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Resumo: Este trabalho surge a partir da questão: o que significa alfabetizar letrando para as professoras do Programa
Alfabetização na Idade Certa (PAIC) no ensino público municipal de Fortaleza? O objetivo é analisar a compreensão das
professoras sobre a perspectiva do alfabetizar letrando. A pesquisa é qualitativa, realizada com a aplicação de
questionários. A fundamentação é baseada nos estudos de Ferreiro e Teberosky (1999), sobre a psicogênese da língua
escrita, assim como de Soares (2000) e Simonetti (2007) acerca da alfabetização e do letramento, e de Tardif (2014a;
2014b) sobre as questões relacionadas ao trabalho e formação docentes. Os resultados mostram que a compreensão
das professoras sobre o alfabetizar letrando está próxima da perspectiva do letramento, que tratam leitura e escrita
como práticas sociais (STREET, 1995).
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Abstract: This work arises from the question: which means alphabetize with literate for teachers of the Literacy Program
in Certain Age (PAIC) in municipal public education of Fortaleza? The objective is to analyze the comprehension of
teachers about the prospect of alphabetize with literate. The qualitative research is conducted with the application of
questionnaires. The substantiation is based on studies of Ferreiro and Teberosky (1999) on the psychogenesis of the
written language as well as Soares (2000) and Simonetti (2007) about alphabetize and literacy, and Tardif (2014a;
2014b) on issues related to labor and training teachers. The results show that of the comprehension teachers on
alphabetize with literate is close from the perspective of literacy, that deal reading and writing as social practice (Street,
1995).
Keywords: Literacy. Alphabetize. Teacher training.
 

