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Resumo

O presente artigo teve como objetivo conhecer as vivências, dificuldades e contribuições do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) em escolas de um município do estado de Sergipe. Pretendeu-se observar a
prática pedagógica de uma professora do ensino fundamental após a adesão do programa. Tratou-se de um estudo
de caso realizado em uma escola no município do estado de Sergipe, na turma do 3° ano do ensino fundamental e
aplicação de questionários durante as formações. A partir dos dados obtidos, podemos aferir que o PNAIC abriu
portas para o conhecimento e incentivou a formação de professores, qualificando os profissionais e refletindo acerca
de diferentes estratégias de ensino.
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Abstract

The present article had as objective to know the experiences, difficulties and contributions of the National Pact for
Literacy in the Right Age (PNAIC) in schools of a municipality of the state of Sergipe. It was intended to observe the
pedagogical practice of a primary school teacher after the program&39;s adhesion. This was a case study carried out
in a school in the municipality of the state of Sergipe, in the class of the 3rd year of elementary school and the
application of questionnaires during the formations. From the data obtained, we can verify that the PNAIC opened
doors to knowledge and encouraged the formation of teachers, qualifying professionals and reflecting on different
teaching strategies.

Keywords: Literacy. Teacher training. Literature.

Introdução

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 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
08 anos de idade, ao final do 3° ano do ensino fundamental. O programa, inicialmente uma medida provisória n° 586,
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de novembro de 2012 foi convertido como lei n° 12.802, de 24 de abril de 2013 (BRASIL, 2012).

O Pacto atende ao Ciclo de Alfabetização - 1°, 2° e 3° anos do Ensino Fundamental- crianças de 6 a 8 anos. As ações
do Pacto são um conjunto integrado de programas, materiais e referências curriculares e pedagógicas disponibilizados
pelo Ministério de Educação que contribuem para a alfabetização e o letramento, tendo como eixo principal a
formação continuada dos professores alfabetizadores. As formações acontecem todos os anos e a duração total é de
120 horas/ano, com realizações de encontros presenciais durante todo ano letivo. São disponibilizados pelo Ministério
da Educação materiais de cunho pedagógico como: cadernos de apoio para os professores, livros de literatura infantil,
manuais do professor, obras pedagógicas complementares e jogos pedagógicos para apoio à alfabetização (id.).

Nesse sentido, este artigo tem como objetivo conhecer as vivências, dificuldades e contribuições do Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) em escolas de um município do estado de Sergipe. Inicialmente, fazemos
um breve comentário acerca da alfabetização na perspectiva do letramento; depois, apresentamos os resultados e a
discussão e finalizamos com as considerações.

Alfabetizar letrando

A alfabetização é o processo de aquisição da escrita, por meio do desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita.
Alfabetizar na perspectiva do letramento constitui na utilização dessas habilidades para atingir as exigências
cotidianas da sociedade, isto é, nos usos sociais da leitura e da escrita.

Desta forma, faz-se necessário investir na formação continuada dos professores, notadamente, dos alfabetizadores,
pois não se encerra nos cursos de graduação. A formação de professores propicia aprofundamento
teórico-metodológico, momento basilar para a prática pedagógica, configurando-se então como imprescindível aos
mediadores do conhecimento, ou seja, aos professores.

A alfabetização refere-se à aquisição da escrita como aprendizagem de habilidades para a leitura, escrita e as
chamadas práticas de linguagem; ocupa-se da aquisição da escrita por um indivíduo, ou grupo de indivíduos
(TFOUNI, 2010). Para Magda Soares (2013), alfabetização é o processo de aquisição do código escrito e das
habilidades de leitura e escrita. É a representação de fonemas em grafemas e vice-versa, mas também é um processo
de compreensão/expressão de significados por meio do código escrito.

