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RESUMO

Este artigo reflete sobre as práticas pedagógicas das professoras alfabetizadoras, que atuam no 3º ano do ensino
fundamental, tendo como objetivo: Identificar os principais desafios e possibilidades percebidos pelas professoras para
garantir a alfabetização e o letramento no final do ciclo da alfabetização. Utilizou-se para a recolha de dados:
entrevista semiestruturada, observação participante e análise de documentos. A fundamentação teórica baseia-se nas
contribuições de BRASIL (2006, 2010, 2012) e de autores: KLEIMAN(1995, 2008) SOARES (2003, 2006) MORAIS
(2012), (COLELLO, 2010), entre outros. Os resultados obtidos apontaram como dificuldades para garantir a
alfabetização e o letramento no final do ciclo: a prática pedagógica, a formação oferecida pelo PNAIC, a falta de apoio
dos pais, a ausência de materiais e como possibilidades, os jogos e livros de literatura

Palavras-chave: PNAIC, alfabetização e letramento, prática pedagógica.

ABSTRACT:

This article reflects on the pedagogical practices of literacy teachers, who work in the 3rd year of elementary school,
with the objective of: Identifying the main challenges and possibilities perceived by teachers to guarantee literacy and
literacy at the end of the literacy cycle. It was used to collect data: semi-structured interview, participant observation
and document analysis. The theoretical basis is based on the contributions of BRASIL (2006, 2010, 2012) and authors:
KLEIMAN (1995, 2008) SOARES (2003, 2006) MORAIS (2012), (COLELLO, 2010), among others. The results
obtained pointed to difficulties in ensuring literacy and literacy at the end of the cycle: pedagogical practice, PNAIC
training, lack of parental support, lack of materials and possibilities, games and literature books

KEYWORDS: PNAIC, literacy and literacy, pedagogical practice.

ABORDAGEM INICIAL

Este estudo é decorrente da investigação sobre as práticas pedagógicas das professoras que trabalham com crianças
que frequentam o 3º ano do ensino fundamental, isto é, final do ciclo da alfabetização, e insere-se no conjunto de
estudos sobre a alfabetização e letramento escolar. Buscou-se 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,
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realizando projetos colaborativos para promover mudanças que garantam a alfabetização com letramento a todas as
crianças no final do ciclo da alfabetização BRASIL (2012).

Um dos grandes desafios, na atualidade, tem sido preparar professores para dar conta das demandas da prática
pedagógica, sobretudo, instrumentalizá-los para formar alunos leitores e escritores críticos a partir de um trabalho que
alie a apropriação do sistema de escrita alfabética e a utilização, também crítica e autônoma, dos várias modalidades
textuais (orais e escritas) de modo que os alunos possam responder as situações problemas da vida cotidiana e,
nesse particular, está implicado o processo de formação inicial e continuada para que os professores possam vencer
concepções e práticas cristalizadas do que seja ensinar e aprender a língua escrita, do “simples exercício de
codificação/decodificação de letras e símbolos”; para a “plena habilitação do indivíduo, para que desenvolva um
repertório amplo de conhecimentos textuais que lhe possibilite comunicar-se e atuar criticamente nos diferentes
contextos sociais” PERON (2008, p. 352).

Com efeito, esse estudo tem o objetivo deIdentificar os principais desafios e possibilidades percebidos pelas
professoras para garantir a alfabetização e o letramento, no final do ciclo da alfabetização, considerando sua
participação no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).

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 das professoras 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 munir-se 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 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, ea
continuidade da aprendizagem, chamando a atenção para um trabalho continuado sem ruptura e, mais recentemente,
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 compromete-se 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.
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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 das 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
cidades-polo. 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 encontram-se
publicadas nos cadernos do Pnaic. BRASIL (2012).

A formação continuada é estruturada em torno detrês 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 retomá-las 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.

Parece-nos que a proposta de ampliação do tempo a ser dedicado á alfabetização (três anos) constitui-se 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 faz-se necessário estabelecer metas
para cada ano, contudo, observa-se, 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 grafema-fonema
de nossa língua que lhes permita ler e escrever e produzir textos com autonomia”[...]MORAIS (2012, p. 23). O que
dizem as professoras

FORMAÇÃO CONTINUADA NO CONTEXTO DO PNAIC: AS VOZES, OS PERCURSOS E AS PRÁTICAS
COTIDIANAS DOS PROFESSORES DA REDE.