Introdução
A diversidade de saberes que os professores desenvolvem no “chão da sala de aula” (THERRIEN; LOIOLA; MAMEDE,
2007) provém de fontes várias que misturam conhecimentos e um saber-fazer pessoais de origem mental cognitiva, mas
também social. Desse modo, são provindos da família, da escola e/ou universidade, da cultura, grupos e organizações a
que eles pertencem. Ciente disso, a presente pesquisa indaga: o que significa alfabetizar letrando para as professoras
do Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC) no ensino público municipal de Fortaleza? O objetivo do trabalho é,
portanto, analisar a compreensão das professoras do PAIC no ensino público municipal de Fortaleza sobre a
perspectiva do alfabetizar letrando.
A alfabetização de crianças e o trabalho docente
Um dos estudos mais relevantes sobre o processo de alfabetização continua sendo, ainda atualmente, o de Ferreiro e
Teberosky (1999) sobre a Psicogênese da Língua Escrita. Isso se justifica porque as autoras levam em conta as
hipóteses das crianças na construção da leitura e da escrita, sendo, pois, pioneiras nos estudos e na análise do
processo de construção da leitura e da escrita, bem como da forma como as crianças pensam sobre tais atividades,
criando, assim, suas próprias hipóteses sobre elas. Portanto, as autoras trazem uma nova perspectiva para a
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alfabetização, através do que chamamos construção do saber letrado pelas crianças.
Com base nos estudos das duas autoras citadas (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999; TEBEROSKY, 1994; FERREIRO,
2003), um dos pontos mais importantes e norteadores da prática docente de professores alfabetizadores é a análise e a
classificação dos níveis de escrita em que se encontram as crianças. Nesse sentido, ao levarmos em conta as suas
hipóteses a respeito do uso da escrita convencional, os estágios de desenvolvimento das crianças em relação à
apropriação da leitura e da escrita podem ser classificados em três níveis: pré-silábico, silábico e alfabético. No entanto,
é importante ressaltar que tal classificação não se vincula necessariamente aos estágios de desenvolvimento
cronológico da criança, haja vista o que está sendo classificado são as suas apropriações sobre o ato de ler e escrever
e não as crianças em si.
O nível pré-silábico é aquele em que, nas hipóteses apresentadas pelas crianças, estas ainda não estabelecem uma
relação entre o som da fala e a escrita, ou seja, elas ainda não fazem uma correspondência direta entre grafema-letra e
fonema-som. Nesse caso, o pensamento da criança pode ser considerado como pré-fonético. Portanto, o trabalho do
professor alfabetizador, nessa etapa de construção de conhecimento da criança sobre a leitura e a escrita, é promover
oportunidades de ela compreender e estabelecer tais relações a fim de perceber a função representacional da escrita.
No nível silábico, o pensamento da criança se caracteriza pela segmentação sonora quantitativa das palavras, isto é, ela
passa a compreender que um sinal gráfico é usado para cada vez que abre a boca. Desta maneira, as marcas gráficas
representam, quantitativamente, as sílabas, representando um obstáculo para a criança pelo fato de sua escrita ainda
não ser compreendida pelos outros. Logo, o professor alfabetizador precisa auxiliar a criança a entender que essa
segmentação é um pouco mais complexa e que apenas um sinal gráfico não corresponde necessariamente a uma
sílaba.
Por fim, no nível alfabético, a criança já compreende que cada letra tem valor sonoro menor do que a sílaba. Assim
sendo, ela já é capaz de fazer análises sobre a correspondência grafema versus fonema das palavras que vai escrever,
começando a distinguir as unidades linguísticas: letras, sílabas e frases. Nesse estágio, o professor alfabetizador já
pode e deve inserir a criança em um universo de uso da leitura e da escrita bem mais amplo do que o espaço da sala de
aula e, obviamente, para além de apenas o domínio do código alfabético em suas relações com a fala. A criança precisa
agora vivenciar a leitura e a escrita como práticas sociais e, portanto, como práticas de letramento, como afirmam Street
(1995), Barton e Hamilton (2000).
Nessa direção, o conceito de letramento tem sido cada vez mais discutido no Brasil, especialmente quando associado à
alfabetização. Segundo Soares (2003), esse conceito surgiu na Europa e nos Estados Unidos, chegando ao Brasil em
meados da década de 1980. Ele leva em conta as práticas sociais de leitura e escrita e, por esta razão, é que o PAIC
surgiu, no estado do Ceará, como uma Proposta para Alfabetizar Letrando, título este que está no material do professor.
Essa ideia de alfabetizar letrando, na qual o PAIC foi pensado, está, portanto, fundamentada nos estudos da teoria da
psicogênese da língua escrita e do letramento.
Ao longo de anos, o governo do Estado do Ceará, junto ao Ministério da Educação – MEC, iniciou um processo de
melhoramento da educação, oferecendo cursos para os professores e novos métodos de ensino para alfabetizar as
crianças, como, por exemplo, o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) e o Pró-Letramento.
Essas duas iniciativas de formação também foram, em suas épocas, fundamentadas nos estudos modernos de
alfabetização e letramento. No entanto, esses programas de governo foram sofrendo tantas alterações, principalmente à
