escrita é uma prática reflexiva de “[...] produção textual-discursiva
para fins comunicativos com certas especificidades materiais e se caracterizaria por sua constituição
gráfica...” (MARCUSCHI, 2010, p. 26) que proporciona a criança a evolução dos hábitos aos quais
já está acostumada no meio social em que está inserido, facilitando sua adaptado quando inserida em
meios que possuam contextos mais letrados.

A inserção do sujeito no mundo da escrita, como autor da sua palavra, mobiliza um outro tipo de
interlocução com outros sujeitos, com outras compreensões sobre a realidade, com uma diversidade
de visões de mundo. Materializa-se, assim, a ideia de que há mais de uma maneira de dizer os
assuntos, temas e conceitos que circulam na sociedade e mais: há uma maneira pessoal, singular de
dizer, que tem a ver com a identidade de quem escreve e com as condições em que escreve.

Nesse caminho, pautado na união da oralidade e escrita, a alfabetização na perspectiva do letramento
para o programa do PNAIC, torna-se o meio em que a criança irá começar a compreender o código
da sua língua materna de maneira sistêmica e interdisciplinar. Tange a um processo de apropriação
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de técnicas, cabendo ao professor seu empenho, conhecendo e apropriando-se de especificidades da
linguística.

A partir da língua materna, pode-se analisar e construir planejamentos que envolvam o conhecimento
prévio dos alunos, trabalhando a escrita de maneira interdisciplinar. É necessário perceber que em
atualidade existe a diversidade e a dessemelhança de diversos gêneros discursivos, tanto orais quanto
escritos, estabelecendo relações entre si, no qual “é preciso compreender que os usos do oral e do
escrito complementam-se nas práticas de letramento e que a fala e a escrita se relacionam em vários
níveis” (BRASIL, p.09, 2015).

Concordando com o PNAIC, os Elementos Conceituais e Metodológicos para Definição dos Direitos
de Aprendizagem (2012) complementam tais perspectivas relatando que é direito da criança estar
alfabetizado até os 8(oito) anos de idade, sendo necessário a construção de um ambiente e
profissionais que possibilitem a concretização desse direito.

O educador, citando caso análogo, deverá compreender que cada aluno virá de um social diferente,
trazendo meios sociolinguísticos variados, e tais meios interferirão no modo em como as crianças
desenvolverão sua aprendizagem sobre o código escrito.

Dada a proporção das relações construídas entre fala e escrita, construísse reflexões acerca de suas
semelhanças e concomitantemente as diferenças entre os textos orais e escritos, sejam elas em
diferentes níveis, como discursivo, textual, linguístico, em que o processo de oralização da escrita
revela tal relação, tratando da socialização de termos escritos por meio oral, auxiliando no processo
de alfabetização.

Neste cenário, a maior ponte de apoio para o desenvolvimento da alfabetização, utilizando como
recursos a oralidade e a escrita, seria a escola, auxiliando os educandos para que conheçam e
dominem as múltiplas funções da linguagem, em que a mesma contempla diferentes manifestações e
coloca como objetivo a ação da comunicação.

Tal caderno parte do pressuposto de construção de um planejamento adequado, afim de que sejam
supridas as necessidades de cada educando, garantindo seus direitos no processo de aprendizagem,
refletindo sobre práticas alfabetizadoras, aperfeiçoando suas falhas, adaptando assim a realidade
social.

Com isso, são estabelecidas reflexões acerca do ensino da leitura e da escrita no ciclo de
alfabetização, visando o objetivo de compreender tais processos e suas correlações, partindo de um
trabalho sistemático, para iniciação do processo de ensino da escrita alfabética, iniciando a
integração da Língua Portuguesa com os demais componentes curriculares, para assim construir
planejamentos voltados para situações didáticas interdisciplinares.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebendo os processos evolutivos em meio a educação, identificamos a necessidade de os
profissionais estarem em constante formação, refletindo sobre o meio ao qual estão inseridos,
diagnosticando dificuldades e com isso trilharem meios que auxiliem e aperfeiçoem a aprendizagem
dos educados.

A partir das análises realizadas sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e seu
referido caderno de número 5(cinco), compreendemos sua relevante contribuição para com o
professor alfabetizador, trazendo reflexões sobre a realidade educacional, propostas de
aperfeiçoamento e qualificação dos professores, aprimorando suas práticas, proporcionando meios
para uma didática que vise saciar as necessidades postas pelo corpo discente e como consequência
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melhorando os indicadores de alfabetização das crianças.

Permeando pelo mesmo víeis reflexivo, percebemos a necessidade de oralidade e escrita andarem
entrelaçadas no processo de ensino aprendizagem, proporcionando na criança o reconhecimento de
seus hábitos linguísticos, reproduzindo meios de compreender que a utilização do escrito e do oral,
completam-se nas práticas de letramento, no qual a fala e a escrita conectam-se em vários níveis.

O caderno de número 5 (cinco) do respectivo documento aborda de maneira clara e sistêmica a
necessidade dos profissionais de educação atuantes no processo de alfabetização, utilizarem a
oralidade e a escrita de maneira unificada, articulando didáticas e metodologias que facilitem a
percepção das crianças referente a sua fala no processo de escrita e no meio social inserido.

Nesse sentido, o caderno visa a elaboração de um planejamento adaptável as necessidades e
dificuldades postas em meios escolares, visando saciar obstáculos de aprendizagem dos educandos,
garantindo seus direitos no processo de aprendizagem, refletindo sobre práticas alfabetizadoras,
aperfeiçoando suas didáticas, adaptando assim à realidade social.

Assim, percebemos a contribuição que o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC
proporciona ao professor alfabetizador, orientando acerca do desenvolvimento de um ensino
reflexivo e de qualidade, pautado nas necessidades emergentes do meio social, visando a erradicação
do fracasso escolar.
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