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RESUMO
 

Este artigo reflete sobre as práticas pedagógicas das professoras alfabetizadores, que atuam no 3º ano do ensino
fundamental, tendo como objetivo: examinar se o trabalho pedagógico praticado na rede pública municipal tem
possibilitado à criança o direito de estar alfabetizada e letrada ao final do ciclo da alfabetização, conforme as
orientações curriculares dos documentos oficiais. Utilizouse para a recolha de dados: entrevista semiestruturada,
observação participante e análise de documentos. A fundamentação teórica baseiase nas contribuições de BRASIL
(2010, 2012, 2013) e de autores: Kleiman (1995, 2008) SOARES(1998), LEAL e ALBUQUERQUE (2010) entre outros.
Os resultados obtidos apontaram que as ações formativas decorrentes do PNAIC não atingiram aos fins visados.
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ABSTRACT

This article reflects on the pedagogical practices of literacy teachers, who work in the 3rd grade of elementary school,
aiming to: examine whether the pedagogical work practiced at Public has enabled the child the right to be literate and
literate at the end of the cycle literacy, according to the curriculum guidelines of the official documents. It was used for
data collection: semi structured interviews, participant observation and document analysis. The theoretical framework is
based on the contributions BRAZIL (2010, 2012, 2013) and authors: Kleiman (1995, 2008), SOARES (1998 ) and LEAL
ALBUQUERQUE (2010) among others. The results showed that the training activities resulting from PNAIC not reached
the intended purpose.
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INTRODUÇÃO
 
Este estudo é decorrente da investigação sobre as práticas pedagógicas dos professores que trabalham com crianças
que frequentam o 3º ano do ensino fundamental, isto é, final do ciclo da alfabetização e inserese no conjunto de
estudos sobre a alfabetização e letramento escolar. Buscouse abordar as práticas escolares de leitura e escrita e sua
relação com o Pacto Nacional pela alfabetização na Idade Certa  PNAIC[i] e a intenção de, através de processos
formativos, possibilitar aos professores uma reflexão sobre suas práticas pedagógicas, buscando alternativas,
realizando projetos colaborativos para promover mudanças que garantam a alfabetização com letramento a todas as
crianças no final do ciclo da alfabetização BRASIL (2012).
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Significa dizer que estar alfabetizado é ser capaz de interagir por meio de textos escritos nas diferentes situações, isto é,
lendo e escrevendo para atender a diferentes propósitos, sendo capaz de ler e escrever com autonomia textos que
circulam no seu meio familiar (BRASIL, 2012). Assim, nesse trabalho, corroboramos com Soares (2003) que estar
alfabetização vai além da (de) codificação do sistema de escrita, mas estar apto a desempenhar várias ações e de
diferentes níveis de complexidade.
Com efeito, esse estudo tem o objetivo de examinar se o trabalho pedagógico praticado na rede pública municipal tem
possibilitado à criança o direito de estar alfabetizada e letrada ao final do ciclo da alfabetização, conforme as
orientações curriculares dos documentos oficiais e sua relevância residem no fato de contribuir para o aprofundamento
de questões relacionadas à alfabetização e o letramento a partir da formação continuada de professores assentada nas
necessidades, interesse e motivações dos professores. De uma formação pensada, construída e protagonizadas com
eles e não para eles.
De uma prática pedagógica comprometida com o direito à aprendizagem, isto é. com o direito de toda criança ser
plenamente alfabetização. Alfabetização  entendida como um ato político, um ato de liberdade e de  um trabalho
pedagógico que entende a necessidade de distinguir a alfabetização e o letramento, mas que, de igual modo,
compreende a urgência de um trabalho que os aproxime, sem que o desenvolvimento de um ocorra em detrimento do
outro, já que o que se visa é a formação de usuários da linguagem escrita (compreendida como um bem cultural com o
qual as crianças devem interagir e apropriarse) como sujeito de direito. Um direito que perpassa pelo respeito às
crianças, de ser competente, cognitivamente capaz de formular hipóteses, de interagir com os signos e símbolos
veiculados socialmente, cidadãos responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento, para o qual a escola, enquanto
principal agência de letramento,  tem um papel a assumir, sem, no entanto, descuidarse do direito de ser criança e viver
plenamente a infância. BRASIL (2006).
Nesse esforço, Soares (2003) defende a indissociabilidade entre alfabetização e letramento, resguardando a
especificidade dos termos como condição para se evitar práticas mecânicas de ensino da língua escrita na direção de
um trabalho articulado e contextualizado a partir do conhecimento que se tem da criança e das interações que
estabelece com o professor e seus parceiros e o objeto de conhecimento. Nesse contexto, fazse necessária a formação
continuada dos professores. Uma concepção de formação entendida como processo dialético, consolidada pela práxis
pedagógica, de uma práxis que dialogue com o contexto sociocultural da criança e de sua família, que valorize os
saberes de sua comunidade, dandolhe significado e sentido, para que possa realizar a alfabetização na perspectiva do
letramento, numa tentativa de articular conteúdos de ensino às vivências e as práticas sociais de usos da leitura e da
escrita, que articule as intervenções pedagógicas às reais necessidades da criança, a partir do monitoramento
sistemático das aprendizagens construídas e por construir em função dos objetivos traçados e do direito das famílias
fazerem parte desse processo de educação.
 