medida que se mudavam os governantes, através dos processos eleitorais, que chegaram ao ponto de serem
totalmente extintos.
Nesse cenário é que nasce, em 2007, o PAIC, a partir do trabalho desenvolvido pelo Comitê Cearense para a
Eliminação do Analfabetismo Escolar, criado em 2004, pela Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, em parceria
com as seguintes instituições: Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (UNDIME/CE), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP/MEC), Universidade Federal do Ceará (UFC), entre outras. Com o objetivo de explicitar a problemática do
analfabetismo escolar, o Comitê, a Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (APRECE) e a
UNDIME/CE, com a parceria técnica e financeira do UNICEF, criaram o PAIC, objetivando apoiar os municípios
cearenses na melhoria da qualidade do ensino, da leitura e escrita nas séries iniciais do ensino fundamental.
Formou-se, pois, um pacto de cooperação que tem por finalidade comprometer os municípios com metas claras a serem
alcançadas, tais como: a) priorizar a alfabetização, b) estimular o compromisso dos alfabetizadores com a
aprendizagem da criança, c) rever planos de cargos, carreira e remuneração do magistério, d) definir critérios para
seleção de núcleos gestores, e) implantar sistemas municipais de avaliação de aprendizagem de crianças e
desempenho docente, f) ampliar o acesso a educação infantil e g) adotar políticas locais para incentivar leitura e escrita.
Alfabetizar todos os estudantes da rede pública, até o 2° ano do ensino fundamental, é o objetivo geral proposto. Assim,
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através do PAIC, o governo do Ceará vem se comprometendo com os municípios, oferecendo, dentre outras ações:
apoio à gestão municipal, formação continuada para os professores da educação infantil ao 2º ano do ensino
fundamental, bem como livros de literatura infantil para as salas de aula e materiais didáticos para professores e
estudantes. Como ações de avaliação e acompanhamento, o PAIC realiza, portanto, provinhas ao final dos anos letivos
para analisar o nível de aprendizagem dos estudantes, bem como o desempenho dos professores e das escolas.
Tomando por base esses aspectos, inferirmos que pensar a relação existente entre professores e saberes leva-nos a
um exercício de refletir sobre nós mesmos. Através deste trabalho, temos a oportunidade de fazê-lo, considerando e
definindo “os diferentes saberes presentes na prática docente bem como as relações estabelecidas entre eles e os
professores.” (TARDIF, 2014a, p. 32). Esse saber plural, a que se refere o autor, são, por conseguinte, os saberes
institucionalizados, técnicos, científicos, teóricos, pedagógicos, mas também os conhecimentos práticos, que brotam da
experiência, do dia-a-dia da sala de aula, os quais nos fazem ser os docentes que somos e nos conferem uma
personalidade profissional através das relações que estabelecemos com esses saberes.
Assim, percebemos, à luz de Tardif (2014a; 2014b), que o saber docente é construído de vários saberes, tais como
aqueles que compõem a nossa história profissional, os conhecimentos que adquirimos na universidade, os objetivos,
conteúdos e métodos que devemos saber aplicar, nossas experiências cotidianas, entre outros. Muitas vezes, esses
saberes são desconsiderados e ficam em segundo plano, mas, apesar de não lhe ser atribuído o valor que carrega, o
saber experiencial ou prático ecoa na praxis de cada professor, manifestando-se no seu saber-fazer, nos “macetes”
profissionais. Ele não se encontra em teorias e nem se aprende nas faculdades, mas é, sobretudo, adquirido no “chão
da sala de aula”, em interação com os outros, principalmente na relação com os estudantes (THERRIEN; LOIOLA;
MAMEDE, 2007).
Assim sendo, percebemos também que o que o professor ensina (os “saberes a serem ensinados”) e a sua maneira de
ensinar (o “saber ensinar”) decorrem de processos históricos e principalmente de natureza social. Por esta razão, antes
de julgarmos qualquer atitude e/ou posicionamento de um professor no exercício de sua prática, é preciso compreender
como ele se constituiu como docente, bem como quais são as suas condições efetivas de trabalho. Nesse sentido, é
possível concluir que toda nossa formação, isto é, todos os conhecimentos e saberes dos quais nos apropriamos, como
sujeitos e profissionais da docência, está pautada em processos sociais e históricos, assim como também o são a leitura
e a escrita que devem ser trabalhadas pelo professor alfabetizador.
A pesquisa com os professores do PAIC
O trabalho de pesquisa, através de uma abordagem qualitativa, foi realizado com aplicação de questionários que foram
respondidos por dez (10) professoras alfabetizadoras do 1º. ano do ensino fundamental em escolas públicas da
Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF). Os seus nomes não foram divulgados, apenas o perfil a fim de que sejam
protegidas suas identidades. As professoras, lotadas nas seis regionais em que é dividido administrativamente o
município, trabalham nos turnos manhã e tarde, sendo que algumas trabalham em escolas diferentes, ainda que na
mesma regional. Outras trabalham na mesma escola, sendo que metade delas não trabalha em turmas do mesmo ano.
Os sujeitos assinaram um termo de livre esclarecimento, consentindo a apresentação dos resultados que serão
expostos a partir desse momento.