Em que pese às políticas públicas determinarem o direito de todas as crianças estarem plenamente alfabetizadas no
final do ciclo da alfabetização, e reunirem esforços para garantira formação continuada dos professores
alfabetizadores na tentativa de melhor qualificar as práticaspedagógicas, não se percebeu a partir das observações in
lócuse nas vozes dos docentes, estratégias potencializadoras nessa direção. A formação oferecida no município não
atingiu aos fins visados, não melhorou a prática.

A propósito, analisando os dados colhidos na entrevista, percebe-se que um dos maiores desafios apontados reside
na formação proposta pelo PNAIC. 57,2% das professoras indicam que tal formação não contribuiu para a qualificação
da prática pedagógica, uma vez que a formação continuada oferecida não priorizou as demandas da prática
pedagógica, indo de encontro às finalidades constantes no próprio PNAIC. Com relação aos desafios de alfabetizar e
letrar com apoio do referido programa, os fragmentos abaixosão reveladores do sentimento das professoras, das
dificuldades de alfabetizar e letrar no contexto das formações propostas:

Falta formação. Não tem planejamento e não tem retorno do que foi feito, o que aconteceu.
(Professora B).

A formação, só é uma breve palestra. Não tem devolutiva de atividade...só fichas
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individuais do aluno para preencher no final...(Professora G).

Sinto falta do planejar no curso (Professora M).

Diante de tais sentimentos,infere-se queas ações formativas não têm garantido a reflexão coletiva, o planejamento, à
avaliação e o acompanhando da prática pedagógica, bem como a construção de propostas de intervenção. O
município em questão, não tem seguido tais orientações, a partir das vozes dos sujeitos envolvidos, esse potencial de
formação continuada garantido no interior da escola, não tem acolhido os dilemas e as necessidades dos sujeitos
envolvidos e, portanto, não favoreceu o espírito investigador e do aprendizado do pensar, conforme orientou
(LIBANEO 2012), portanto, não tem possibilitado às professoras um espaço de desenvolvimento pessoal, profissional,
forjando uma prática transformadora. (IMBERNÓN, 2010).

Outro dado que impõe menção especial, é o fato de as professoras atribuírem pouco valor a esses momentos de ação
formativa. Elas não lhe conferem credibilidade, como podemos observar, porque se apresentam de cima para baixo,
sem ouvir as maiores interessadas: as professoras. Estas convivem angustiadas: “Tenho que dar o conteúdo
todo...estou estressada!” (Professora E). Esta cobrança é reveladora da pressão por dar conta de conteúdos e
objetivos construídos de fora, sem a participação dos envolvidos que, se apresentam como executores. Outro
problema percebido foi o fato de que quem faz a formação não é quem está acompanhando o trabalho
pedagógico,conforme pode ser verificado a partir das falas da professora F: “A coordenadora não participa do PNAIC”;
“Agora é a hora da atividade do pacto” e no registro de aula de aula da professora E: “leitura de história e ditado de
palavras e frases do PNAIC.”

A julgar pelos dados acima, constatamos que as professoras convivem com duas orientações e que muitas vezes são
contraditórias, isto é, uma do PNAIC e outra da coordenação pedagógica. Esse tipo de formação que separa quem
orienta de quem acompanha o trabalho, que não parte dos desejos e dificuldades dos sujeitos envolvidos perde-se
naquilo que lhe é essencial: o valor do trabalho de equipe e uma ação formativa pautada na práxis (FREIRE, 2005), e
por não ter sido assim, não se articulam os processos de ensino aos de aprendizagem, assim como o conteúdo e a
forma de modo a implementar projetos de intervenção desafiadores e pedagogicamente interessantes,fruto da
reflexão contínua sobre o trabalho desenvolvido, (COLELLO, 2010).