CAMINHOS METODOLÓGICOS
 
 Do ponto de vista metodológico, a pesquisa se caracteriza de forma qualitativa. Este tipo de pesquisa lida com
questões do ambiente natural, trazendo como objeto de estudo teórico as práticas pedagógicas dos professores do 3º
ano do ensino fundamental, de uma cidade do interior da Bahia. Como uma pesquisa científica, a intenção foi investigar
os sujeitos, suas práticas e o espaço social destes sujeitos. Segundo Chizzoli (2001), para este tipo de atividade o
investigador recorre à observação e à reflexão que faz sobre os problemas que enfrenta e as experiências dos sujeitos a
fim de munirse dos instrumentos mais adequados à sua ação para poder intervir positivamente.
Para a recolha de dados utilizamos a entrevista semiestruturada, observação participante e análise de documentos. A
investigação ocorreu no período de seis meses (junho a dezembro), tendo como sujeitos empíricos a totalidade de
professoras alfabetizadoras que atuavam no 3º ano do ensino fundamental, totalizando quatorze professoras
distribuídas por nove escolas: quatro escolas localizadas na zona urbana e cinco escolas localizadas na zona rural do
município.
 
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA: AÇÕES FORMATIVAS
 
O Brasil nas últimas décadas tem adotado medidas importantes na direção da democratização do ensino: BRASIL.
(2006), que  ampliou o ensino fundamental de oito para nove anos, com a inclusão de crianças de seis anos. BRASIL
(2010) que determinou  em seu Art. 30 I. II. e III, respectivamente, que os três anos iniciais do Ensino Fundamental
devem assegurar a alfabetização e o letramento; o desenvolvimento das diversas formas de expressão, e a
continuidade da aprendizagem, chamando a atenção para um trabalho continuado sem ruptura e, mais recentemente,
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BRASIL (2012). Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Este foi, sem dúvida, uma grande conquista, em
direção á inclusão escolar.
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) tem como meta alfabetizar todas as crianças brasileiras das
escolas públicas até os 8 anos de idade, isto é, ao fim do 3º ano do Ensino Fundamental, e institui o ciclo da
alfabetização:
um tempo sequencial de três anos (1º 2º e 3º anos) com seiscentos dias letivos, sem interrupções e dedicados à
inserção da criança na cultura escolar, à aprendizagem da leitura e da escrita, à ampliação das capacidades de
produção e compreensão de textos orais em situações familiares e não familiares e à ampliação do universo de
referências culturais dos alunos nas diferentes áreas do conhecimento (BRASIL, 2013).
 