ORDEM IDADE FORMAÇÃO ACADÊMICA
1 28 Anos Graduação
2 37 Anos Especialização em psicopedagogia
3 35 Anos Graduação
4 35 Anos Graduação
5 40 Anos Graduação
6 41 Anos Especialização em Gestão escolar
7 40 Anos Graduação
8 44 Anos Especialização em Gestão escolar
9 50 Anos Especialização em Português
10 50 Anos Pós- graduação em administração escolar

 
Quadro 1 – Idade e níveis de formação das professoras
Durante uma reunião para a formação continuada (um momento pela manhã ou tarde em que os professores se
deslocam para um lugar estabelecido pela PMF para estudo, planejamento e orientação com formadoras, algumas delas
também são professoras da rede que participaram de uma seleção para o cargo ou função), que acontecia nas tardes
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de segunda-feira na Universidade do Parlamento (UNIPACE), conversamos com a formadora que nos autorizou a levar
os questionários para aplicação na semana posterior. (Hoje a formação continuada acontece em locais mais próximos
às suas regionais).
Na formação seguinte, já havíamos preparado o material e, então, o levamos para aplicar com as professoras que lá
estariam. Uma parte delas respondeu ali mesmo e a outra parte mandou por e-mail.
As perguntas do questionário, composto por seis questões, algumas de natureza subjetiva, foram pensadas para que as
professoras alfabetizadoras expressassem seus pontos de vista sobre a proposta de alfabetização do PAIC e
refletissem sua prática pedagógica. Os questionários respondidos foram analisados na íntegra, com cada resposta
analisada isoladamente. No entanto, para este trabalho, centraremos nosso olhar apenas para as questões mais
subjetivas, nas quais as professoras falam sobre a sua compreensão acerca do letramento e sobre como se posicionam
frente à proposta do PAIC.
Resultados e Discussão
Levando em conta que a proposta do PAIC se baseia na perspectiva do alfabetizar letrando (SOARES, 2002; 2003),
buscamos compreender o que as professoras sabem sobre o letramento. Em outros termos, considerando a sua
formação inicial e continuada, sua participação constante nas iniciativas de formação ofertadas pela PMF, bem como a
sua experiência em sala de aula, nosso intuito foi o de analisar os saberes das professoras relativos à perspectiva
proposta pelo programa.

Professor 1 “O aluno adquire conhecimento de mundo e sabe que ele pode
refletir, criticar e ter outro olhar social sobre o que lhe rodeia”

Professor 2 “Entendimento de mundo”

Professor 3 “É ensinar o aluno a ler e escrever atrelado ao seu contexto
e/ou práticas sociais”

Professor 4 “Leitura com significado. Trabalhar a função social da escrita
e leitura”

Professor 5 “Letramento é tornar funcional as habilidades de leitura e
escrita”

Professor 6 “Que é o uso social da leitura e da escrita”
Professor 7 “A criança ler e interpretar”
Professor 8 Não respondeu

Professor 9
“Letramento é quando o educando adquire conhecimentos do
qual ele poderá utilizá-los no meio social em que vive (na
sociedade)”

Professor
10

“O letramento só ocorre quando são utilizados textos do nosso
meio social como bilhete, jornal, carta, bula de remédio, entre
outros”.