Ainda segundo as vozes dos sujeitos, outro desafio a ser vencido diz respeito aos materiais. 28,5% das professoras
fizeram menção a estes, quer seja apontando a inadequação, quer seja mencionando a sua ausência num contexto de
início do segundo semestre letivo:O governo prega uma coisa e a realidade é outra. Sou do PNAIC. Não veio material.
Até a xerox é a maior dificuldade. Sem tinta. Trabalho angustiada. Não sei como vai ficar meu lado profissional. O
olhar do outro.... Essa professora fez o quê (Professora G).

Apenas em uma escola, situada na zona urbana, possui uma minibiblioteca, mas com um número muito reduzido de
livros de literatura infantil. O cantinho de leitura foi encontrado em duas salas de aula de escolas da sede,
constituindo-se um grande desafio, organizar os espaços de leitura nas escolas.

Foi verificado o uso quase que exclusivo do livro didático nas turmas observadas, com alguma introdução de textos de
fábulas e contos de fada, advindo dos chamados projetos de leitura, em que apenas o professor lê, pergunta sobre
personagens ou acerca da moral da história, em que pese toda orientação do uso do texto na sala de aula e também
dos livros didáticos incorporarem inovações teórico-metodológico relacionados ao ensino da leitura e da escrita,
trazendo textos diversificados, com proposições de atividades que potencializam diversas formas de organização da
sala de aula (trabalhos em grupos e em dupla), tais atividades, nas escolas, são realizadas individualmente ou
encaminhada como tarefa para casa, A despeito ainda dos desafios apontados, 14,3% das professoras afirmam que
seria fazer o aluno ler.

As professoras têm dificuldade de articular a alfabetização e o letramento, predominando as atividades que exigem a
competência individual dos alunos, inconciliável com o uso que se faz da leitura e da escrita fora do ambiente escolar
e que não correspondem às orientações emanadas dos referidos programas e também com as propostas curriculares
que a ele dão sentido (BRASIL, 1997). Não houve mudança na ação do professor na sala de aula. As professoras não
têm aproveitado a escrita viva e contextualizada em seus usos e funções, caso que se torna mais grave levando-se
em conta que dessas crianças atendidas pelas professoras 36,9% residem na zona rural. O que exige muito esforço
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por parte das mesmas, considerando o contexto sociocultural em que tais crianças convivem e que reforça a
importância da escola como a principal agência de letramento,Kleiman (1995).

Interpretamos que as professoras ainda não se apropriaram, do ponto de vista teórico/prático das novas concepções
de ensino/aprendizagem da leitura e da escrita que deveriam ser atualizadas nas formações, sendo necessário o
estudo dos referenciais teórico-metodológico sobre a alfabetização e o letramento, de modo a compreender o limite de
suas práticas, já demonstradas nas avaliações externas (ANA, 2013, 2014) que não conseguem realizar um trabalho
lastreado pela concepção de leitura e escrita como prática social, contextualizada, que tem negado a dimensão
sociocultural daquela como evidencia SOARES (2003, 2006)

A despeito dos avanços percebidos, foi perguntado quais são as principais possibilidades encontradas no processo de
alfabetização e letramento a partir das contribuições do PNAIC. 21,4% das professoras não perceberam nenhuma
possibilidade apontando que fazem o que sempre fizeram; 28,5% apontaram os jogos e materiais. Materiais
entendidos como os livros de literatura e 50,1% apontaram apenas os jogos, mas, ainda assim, se ressentem da falta
de orientação e a quantidade de atividades que lhes são impostas, conforme ilustram as vozes das professoras:

Sim, os livros de leitura e jogos. Os conteúdos são muito bons. Falta quem repasse. Pouca
orientação... (Professora B).

Alguns materiais. A escola não tem nada. Tinha jogos que rendia. Eles enjoavam logo.
(Professora H).

Só foram os jogos que eles gostaram. São muitas as atividades para a gente trabalhar.
(Professora I).

Também foi perguntado às professoras se a participação no programa contribuiu para a melhoria da sua prática, e a
quem ou a que elas atribuem o sucesso ou fracasso do resultado da alfabetização e do letramento no final do
ciclo.Constatamos que 35,7% das professoras entrevistadas apontam que sua participação no PNAIC contribuiu sim
para melhorar a prática e 64,3% não perceberam melhoria em sua prática que pudesse ser atribuída às formações e
ao material recebido. “Não contribuiu porque eu esperava o retorno. Se alguém orientasse como trabalhar aquele
material a gente teria uma organização melhor de como trabalhar projeto”. (Professora I). Estas vozes indicam a
fragilidade do programa, do ponto de vista da formação oferecida no município, e do impacto esperado no fazer
pedagógico.