Fica claro, com isso, que até o final do ciclo de alfabetização, a criança de oito anos de idade, tem o direito de saber ler
e escrever, com domínio do sistema alfabético de escrita, textos para atender a diferentes demandas. Envidando
esforços nessa direção, o PNAIC comprometese com quatro eixos de atuação: 1. Avaliação em larga escala; 2. Gestão,
mobilização e controle social; 3. Material didático e 4. Formação continuada de professores.
A formação continuada do professor constitui o principal eixo do pacto e visa atender os professores que atuam entre o
1º e o 3º ano do Ensino Fundamental, incluindo turmas multisseriadas, das escolas públicas da  redes públicas dos
municípios e estados que aderiram ao pacto.
            A formação é presencial, dura dois anos (com carga horária mínima de 120 horas por ano) e é realizada em
cidadespolo. Em 2013, a formação foi dedicada à alfabetização (leitura e escrita). Em 2014, o foco foi matemática. O
referido curso é oferecido por instituições de Educação Superior, que também precisam ter aderido ao Pnaic, Todas são
públicas – estaduais ou federais. O curso para os professores alfabetizadores é ministrado pelos chamados
orientadores de estudos. Os orientadores também são professores da rede e antes de começarem a lecionar no Pnaic,
os orientadores recebem uma formação específica de 200 horas, na própria universidade. Sendo que os encontros de
formação são realizados nos próprios municípios, cujas propostas a serem desenvolvidas encontramse publicadas nos
cadernos do Pnaic. BRASIL (2012).
A formação continuada é estruturada em torno de  três pilares:1:  professor como sujeito inventivo, que possui
identidade e autonomia; 2:  propor  situações formativas que desafiem o professor a refletir sobre a prática e mudar suas
ações e 3: levar o professor a buscar alternativas e realizar projetos colaborativos BRASIL (2012).
Consoante com essas formulações são estratégias da referida formação: leitura deleite, propor tarefas e retomálas a
cada encontro (tarefas de casa e de escola), estudos dirigidos de textos, planejamento, socialização de memórias,
análise de situações de sala de aula filmadas, análise de atividades dos alunos, rotinas, sequências didáticas, projetos,
elaboração de recursos didáticos e elaboração de instrumentos de avaliação, entre outras.
Parecenos que a proposta de ampliação do tempo a ser dedicado á alfabetização (três anos) constituise como uma
medida promissora. Corroboramos com MORAIS (2012) quando afirma ser favorável a organização do ensino em ciclo,
pela proposta inclusiva e respeitadora da diversidade do educando, mas fazse necessário estabelecer metas para cada
ano, contudo, observase, ainda concordando com autor,  que é nesse ensino que vemos outro problema grave: a
indefinição sobre como é o que ensinar, o que nos faz concordar com ele e com Soares(2003) sobre a necessidade de
se “reinventar o ensino da alfabetização”. Uma questão fulcral: a formação oferecida pelo PNAIC no município
investigado tem oportunizado essa reinvenção? Tem melhorado a prática pedagógica? Ou a ampliação da aceitação
das diferenças à medida que alunos da rede pública “ concluem o 1º ano sem compreender a escrita alfabética e
chegam ao final do 3º ano do ensino fundamental sem um domínio das correspondências grafemafonema de nossa
língua que lhes permita ler e escrever e produzir textos com autonomia”[...]MORAIS (2012, p. 23). O que dizem as
professoras?
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Em que pese às políticas públicas determinarem o direito de todas as crianças estarem plenamente alfabetizadas no
final do ciclo da alfabetização, e proporem as ações formativas na direção da melhoria da prática pedagógica, não se
percebeu a partir das observações in lócus, estratégias potencializadoras nessa direção. A formação oferecida no
município não atingiu aos fins visados, não melhorou a prática, conforme depoimento das professoras alfabetizadoras:
Do PNAIC eu gosto da parte dos jogos. Ele não acrescenta nada à prática, pois já era o que eu fazia, trabalho ainda
silabando, de eu perder a voz”“ estou desde o início do ano trabalhando ch, lh, ...Os meninos nunca tiveram contato com
textos... O texto chovendo ch, estou passando uma semana”:  Professora E.
Não contribuiu porque eu esperava o retorno. Se alguém orientasse como trabalhar aquele material a gente teria uma
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organização melhor de como trabalhar projeto. No PNAIC a gente trabalha solto. (Professora I).
Se pudesse criar um curso onde se planejasse, aplicasse e desse retorno e troca de experiências. Eles dão informação
do que a gente já sabe. Falta a prática. (Professora J).
Como vimos o curso não tem promovido o repensar das práticas pedagógicas a partir da análise da problemática da
sala de aula, do planejamento e da reflexão conforme propõe BRASIL (2012). Não encontramos no universo pesquisado
nenhuma clareza sobre o que é ciclo, alfabetização e letramento, currículo e avaliação. 100% da professoras
declararam utilizar apenas provas e testes. Não se constatou a realização de uma avaliação formativa, necessária á
melhoria do processo ensinoaprendizagem, o que aumenta a  distância  entre a proposta do ciclo e o que de fato se
pratica no interior das escolas.
À vista de todos o conhecimento e orientações disponíveis, o trabalho realizado nas escolas públicas do município de
Santa Bárbara, além de apresentar uma compreensão limitada do processo de alfabetização, são muito poucas as
oportunidades de atividades com práticas reais de leitura, escuta e de escrita e fala que possibilitem ao aluno a
conquista do uso desejável e eficiente da linguagem para que possam compreendêla e utilizála adequadamente