 
Quadro 2 – Compreensão das professoras sobre o alfabetizar letrando
Através dessas respostas, podemos perceber que algumas das professoras atrelam a ideia de letramento ao
conhecimento e à compreensão de mundo dos estudantes. Infelizmente, o instrumento utilizado não nos permite
compreender sobre qual perspectiva as professoras fazem essa associação, mas uma das possibilidades de
interpretação é a de que esse conhecimento pode não estar necessariamente associado às atividades de leitura e
escrita. Nesse sentido, o conhecimento de mundo pode não coincidir com letramento, pois há muitas pessoas que
apresentam tal conhecimento sem necessariamente ter qualquer contato com essas atividades sociais.
Chama-nos ainda a atenção, a interpretação da professora 5 quando diz que letramento é tornar funcional as
habilidades de leitura e escrita. Se buscarmos compreender essa definição da professora na perspectiva tradicional de
alfabetização, focados apenas na apropriação do código alfabético de escrita, podemos dizer que sua compreensão
acerca do letramento o reduz, a saber, usar a leitura e a escrita tão somente para resolver questões práticas do
dia-a-dia, tais como assinar o nome e/ou ler uma simples lista de compras. No entanto, se ampliarmos essa
compreensão para o uso das referidas atividades como instrumento de reflexão, de marca de um posicionamento no
mundo e de comunicação adequada às várias situações sociais nas quais nos encontramos cotidianamente, desde as
mais simples às mais complexas, então podemos dizer que essa definição da professora 5 atribui uma funcionalidade
social à leitura e à escrita.
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Nessa mesma direção, algumas professoras ressaltam que o letramento, ou o ato de alfabetizar letrando, proposto pelo
PAIC, tem a ver com o fato de se ensinar as crianças a ler e a escrever, observando seus níveis de desenvolvimento e
suas hipóteses sobre a escrita, atrelado ao contexto de uso dessa atividade, ou seja, às práticas sociais. Assim, o uso
social da escrita e da leitura, de que nos falam Street (1995), Barton e Hamilton (2000) e Soares (2003), e que é bem
destacado pelas professoras 4, 6, 9 e 10, aproxima-se da perspectiva dos letramentos. Vale ressaltar, ainda, que a
professora 10 faz menção a alguns gêneros de texto, tais como o bilhete, o jornal, a carta etc.
Por essa definição, podemos dizer que algumas professoras compreendem que a prática de alfabetizar letrando não
pode ser dissociada dos gêneros textuais (MARCUSCHI, 2003) ou gêneros do discurso (BAKHTIN, 2000). Isso se
justifica porque é somente através dessas ferramentas sócio semióticas que podemos estabelecer comunicação em
sociedade, assim como exercer o uso real da leitura e da escrita como práticas sociais de comunicação. Logo, a
perspectiva do alfabetizar letrando do PAIC não pode prescindir desses aspectos sob pena de entrar em contradição.
A partir dessa compreensão das professoras, nossa curiosidade se alarga para o seu posicionamento a respeito de
como elas estão se preparando, em termos de formação, para atender aos objetivos centrais do PAIC. Assim sendo,
indagamos às professoras se as iniciativas de formação, empreendidas pelos coordenadores do programa, estão
contribuindo para tirar dúvidas, enriquecer seus conhecimentos e sua prática, principalmente no que concerne à
perspectiva do alfabetizar letrando. Vejamos, abaixo, as respostas que obtivemos a essa questão.

Professor 1 “Esclarecem dúvidas, momentos de trocas de experiências que
enriquecem”

Professor 2 “Boa”
Professor 3 “Estou retornando de licença maternidade - 1ª formação”
Professor 4 “Estão sendo boas. As orientadoras estão mais capacitadas”

Professor 5 “São poucas e o tempo inadequado ao desenvolvimento da
proposta”

Professor 6 “É tudo muito cansativo”
Professor 7 “Esta tem sido a melhor (para mim é claro)”
Professor 8 “Muito boas”

Professor 9 “Boa, pois ao longo dos anos eles vêm cada vez mais se
aprimorando para trazer novas estratégias para nós”

Professor 10 “Ótima”
 