Com relação ao sucesso ou fracasso do resultado da alfabetização e do letramento no final do ciclo, temos que 35,7%
das professoras A, B, D, I, J) atribuem o sucesso ou fracasso da alfabetização no final do ciclo à sua prática.A
professora B é categórica ao afirmar que o sucesso no processo é dela, mas critica a atuação da família e os
professores que a antecederam por deixar que os alunos cheguem no 3º ano sem estar alfabetizados. A professora J,
ao apontar a sua prática como responsável pelo sucesso ou fracasso na alfabetização, faz questão de apontar como
alternativa uma formação diferente da que está envolvida. Também a Professora I, ao apontar a sua prática como
responsável, ressente-se das formações:“No PNAIC a gente trabalha solto...”. 14,2% das professoras (G, L) relatam
sua prática e o programa como responsáveis. A professora L se posiciona demarcando bem os responsáveis por um e
por outro processo ao afirmar que o sucesso é dela, mas o fracasso é do PNAIC e do PACTO BAHIA que não
disponibilizaram material. 21,4% das professoras entrevistadas atribuem o fracasso no final do ciclo exclusivamente
das famílias que não acompanham a vida escolar dos filhos (professoras C, E, H). São as famílias responsabilizadas
pelos baixos níveis de aprendizagem da leitura e da escrita, porém, o que se percebe é que nenhuma ação foi feita no
sentido de conhecer estas famílias, de compreender as práticas letradas a que estes alunos estão expostos, de
entender os reais motivos que dificultam a parceria família/escola. Tais dificuldades merecem ser investigadas, de
modo a viabilizar um trabalho compartilhado.

Por outro lado, 14,2% das professoras (M e O) afirmam que o sucesso é delas e o fracasso das famílias e do
professor do 2º ano. A professora O, ao atribuir o fracasso à família, chama a atenção para o fato de tais alunos serem
oriundos da educação infantil, portanto, acumularem cinco anos de escolarização e chegarem com tantas lacunas no
final do ciclo. Também as 14,2% das professoras (F e N) atribuem os resultados à professora anterior, que para estas,
não garantiu as aprendizagens necessárias do 2º ano, deixando para o 3º ano toda a responsabilidade e da falta de
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material.

As vozes das professoras são reveladoras dos muitos desafios a serem vencidos. O aumento do tempo reservado
para a alfabetização, hoje de três anos, implicou na “diluição ou preterição de metas e objetivos a serem atingidos
gradativamente ao longo do processo de escolarização [...]” (SOARES, 2003, p. 6), e tem resultado no
descompromisso com o desenvolvimento gradual e sistemático do processo de apropriação do sistema alfabético e,
em decorrência, das habilidades de uso desse sistema (letramento). Verificamos, a partir das falas, que as garantias
de cada ano se perderam no processo pela ausência da compreensão dos objetivos parciais a serem perseguidos
pela equipe de professores envolvidos no ciclo.

Tentando compreender ainda os desafios e possibilidades de garantir a alfabetização e o letramento ao final do ciclo,
buscamos saber das professoras quais os principais instrumentos de avaliação adotados, constatamos que 100% das
professoras assumem que as provas e testes são os principais instrumentos utilizados. Tais recursos têm sido usados
apenas como testagem, valorizando o produto e desconsiderando o processo, separando a avaliação do ensino e da
aprendizagem, com foco apenas na memorização,conforme ilustra o fragmento da entrevista realizada com a
professora F, que discorre sobre seu trabalho com os textos oferecidos pelo PNAIC: “Chovendo ch”, “trabalho ainda
silabando, de eu perder a voz, [...] estou desde o início do ano trabalhando ch, lh e Ah. Os meninos nunca tiveram
contato com textos. Um texto estou passando uma semana”. Como formar alunos leitores e produtores de texto onde
o trabalho sistemático e intencional com o texto está fora da rotina da escola