O processo de alfabetização vai além da decodificação das palavras, exige o letramento, isto é, aprender a ler e
escrever a partir dos seus usos sociais; quando o indivíduo não apenas ler e escreve, mas responde de maneira
satisfatória as demandas de práticas sociais. Como afirma Soares (1998, p.18), “[...] letramento é, pois, o resultado da
ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social, ou um indivíduo
como consequência de ter-se apropriado da escrita”. De acordo com Tfouni (2010), o letramento focaliza os aspectos
sócio-históricos da aquisição de uma sociedade. Marcuschi (2003, p.19) afirma que “o letramento não é o equivalente
à aquisição da escrita. Existem “letramentos sociais” que surgem e se desenvolve à margem da escola, não
precisando por isso serem depreciados”.

A oralidade sendo uma importante forma de socialização é adquirida nas relações sociais, é importante analisar
também sua relação com o letramento.

Considerava-se a relação oralidade e letramento como dicotômica, atribuindo-se à escrita
valores cognitivos intrínsecos no uso da língua, não se vendo nelas duas práticas sociais.
Hoje [...] predomina a posição de que se pode conceber oralidade e letramento como
atividades interativas e complementares no contexto das práticas sócias e culturais
(MARCUSCHI, 2003, p.16).

Para que o processo de alfabetização ocorra da melhor maneira, é fundamental que ocorra um aprimoramento na
formação de professores. A formação continuada é um dos pré-requisitos básicos para a transformação do professor e
como consequência novas formas de ver e pensar a escola.

Três aspectos são fundamentais para o processo de formação continuada de professores: a escola como locus
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privilegiado de formação; a valorização do saber docente e o ciclo de vida dos professores. Isto significa dizer que a
formação continuada precisa: primeiro, partir das necessidades reais do cotidiano escolar do professor; depois,
valorizar o saber docente, ou seja, o saber circular e/ou disciplinar, mais o saber da experiência; por fim, valorizar e
resgatar o saber docente construído na prática pedagógica (teoria e prática) (CANDAU, 1997).

Portanto a formação continuada de professores é de fundamental importância para a transformação do professor, pois
é através do contato com novas concepções que se pode haver mudança.

Resultados e discussão

A pesquisa tratou-se de um estudo de caso qualitativo e descritivo das práticas pedagógicas de uma professora do 3o

ano do ensino fundamental, em uma escola de um município do estado de Sergipe. Optamos por um estudo de caso
devido ao seu caráter descritivo e à possibilidade de realizar a pesquisa sobre o desenvolvimento do PNAIC nessa
escola. Triviños (1995) comenta que no estudo de caso o interesse do pesquisador recai sobre a vida de uma
instituição. A unidade pode ser uma universidade, uma escola, um clube, etc.

A coleta de dados foi realizada através de observações na sala de aula. Nesse sentido, Lakatos e Marconi (2010,
p.107) afirmam que “a observação utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não
consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar”. Os dados
foram levantados também por meio de questionários (ver anexo) com perguntas abertas e fechadas aplicados na
formação de orientadores do PNAIC 2016. “Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma
série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador” (id., p. 201).

Durante a formação do orientadores foram distribuídos 21 questionários aos professores da turma ministrada pela
Professora Dr.ª Verônica dos Reis Mariano Souza, orientadora desta pesquisa, os quais foram respondidos por
participantes de diferentes municípios. Incluiu-se perguntas sobre idade; sexo; formação, tempo e serie que
lecionavam; local de trabalho; quantidade de alunos por sala; mudança profissional após o PNAIC e, dificuldades
encontradas pelos professores e alunos. O critério de seleção dos participantes deu-se pela disponibilidade de
colaborar com a pesquisa. Assim, a diversidade de colaboradores possibilitou uma visão mais abrangente das
questões estudadas.

Todos os 21 questionários foram respondidos sendo 20 do sexo feminino e 01 do sexo masculino, a faixa etária varia
entre 20 à mais de 50 anos, a maioria dos professores possuem até 40 anos. A formação em Pedagogia é a que mais
prevalece, porém 01 professora possui apenas magistério e outros 04 são professores por área. A maioria dos
professores relata que leciona fora do ciclo (1°, 2° e 3° ano), apenas 09 dão aula em salas do ciclo, 04 são lotados na
Secretaria Municipal de Educação, outros 03 dão aula a turmas do 6° ao 9° ano, 01 encontra-se na sala de recursos,
02 em salas multisseriadas, 01 no 4°, outra no 5° ano e apenas uma professora não respondeu a esta pergunta. A
maioria dos professores possui até 20 anos de serviço, 05 possuem 10 anos e 04 até 30, sendo que 02 não
responderam essa pergunta.

