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RESUMO

A proposta desse artigo é sintetizar e compartilhar as experiências do Programa Pacto pela Educação
– Programa de Alfabetização na Idade Certa - que foi inaugurado em 2011, no Estado da Bahia. Este
trabalho objetiva divulgar tal experiência entendendo que a partir dela novas análises teóricas e
reflexivas possam ser construídas a partir de uma visão que considera o processo de alfabetização na
perspectiva do letramento como mais condizente com a organização do pensamento da criança e a
forma desta compreender e internalizar conhecimentos. Antes de ser apenas mais um artigo, tal
experiência pretende fomentar a continuidade de Políticas de Formação Continuada para
Professores, a partir de uma concepção

que propõe e entende o letramento como prática social engajada em uma realidade e capaz de
promover sujeitos críticos, politizados e participativos.

Palavra-chaves ( Educação. Políticas públicas. Alfabetização. Letramento.)

ABSTRACT

The purpose of this article is to synthesize and share the experiences of the Pact for Education
Program - Literacy Program in the Right Age - which was inaugurated in 2011 in the State of Bahia.
This work aims to disseminate this experience, understanding that from this new theoretical and
reflexive analysis can be constructed from a view that considers the literacy process in the perspective
of literacy as more consistent with the organization of the child&39;s thinking and the way of
understanding and internalize knowledge. Before being just another article, this experience intends to
foster the continuity of Continuing Teacher Education Policies, from a conceptionwho proposes and
understands literacy as a social practice engaged in a reality and capable of promoting critical,
politicized and participatory subjects.
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RESUMEN

La propuesta de este artículo es sintetizar y compartir las experiencias del Programa Pacto por la
Educación - Programa de Alfabetización en la Edad Cierta - que fue inaugurado en 2011, en el Estado
de Bahía. Este trabajo objetiva divulgar tal experiencia entendiendo que a partir de ella nuevos
análisis teóricos y reflexivos puedan ser construidos a partir de una visión que considera el proceso de
alfabetización en la perspectiva del letramento como más acorde con la organización del pensamiento
del niño y la forma de comprender y comprender internalizar conocimientos. Antes de ser sólo otro
artículo, tal experiencia pretende fomentar la continuidad de Políticas de Formación Continuada para
Profesores, a partir de una concepción que propone y entiende el letra como práctica social
comprometida en una realidad y capaz de promover sujetos críticos, politizados y participativos.

Palabra clave ( Educación. Políticas públicas. Letrán)
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INTRODUÇÃO

A Educação, em situações gerais, e a alfabetização, de maneira mais específica, estão sofrendo
inúmeras mudanças em que importantes conquistas sociais e políticas estão sendo descartadas entre
os anos de 2017 e 2018. Ideias como “militarização do ensino” ou “escola sem partido” ganham força
num contexto em que uma crescente onda conservadora impregnada de concepções educacionais
tecnicistas e tradicionais se apresenta como solução basilar para a crise educacional.

Assim, o objetivo desse artigo é fazer uma análise do Programa PACTO PELA EDUCAÇÃO no
Estado da Bahia e situar as concepções que embasam a ideia de ciclo de alfabetização, alfabetizar na
idade certa, sua relação com o mundo, as práticas sociais desde a educação infantil, bem como trazer
a fundamentação do que é o processo de alfabetizar na perspectiva do letramento, culminando com
bons leitores e combatendo o analfabetismo funcional.

Desse modo, traremos a experiência deste programa, estabelecendo sínteses e situando-o
historicamente. Esperamos que ao sintetizar e compartilhar as experiências do Programa novas
análises teóricas e reflexivas possam ser construídas a partir de uma visão que considera o processo
de alfabetização na perspectiva do letramento como mais condizente com a organização do
pensamento da criança e a forma desta compreender e internalizar conhecimentos.

SOBRE O NASCIMENTO DO PROGRAMA - UM POUCO DE HISTÓRIA

A luta pela liberdade política, no final da década de 1970, alcançou grandes proporções em nosso
país (MORTATTI, 2010), visto que intelectuais, artistas e a sociedade civil organizada, se voltaram
contra o regime ditatorial de 1964. O clamor pelo direito de ir e vir, pela luta em torno da igualdade de
direitos, inclusão e inserção social passou a ser percorrido, com o ideal de uma escolarização que
atendesse a todos e que integrasse escola e comunidade. Era uma tentativa de reparo a tantos anos
de aprisionamento, desigualdade e segregação vivida pela população brasileira, sobretudo a classe
mais desfavorecida economicamente. Dessa forma, o foco sobre a escola pública se intensificou
como uma preocupação de dar acesso à população carente a melhores condições de ensino e
aprendizagem.