(BRASIL, 1997). O que observamos, é uma prática que traduz a entendimento de que a presença de livros na sala de
aula – livro didático , ou um cantinho de leitura, presente em uma ou duas escolas, fosse suficiente para fazer do aluno
um leitor, sem um trabalho sistemático, planejado/ intencional nessa direção.  O que vimos durante todo o período em
que estivemos na sala de aula foi um trabalho focado na codificação e decodificação dos símbolos linguísticos e no
silêncio, não considerando que a finalidade do ensino da língua Portuguesa
 [...] é a expansão das possibilidades do uso da linguagem, assumese que as capacidades a serem desenvolvidas
estão relacionadas às quatro habilidades lingüísticas básicas: falar, escutar, ler e escrever, portanto, os conteúdos são
selecionados em função de tais habilidades e organizados em torno dos dois eixos básicos: o uso da linguagem e a
escrita e análise e reflexão sobre a língua. (BRASIL, 1997)
Não verificouse nas escolas investigadas um trabalho coerente com as orientações propostas, BRASIL (1997, 2010,
2012, 2013)e muito menos com as atuais formulações teóricas sobre o processo de alfabetização: FERREIRO e
TEBEROSKY (1984), KLEIMAN (1995), SOARES (2003), MORAIS (2012), como atesta a professora quando
perguntada sobre como alfabetiza: “Ou filha.. Eu começo do nome do aluno e vai letra por letra, formação de sílabas,
palavras...Termino o ano e o texto não produziu”  professora (D), em detrimento de um trabalho que articule o
aprendizado da língua escrita, a compreensão das regras e modos do funcionamento da escrita e suas formas de
manifestações, ao cultivo das práticas sociais que envolvam a escrita, seu uso cotidiano para responder a diferentes
atribuições do dia a dia. Nesse esforço não há separação entre a aprendizagem da língua escrita e o uso da língua.
Na realidade, as professoras não entendem que a alfabetização é uma construção conceitual e contínua de reflexão
sobre o sistema e essa falta de compreensão de como se dá esse processo e de que é possível alfabetizar letrando, faz
com que todo a ação pedagógica gire em torno de um único método de ensino (método sintético), uma mesma atividade
para todos, as diferenças individuais não são contempladas, isto é, não tem tratamento didáticopedagógico
diferenciado. O trabalho em grupo está fora da sala de aula, o que vemos é um trabalho individual base da aula
expositiva, seguida de atividade que será realizada pelos alunos individualmente, com poucas ou nenhuma intervenção
junto aos alunos em suas dificuldades pessoais. Essa prática tem negligenciado as interações entre colegas e perdendo
o grande potencial dos trabalhos em pequenos grupo e a diversidade de agrupamento possíveis a partir de diagnostico
que seja um orientador do ensino, que possa de fato traduzir as necessidades de cada aluno para que possa ser
planejada intervenções de acordo com suas demandas.
       Nas escolas da rede o aprendizado do código alfabético se intenta por meio do ensino transmissivo das unidades
da língua. Por mais que as professoras envidem esforços nessa direção, essa prática, não tem contribuído, por mais
que elas acreditem, como reiterou a professora D, por exemplo: “Eu sou da tradicional [...] pergunto...silabando [...].
Acredito nisso” para o aluno evoluir nas aprendizagem.
       As estudiosas Ferreiro e Teberosky (1984) demonstraram que a escrita alfabética não é um código que se aprende
a partir de atividade de repetição/memorização, muito pelo contrário, as autoras ratificaram que o sistema de escrita
alfabética exige que os alunos aprendam seu funcionamento, que compreendam  o  que a escrita nota ou representa   e
como cria essas notações ou representações. Por isso o desafio é possibilitar ao aluno o entendimento de que o que a
escrita alfabética nota no papel são sons das partes das palavras e que o faz considerando segmentos sonoros
menores que a sílaba, ou seja, os fonemas. Albuquerque (2005, p. 20) explica que à exploração de palavra “leva o aluno
a perceber que o que a escrita representa (nota no papel) é sua pauta sonora, e não o seu significado, e que o faz
através da relação fonema/grafema”.
              Diante do exposto, inferese que o trabalho pedagógico praticado na rede pública municipal não tem
possibilitado à criança o direito de estar alfabetizada e letrada ao final do ciclo da alfabetização, conforme as
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orientações curriculares nacionais para o ensino fundamental de nove anos (Resolução nº 7, de 14 de dezembro de
2010), O investimento na formação continuada proposto pelo PNAIC, nas falas das professoras pouco ou nada
contribuiu conforme pontuamos, não possibilitando o planejamento, a aplicação do planejado, a avaliação e a reflexão, e
a troca de experiências entre as professoras que assumem as salas de alfabetização. A formação oferecida no
município não garantiu o que estava proposto:
O curso tem enfoque sobre os planos de aula, as sequências didáticas e a avaliação diagnóstica, onde se faz um
mapeamento das habilidades e competências de cada aluno, para traçar estratégias que permitam ao aluno aprender
efetivamente.
o aprofundamento dos conhecimentos sobre alfabetização, interdisciplinaridade e inclusão como princípio fundamental
do processo educativo.
O curso é estruturado para permitir a melhoria da prática docente. Por isso, contém algumas atividades permanentes,
como a retomada do encontro anterior, com socialização das atividades realizadas, de acordo com as propostas de
trabalho em sala de aula planejadas, análise de atividades destinadas à alfabetização e planejamento de atividades a
serem realizadas nas aulas seguintes ao encontro.  (BRASIL, 2013, p. 24).
 