O local de trabalho varia entre os municípios Nossa Senhora das Dores, Poço verde, Pinhão, Gararu, Nossa Senhora
da Glória, Poço Redondo, Nossa Senhora do Socorro, Porto da Folha, Pedrinhas e Pirambu. A maior parte dos
professores estão lotados nas cidades de Nossa Senhora da Glória e Poço Redondo. A quantidade de alunos em sala
varia de 15 a 50, predominando as turmas compostas de 21 a 30 alunos.

O acesso à instituição deu-se por meio de conversas com profissionais da Secretaria de Educação do Município,
autorização da diretora da escola e da professora responsável pela turma. A instituição atendia a 356 estudantes no
turno matutino e vespertino, com turmas que iam da educação infantil e se estendia ao ensino fundamental anos
iniciais, a maior concentração de alunos dava-se nos 3° anos.

O espaço escolar era composto por 10 salas, 04 banheiros, 01 cozinha e 01 área ampla de lazer com parquinho e
jogos. A escola possuía 34 funcionários, dentre estes encontramos professores, cozinheiras, diretora, auxiliar
administrativo, serviços gerais e vigilantes. Entretanto, não havia sala de leitura e biblioteca, o que dificultava o acesso
dos alunos à leitura fora da sala de aula.
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A sala do 3º ano do Ensino Fundamental, nosso foco, apresentava estrutura física desfavorável às práticas
pedagógicas. As salas de aulas comportavam até 15 carteiras, mas possuíam 17 e 01 birô que era utilizado como
apoio para uma aluna com deficiência. Nas paredes escuras ficavam afixados cartazes com o alfabeto e numerais.
Havia ainda um ventilador que não atingia a sala inteira. A turma compunha-se de 18 estudantes, sendo 7 repetentes,
1 com paralisia infantil e um com baixa visão. A professora não tinha auxiliar e para levar a aluna com deficiência ao
banheiro ela deixava a turma sozinha.

Nas observações foi possível perceber a rotina dos alunos na sala de aula. Todos os dias, ao iniciar as aulas, a
professora retomava o assunto do dia anterior no intuito de enfatizar o conteúdo, instigando a vontade de aprender do
educando. Notamos também o respeito que ela tinha com as crianças, uma vez que permitia sempre os diálogos em
voz alta e a interação entre si.

O ritmo das aulas era sempre agradável à turma, se algum assunto não foi entendido a professora tentava explicá-lo
de diferentes formas e sempre que possível adequar às aulas ao cotidiano social dos estudantes. O livro didático não
era trabalhado com frequência, priorizando outras fontes pedagógicas. Em uma das conversas informais com a
professora, relatou que o livro não deveria ser considerado uma única fonte de conhecimento além de não
corresponder com a realidade da turma. Desta forma, ficou notório a consciência e necessidade de um trabalho
diversificado.

Algumas atividades eram trabalhadas no caderno, bem como de forma oral. O foco central do seu trabalho não eram
as letras e s sílabas, e sim os textos, nos quais tentava-se desenvolver a oralidade das crianças, bem como instigar a
leitura e a escrita por meio da produção de textos individuais e coletivos. Portanto, o dia-a-dia da turma era enfatizado
na leitura e escrita.

Um exemplo disso foi o trabalho desenvolvido com a turma sobre a Consciência Negra, no qual os educandos
juntamente com a professora, produziram um texto acerca do tema, incentivando a discursão sobre a discriminação
racial, a produção textual e a oralidade.