Quadro 3 – Opinião das professoras sobre a formação vivenciada
Como podemos perceber, pelas respostas das professoras, há um consenso entre elas de que as iniciativas de
formação vivenciadas esclarecem dúvidas e constituem momentos ricos de troca de experiência. Sem dúvidas, são
momentos propícios para as professoras dividirem com suas colegas de profissão os saberes (conhecimentos e
habilidades) que acumularam, segundo afirmam Tardif (2014a; 2014b) e Therrien e Loiola (2003), ao longo de suas
histórias de vida e de formação, assim como no cotidiano do “chão da sala de aula”. Muito provavelmente, essas
iniciativas se configuram como as únicas oportunidades de as professoras refletirem sobre suas práticas, uma vez que,
na cotidianidade da escola, esses momentos não sejam possíveis devido a questões relacionadas não apenas ao
espaço como também ao tempo de que elas dispõem.
Ao verbalizarem opiniões como “as orientadoras estão mais capacitadas” e “esta formação tem sido a melhor para mim”,
podemos inferir que as professoras têm aumentado o seu nível de exigência em relação às orientações recebidas
porque, certamente, delas também tem sido exigido mais na sala de aula. Ao ressaltar a competência e capacitação das
orientadoras do curso de formação, a professora 4 pode estar se referindo não apenas ao nível de conteúdo que as
orientadoras podem estar trabalhando como também ao seu modo de ministrá-los. Para muitas dessas profissionais, as
iniciativas de formação promovidas pela equipe gestora do PAIC talvez seja a primeira oportunidade de que elas
estejam tendo de conhecer esses conteúdos, visto que a formação inicial de professores tem sido, ao longo de muitos
anos, permeada de inúmeras carências quanto ao processo de alfabetização, em especial à formação em Pedagogia.
De todo modo, essas professoras já acumularam algum conhecimento sobre como alfabetizar crianças e, nesse sentido,
podemos compreender o posicionamento da professora 9 quando afirma que a formação é boa, pois ao longo dos anos
“eles” vêm trazendo novas estratégias. Esses “eles”, aos quais a professora se refere, podem ser compreendidos como
os administradores públicos da pasta da Educação, que, como vimos anteriormente, criam programas educacionais e
não lhes dão as devidas e necessárias solidez e continuidade. Por esta razão, quando a professora se refere a “novas
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estratégias”, possivelmente ela esteja se referindo às atualizações e/ou às novidades do PAIC para a sua prática como
alfabetizadora de crianças.
Apesar dos aspectos positivos, as alfabetizadoras, a exemplo da professora 5, também apontam problemas no que diz
respeito à quantidade dessas iniciativas de formação e ao tempo inadequado ao desenvolvimento de suas propostas.
Em adendo, a professora 6 responde que é tudo muito cansativo. Nesse sentido, podemos inferir ainda que a
quantidade de horas dedicadas a essas orientações também seja insuficientes, na visão das professoras, mediante a
grande novidade que, para elas, seja a perspectiva do alfabetizar letrando, uma vez que suas vivências com a leitura e a
escrita, tanto como alunas da educação básica e depois como estudantes da graduação, não tenham sido pautadas
pelo uso dessas atividades como práticas sociais efetivas, mas, muito possivelmente, como tarefas escolares a serem
cumpridas em função de uma nota.
Por conseguinte, no percurso desta análise, o que evidenciamos é que os conhecimentos e habilidades que as
professoras mobilizam diariamente nas salas de aula, durante o trabalho com o PAIC, não tem sido fruto somente das
formações recebidas, embora tenha muito delas. Existe também uma construção de saberes de naturezas diversas, e
que permeiam a sua prática, a qual jamais poderia ser negligenciada pelos administradores dessas iniciativas. São,
portanto, saberes e conhecimentos que marcam a atividade docente das professoras pesquisadas e que a elas
conferem uma identidade profissional, igualmente construída e valorizada a partir da experiência cotidiana.
Considerações Finais
Percebemos, com este estudo, que o trabalho com o PAIC é permeado de um saber-fazer docente que vai além da
capacitação oferecida nas formações, pois até as professoras que afirmaram não se sentirem preparadas para o
trabalho com o PAIC desempenham-no com afinco e procuram fazer o seu melhor. Para isso, levam em conta suas
experiências pessoais, sua prática docente e todas as estratégias de ensino ali aprendidas. Há, portanto, uma busca por
parte das professoras em aprender mais sobre o alfabetizar letrando, pois compreendem que essa perspectiva promove
o uso social da leitura e da escrita, e que isso faz sentido tanto para quem ensina como para quem aprende.
Na compreensão das professoras sobre o letramento, elas demonstram perceber que a leitura e a escrita possuem uma
funcionalidade social, a qual permite aos indivíduos atuarem em sociedade de modo adequado a cada situação de
comunicação. Nesse sentido, a perspectiva do alfabetizar letrando, proposta pelo PAIC, parece começar a ter aceitação
e entendimento por parte das docentes, as quais demonstram, em suas respostas, que poderiam ser mais e melhor
orientadas, assim como respeitadas em sua experiência profissional. Desta maneira, podemos concluir que o PAIC,
desde que levado a sério e que não se transforme em mais um programa efêmero, como foram o PROFA e o
PRÓ-LETRAMENTO, tende a trazer bons resultados para a educação letrada das crianças do Estado do Ceará, assim
como para a profissionalização das professoras alfabetizadoras.
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