Tais concepções de ensino/aprendizagem e de avaliação vão de encontro aos compromissos assumidos de garantir a
alfabetização e o letramento ao final do 3º ano do ensino fundamental, objetivo maior do PNAIC. Por isso, faz sentido
acatar o questionamento de Rabelo (1998): “A questão é: o quanto isto está explícito ou não para os educadores; o
quanto as decisões, tanto as teóricas quanto as práticas, são tomadas num processo de participação ativa de todos ou
de simples aceitação passiva e ignoradas por muitos”. (RABELO, 1998, p. 38). O autor complementa afirmando que “a
simples mudança de métodos e/ou de técnicas é mudança de aparência, mas não de essência [...]. Para que alguém
decida para onde caminhar, é preciso primeiro saber onde se encontra”. (RABELO, 1998, p.80-1), portanto, segundo o
autor só é possível melhorar a qualidade do ensino a partir de uma mudança efetiva de postura e de filosofia
pedagógica. Ensinar a ler e escrever é ensinar a participar das práticas sociais. Ensina-se a ler e escrever lendo e
escrevendo, não repetindo os modelos cartilhados.

Verificamos um descompasso entre as orientações curriculares e as práticas, sendo urgente ressignificar o processo
de ensino-aprendizagem e de avaliação, entendendo-a como redimensionadora da ação pedagógica, realizando
diagnósticos periódicos para que se possam identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem, assim como
problemas de ensino, de forma a subsidiar as estratégias de ensino, a partir das necessidades dos alunos, intervindo
no processo e redirecionando o trabalho docente. (BRASIL, 2010).

Não existe um trabalho planejado para a linguagem oral, poucas são as interações dialógicas entre professor/aluno e
aluno/aluno. Os chamados projetos de leitura versam sempre sobre os mesmos gêneros textuais (fábulas ou contos
de fadas); não se percebeu um trabalho de produção textual livre, não se criam oportunidades de interação com a
diversidade textual que o trabalho com projetos de letramento proporcionaria, como constatado durante as
observações da prática pedagógica e análise dos diários de classe.

Com efeito, entre os gêneros textuais trabalhados em sala de aula, as fábulas assumem um maior percentual: 64,2%,
seguida de poesias, com 42,8% das professoras afirmando utilizá-las; e os contos infantis, com 35,7% de
declarações.Portanto, são estes, segundo as professoras, os gêneros mais utilizados para o trabalho pedagógico de
alfabetização e letramento, seguidos das receitas (professora E, H, O). A professora A faz menção também às
quadrinhas. A professora D acrescenta o texto informativo e as piadas. E a professora G também acrescenta o bilhete.
Contudo, apesar de tais declarações, não se observou um trabalho pautado de forma sistematizada nos gêneros,
apontados por essas três últimas professoras, e as atividades observadas com relação aos gêneros com maior
percentual apontado, as fábulas, vimos que apenas é realizada a leitura feita pelo professor.

Como se percebe, a organização da escolaridade em ciclos traz em seu bojo inúmeros desafios. O maior destes, é o
professor compreender, que no ciclo, ele assume coletivamente a responsabilidade pelo acompanhamento dos alunos
durante os três anos, compartilhando com seus colegas de equipe a responsabilidade de empreender todos os
esforços para garantir que todos adquiram as competências necessárias ao final do 3º ano do ensino fundamental.
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Além de a equipe se responsabilizar pelos resultados de final de percurso, num trabalho que conjuga flexibilidade dos
processos e continuidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todas as discussões,o estudo permitiu verificar que não se percebeu impactos nas mudanças das práticas e
desempenho dos alunos, na escolarização em ciclo no município investigado, o que pode estar relacionado à falta de
suporte para o professor trabalhar na perspectiva de alfabetizar letrando. O PNAIC tem revelado fragilidades na
implementação em âmbito municipal, como já foi pontuado,sendo ilustrativa a fala da professora L: “Me colocaram no
PACTO. Tá uma agonia lá. Fiquei perdida. Liguei pra SEDUC e perguntei: vem cá eu estou em quê’”. Fica evidente aí
a sobreposição de programas de formação: PACTO BAHIA X PNAIC. Na realidade, as professoras participam das
duas formações, e não se sentem contempladas em suas necessidades: “Nem o PNAIC e nem o PACTO BAHIA
fluem”.(Professora B).