Neste sentido, Ramos (2003) ressalta que quanto mais rico o conhecimento da língua oral, maior a base sobre a qual
se estabelecerão habilidades para a leitura e a escrita. Todos os alunos aprendem, mas de maneiras diferentes,
assim, justamente aqueles com mais dificuldades é dada maior atenção, faz-se um trabalho mais comprometido e,
quando a professora sente necessidade marca reuniões individuais com os pais para que eles acompanhem e ajudem
no desenvolvimento das crianças.

A maioria dos alunos não conseguia formar textos, sendo assim, a professora utilizava jogos de palavras, faz mural de
letras, conta histórias sobre as letras e palavras, ficava atenta a necessidade de cada criança. Os que já conseguiam
ler e escrever, ofereciam suporte aqueles que ainda não havia alcançado esse patamar.

Após o PNAIC a prática pedagógica da professora mudou, existiam dificuldades em sala de aula, pois ela não
conhecia a realidade de cada aluno; a alfabetização era concentrada apenas nos conteúdos didáticos. De acordo com
as conversas informais, a professora no início do ano letivo, fazia uma avaliação diagnóstica individual e iniciava a
trabalhar a partir das dificuldades da turma.

A professora da classe era graduada em Pedagogia pela UVA, Pós-Graduada em Psicopedagogia pela Faculdade
São Luiz de França, e permanecia na turma do 3º ano há quatro anos consecutivos. Relatou-nos que participava do
PNAIC desde 2013 e que com a chegada do programa, apenas aperfeiçoou sua forma de trabalhar, passou a utilizar
com mais ênfase as sequências didáticas, valorizou mais as ações das crianças e aprimorou os conceitos
direcionados à leitura e a escrita.

De acordo com os relatos obtidos mediante os questionários, o PNAIC propiciou aos professores mudanças
significativas nas práticas pedagógicas. As atividades desenvolvidas, a partir das formações, eram lúdicas
desencadeando assim, enriquecimento no processo da leitura e da escrita dos educandos. Podemos perceber tais
mudanças nas afirmações a seguir: “no trabalho com o Pacto tem demonstrado que houve uma melhoria nas
práticas”; “práticas pedagógicas inovadas”; “A prática ela vai mudando a visão de como podemos melhorar a
educação. Desenvolver atividades que transformam um momento obrigatório para momentos educacionais
prazerosos”; “As minhas metodologias estão se tornando cada vez mais lúdicas, estou muito mais motivada e isso
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reflete na aprendizagem dos meus alunos, que é o principal foco”; “Através do PNAIC pude perceber na prática
pedagógica que a interação, o lúdico e a leitura frequente ajuda muito no desenvolvimento das habilidades nas mais
diferentes áreas do conhecimento”; “Foi acrescentado o lúdico nas atividades propostas e enriquecido o momento da
leitura e da escrita”; “Mudou a maneira de planejar, a prática e a metodologia de ensino”. Desta forma, o processo de
ensino-aprendizagem torna-se atraente e prazeroso acarretando interação entre alunos e professores mediante
metodologias adequadas de ensino as quais desenvolvem habilidades inerentes durante a alfabetização.

O programa possui boas ferramentas, por meio de dinâmica os professores conseguiam ser flexíveis com os assuntos
então, melhoraram as práticas. Podemos identificar tais melhoras nas afirmações a seguir: “A dinâmica de sala, a
flexibilidade a valorização da leitura deleite”; “Visão ampla de como trabalhar os assuntos”; “O prazer de trabalhar com
excelentes ferramentas e interação entre outros profissionais”.

Diante das formações continuadas pode-se perceber uma mudança expressiva entre alunos e professores, o
conhecimento ampliou-se bem como a vontade de aprender, a forma de ensinar foi modificada, como assim constam:
“Sou uma professora mais consciente no meu trabalho, mais crítica e muito mais pesquisadora”; “Uma mudança
significativa. A professora que me tornei ao longo desses anos de formação, foi bastante positiva. Os conhecimentos
adquiridos e conquistados através das formações e estudos e pesquisas”; “O gosto pela leitura e outros”.