À visto do que dos  dados  acima, podese  inferir  que a formação proposta pelo PNAIC não resultou em melhoria do
processo de ensinoaprendizagem. Não se percebeu grandes mudanças tanto pelo que foi descrito pelas professoras,
como pelo o que foi observado em suas práticas e traduzidas na reprovação e/ou aprovação sem que o aluno tenha
atingido a meta posta para o ciclo. As práticas continuam alicerçadas apenas no processo de codificação e
decodificação dos códigos linguísticos e não favorecem o letramento, ou seja, não favoreceu um conjunto de
conhecimentos, atitudes e capacidades necessários para usar a escrita em práticas sociais. Os professores não
concebem a alfabetização como um processo relacionado com os usos sociais da linguagem. A formação recebida, até
então, não instrumentalizou as professoras para compreender as várias facetas desse processo, levandoas a privilegiar
apenas uma das delas, ou seja, a aprendizagem inicial da leitura e da escrita, o que reitera a necessidade de repensar
como tem sido ministrada a formação continuada, posto que as lacunas que se fizeram presentes têm dificultado a
garantia do pleno domínio da leitura e da escrita no final do ciclo, marcado por um trabalho individualizado do professor,
 não se observou um trabalho de equipe no interior da escola, com diálogos entre os professores do ciclo, o que tem
dificultado um trabalho articulado onde todos assumam a responsabilidade pela alfabetização, pois  as crianças têm
chegado ao final do 1º ciclo sem o domínio da escrita alfabética, apresentando profundas dificuldades na produção de
textos de forma autônoma e com isso, em que pese os esforços empreendidos, vivemos no Brasil, ainda hoje, o que
MORAIS (2012) denominou de “apartheid educacional”.
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