As professoras precisam de ajuda, faz-se necessária a definição de metas de alfabetização por escola, não apenas
para o final do ciclo da alfabetização, mas para todos os três anos, uma vez que os alunos têm chegado ao 3º ano
com grandes lacunas. É preciso mobilizar a família e a comunidade em torno da problemática da alfabetização. As
professoras não atribuem ao seu trabalho uma parcela de responsabilidade pelo fracasso escolar. Não valorizam o
trabalho cooperativo em sala de aula e não se percebe o valor dessa cooperação entre docentes. “O trabalho em
equipe prejudica porque eles pegam a “ponga[ii]” do outro. (Professora E). todo o foco é manter o controle da sala,
silenciando os discentes e rechaçando o desenvolvimento de alunos leitores e produtores de textos. As professoras
valorizam o trabalho individual, não possuem uma expectativa positiva desse aluno. Assim, no município em questão,
a formação continuada proposta pelo PNAIC e também PACTO, assim como, a organização do ensino em ciclo, não
atingiram aos fins propostos. As práticas permanecem pautadas apenas em uma das “facetas” do processo, isto é, a
alfabetização,o que mostra que as professoras ainda não estão preparadas para implementar as mudanças que se
fazem necessárias neste atual contexto, e que são reveladoras da precária formação inicial e continuada oferecida
pelos sistemas, assim como da ausência de materiais necessários para a sua implementação e condições físicas das
escolas. Soma-se a isso, a pouca clareza e mesmo indefinição de diretrizes pedagógicas consistentes para dar
segurança às professoras e oferecer um norte para seus trabalhos.

O que os dados revelam é a insegurança do professor, sua dificuldade em selecionar conteúdos, estratégias e
avaliação, e que agora no 3º ano do ensino fundamental, presenciamos um trabalho marcado pela repetição dos
conteúdos do 1º ano, uma dificuldade de enxergar as crianças enquanto sujeitos socioculturais.Vimos que existe uma
dificuldade em se estabelecer parcerias, tanto no interior da escola quanto com a família e a comunidade, acabando
por fragilizar cada vez mais o processo. Não se percebeu um trabalho coletivo, cada professor responde sozinho pelo
fracasso ou sucesso do trabalho realizado.

O trabalho centrado na aula magistral (expositiva) tem dificultado um trabalho sistemático de ensino da leitura e da
escrita. Faz-se necessário que o sistema dê condições materiais para se efetivar a proposta. Diante do quadro
apresentado, é urgente ressignificar as ações formativas, pois as professoras continuam perdidas.

É preciso uma formação pautada nas necessidades das professoras, a partir de temas de seu interesse, a importância
de implementar a avaliação formativa, criando estratégias para o monitoramento e o acompanhamento das
aprendizagens. De forma a garantir a continuidade e o respeito aos ritmos e tempos de aprendizagem, deve-se
estabelecer processos de reflexão sobre as concepções de alfabetização que perpassem a sua prática, assim como o
que é ensinar e aprender no ciclo; é preciso estabelecer o diálogo família-escola para entender o funcionamento do
ciclo, conforme evidenciou Perrenoud (2004), na 8ª tese.

Como vimos, são muitas as dificuldades para garantir a alfabetização e o letramento no final do ciclo: a prática
pedagógica, a formação oferecida pelo PNAIC que não acolhia suas necessidades, a falta de apoio dos pais, a
ausência de materiais, a desarticulação do trabalho desenvolvido nos 1º e 2º anos, e com isso os alunos têm chagado
ao 3º ano com grandes lacunas. Tudo isso tem resultado numa sucessão de transferência de responsabilidades e
omissão.Entre as possibilidades apontadas temos os jogos e livros de literatura, mas, ainda assim, algumas se
ressentiam da ausência de orientação para o uso. Deixando claro o profundo desejo de fazer diferente.
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[i] Pacto Nacional pela Alfabetização pela Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos governos federal,
distrito federal, estados e municípios, de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos, ao final
do 3° ano do Ensino Fundamental

[ii] O termo é utilizado pela professora no sentido do aluno se apropriar do outro. Ela pouco compreende a importância
dessas interações para o aprendizado.
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