O incentivo a utilização de sequências e projetos didáticos, mediante a interdisciplinaridade, destacou-se nas
atividades das formações: “Passei a utilizar com mais ênfase as sequências didáticas e projetos. Valorizar mais ações
que oportunizasse as crianças se aproximarem dos conceitos direcionados a leitura e escrita”; “A visão
multidimensional da interdisciplinaridade na contextualização literária com o sistema de escrita alfabético e de
letramento”; “Muita coisa, principalmente a inclusão das sequências didáticas”.

Um dos principais focos do PNAIC é alfabetizar letrando. O letramento é o “estado ou condição de quem se envolve
nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e de escrita” (SOARES, 2013, p.44). Para alguns professores, as
formações têm contribuído para isso: “O trabalho contextualizado, unindo teoria e prática”; “A perspectiva quanto a
contextualização/letramento, sua possibilidade já a partir das séries iniciais”.

Existiram várias dificuldades encontradas em sala de aula, uma delas foi a grande quantidade de alunos que
atrapalhava não só a concentração do professor, mas a absorção do conteúdo pelo aluno. Podemos perceber essas
dificuldades nas afirmações: “No momento estou fora de sala, mas vivenciei o número excessivo de alunos em salas
pequenas”; “Turmas muito cheias; interesse de alguns alunos; conhecimentos prévios de muitos alunos”.

Quanto aos relatos dos alfabetizadores, percebe-se que muitos alunos não conseguem se apropriar do SEA no
período adequado, principalmente observado no 3° ano: “Há a necessidade de maior envolvimento de todos os
professores do ciclo”; “Nas turmas com maior quantitativo de alunos, 37, trabalhar a leitura de forma individualizada é
uma dificuldade, o espaço físico em turmas numerosas também dificulta o trabalho em grupos e ações que
necessitem do envolvimento e colaboração dos colegas”.

Alguns professores relataram que a “estrutura física é precária” e que havia “falta de recursos e materiais didáticos”;
“As dificuldades encontradas é a questão de lê e escrever”; “Encontro sempre alunos desmotivados na leitura, na
interação com colegas e nas conversas. O ambiente escolar precisa ser mais adequado, aconchegante”; “Espaço
escolar para atividade complementar e internet”; “Primeiramente a infraestrutura, falta de apoio dos responsáveis
municipais e dos alunos e consequentemente pela falta de estímulo dos familiares, os alunos que impõe barreiras
quanto à aprendizagem”; “Estrutura, falta de materiais, recursos didáticos”; “Os materiais didáticos, jogos, bola, corda,
vídeo, tempo, espaço”; “Falta de material para construção de jogos, ambiente mais fresco e adequado para crianças”.

A escola precisa do apoio da família para funcionar: “A falta de estímulo familiar e a indisciplina escolar e
educacional”; “Os pais acompanharem seus filhos”. A relação família-escola é fundamental no processo de
ensino-aprendizagem, uma vez que essa carência foi considerada uma das maiores dificuldades encontradas.

A contribuição do Pacto é manifesta-se nos relatos: “Os professores alfabetizadores, após o PACTO/PNAIC – estão
avançando no sentido de oferecer aulas que ajudam aos estudantes a se apropriarem das habilidades da linguagens,
da matemática e português, o que contribui significativamente para uma melhoria gradativa na Educação”; “Como sou
orientadora, inicialmente houve um impacto com a falta de vontade de estudar, ler a mudança de postura, comodismo
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por parte de um grupo de professores foram pontos negativos. Contudo, as formações foram grandiosas. Espero que
o governo federal, continue incentivando e valorizando com formações dos professores alfabetizadores desse nosso
país. Aprendemos muito em relação a nossa prática pedagógica, em relação a apropriação do sistema alfabético,
oralidade, análise linguística e produção de escrita, dentre outros”; “A proposta de alfabetização/letramento do Pacto é
muito boa. Porém, nem todos os professores estão dispostos a mudar sua prática. Os que conseguem estão abertos a
mudanças e mais interessados em melhorar sua prática. Acredito que a semente já plantada de maneira positiva, terá
reflexo em sala dos alfabetizadores. Há a necessidade de continuação da formação continuada para outras
turmas/professores”; “O PNAIC veio nos aproximar enquanto profissionais e também desmistificar que a leitura e a
escrita seja algo punitivo, chato e/ou cansativo”.

A partir das observações na escola e dos dados obtidos nos questionários, pudemos perceber os trabalhos que os
professores desenvolveram enfatizavam a leitura e a escrita através de textos, jogos, sequências e projetos didáticos.
O PNAIC proporcionou uma boa relação entre teoria e prática, ampliando assim, mudanças significativas no ambiente
escolar.

As atividades lúdicas desenvolvidas no cotidiano da sala de aula possibilitaram aos educandos motivações e
enriquecimento do processo de alfabetização. Com isso, os professores sentiram-se cada vez mais motivados a
utilizar estratégias de ensino adequadas, na tentativa de desenvolver as habilidades necessárias ao processo. Essas
estratégias foram: dinâmica de sala, leitura deleite, flexibilidade nos conteúdos. As formações do PNAIC possibilitaram
também o interesse e o gosto dos professores na leitura, criticidade, instinto para pesquisar. Foi possível perceber
também o ensino da leitura e da escrita na perspectiva do letramento.

Algumas dificuldades em sala de aula foram destacadas como a grande quantidade de alunos, que impedia o bom
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem; a apropriação do sistema de ensino alfabético no período
adequado; infraestrutura inadequada; falta de recursos didáticos; falta de apoio da família. Apesar desses problemas,
a contribuição do PNAIC configurou-se como fator chave para os professores, uma vez que auxilia na apropriação do
sistema alfabético; na oralidade; na análise linguística; na produção de textos; estimula a leitura e, a necessidade de
continuação das formações.

O PNAIC incentiva professores a serem mais dinâmicos para que desenvolva no aluno a capacidade de leitura e de
produção de texto através da ludicidade, para isso os formadores necessitam ter clareza sobre a concepção da
alfabetização para que ocorra uma boa prática.

Considerações finais

Constatamos as vivências, dificuldades e contribuições do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)
em algumas escolas de um município em Sergipe, mediante observações realizadas em sala de aula e dados obtidos
com os questionários. Nas observações tivemos contato direto com a prática pedagógica de uma professora.
Diariamente retomava os conteúdos do dia, instigando seus alunos dialogicamente. Não utilizava frequentemente
livros didáticos, priorizava outros materiais didáticos, como uso do caderno, jogos de palavras, mural de letras,
contação de histórias. A centralidade da sua prática estava na leitura e produção de textos individuais e coletivos.

O PNAIC propiciou a professora aperfeiçoamento de sua didática, aprimorando seus conhecimentos. No início do ano
letivo, fazia uma avaliação diagnóstica individual e iniciava a trabalhar a partir das dificuldades da turma; passou a
utilizar com mais ênfase as sequências didáticas, valorizou mais as ações das crianças e melhorou os conceitos
direcionados à leitura e a escrita.

Nos relatos dos questionários também percebemos mudanças nas práticas pedagógicas dos outros professores. As
atividades eram desenvolvidas de forma lúdica, apresentava flexibilidade nos conteúdos; melhoria na relação
professor-aluno por meio de ensino modificado; utilização de sequências e projetos didáticos. Apesar disso, algumas
dificuldades foram apontadas, como o quantitative de alunos em sala; apropriação do SEA no período adequado;
infraestrutura inadequada; apoio familiar;

A contribuição do PNAIC foi notória para os professores, pois auxilia na apropriação do SEA; na oralidade; na análise
linguística; na produção de textos e desperta o gosto pela leitura. O programa abriu portas para o conhecimento e
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incentivou a formação de professores, qualificando os profissionais e refletindo acerca de diferentes estratégias de
ensino. Portanto, é preciso continuar garantindo a formação continuada presencial dos professores alfabetizadores,
disponibilizando sempre materiais pedagógicos e incentivando-os com gestão, controle social e mobilização.
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