Dentro desse processo, mais especificamente em 1980, o campo da alfabetização passou a ser alvo
de grande relevância, pois começou a ser compreendido como um espaço de aprendizagem inicial da
leitura e escrita que, com processos cruciais para a inserção do cidadão na sociedade em situação
igualitária aos demais, foi valorizado e destacado. Iniciou-se uma preocupação com o desempenho
dos alunos inseridos nas escolas públicas e o combate ao fracasso escolar, quando as metas
propostas não conseguiam ser atingidas.

A partir da constatação da exclusão de inúmeros brasileiros em situação de marginalidade social, às
políticas públicas de formação de professores e oferta de Métodos e Programas de aprendizagem
para alunos passaram a vigorar e perdurar até os dias atuais (GATTI, 2011). Os investimentos e
políticas de avaliação e formação de professores passaram a ser uma das estratégias para
qualificação do ensino e aprendizagem em diversas etapas de escolarização e mesmo fora dos anos
formais, a exemplo da EJA (BAHIA, 2014) que preconizava as experiências que o sujeito já trazia –
por se tratar de jovens e adultos - em contato com sua vida cotidiana e seu trabalho como saberes
valiosos para aproximá-los dos conhecimentos básicos que não tiveram ao longo de sua
escolarização e de que precisam se apropriar para uma inserção mais justa e digna em sua
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comunidade. Atende jovens a partir de 15 anos e visa garantir a continuidade de seus estudos ao
longo de sua vida. Aos poucos a preocupação deixou de ser apenas com o ensino superior e médio e
foi se voltando também para os anos iniciais, inicialmente pensados como locais para os pais
deixarem os filhos quando iam trabalhar, mas começaram a ser entendidos como a base de todo o
processo formativo futuro.

Nessa mudança de perspectiva, o MEC, Estados, Municípios e Universidades passaram a perceber
uma mudança paradigmática: ou as séries iniciais começariam a ser cuidadas em todas as
necessidades que são resguardadas a essas etapas de escolarização, ou a repercussão de uma base
mal estabelecida descambaria para problemas cruciais de aprendizagens dos jovens e adultos ao
longo do seu percurso formativo, a exemplo do TOPA (BAHIA, 2014). Tal Programa cuja sigla traduz
o propósito: Todos pela Alfabetização, foi criado em 2007 pelo Governo do Estado da Bahia tendo
como meta reduzir o analfabetismo real e funcional de milhares de baianos adultos e, paralelamente,
reduzir a pobreza e situações de desigualdade.

Centrado na necessidade de cuidar da gênese do analfabetismo que estava na defasagem quanto ao
processo de alfabetização nas séries iniciais e outras problemáticas educacionais, o MEC propôs o
Plano Nacional de Educação escrito em 2011(BRASIL, 2014) que nasceu de um grande debate
social, retratando uma realidade histórica e cultural, refletindo uma conjuntura na qual estávamos
inseridos. Seguindo a mesma tendência, foi lançado, no Estado da Bahia, o Programa Todos Pela
Escola, criado em 2011(BAHIA, 2014), com metas propositivas para a melhoria da educação em
nosso Estado. Esse Programa trouxe dez compromissos como metas e diretrizes, sendo a primeira
delas alfabetizar as crianças até os oito anos de idade e extinguir o analfabetismo escolar, e a
segunda, fortalecer a inclusão educacional. É importante demarcar que essas necessidades
traçadas estão totalmente articuladas com as almejadas pelo Plano Nacional de Educação.

Calcado nessas diretrizes e ao constatar por meio de indicadores educacionais – Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (2009) - que a Bahia estava situada abaixo das médias
nacional e regional, o Governo do Estado da Bahia, em 2011, instituiu uma política educacional com o
objetivo de elevar a qualidade da educação básica no Estado, com aceleração de melhoria dos
resultados educacionais – o Pacto pela Educação (2011), cujo nome foi instituído pelo Decreto, em
2011, mas que com o passar do tempo, começou a ser chamado Pacto com Municípios, atrelando a
sua condição de pactuar duas redes que colaboram para o desdobramento dessa política nos
municípios baianos.

O decreto que o instituiu (BAHIA, 2011), evidencia no art. 1° o objetivo do citado Programa, que é
assegurar às crianças os meios necessários para a sua formação básica a partir do primeiro ano do
ensino fundamental. A condição estabelecida para esse Programa foi pensada na forma de regime de
colaboração entre Estado e Municípios, calcada na Constituição Federal, art. 206, inciso VI e
art.211(1998).

A educação básica passou a ser valorizada em seu primeiro ciclo, pois, no art. 1º desse mesmo
documento, em nota de parágrafo único, ficou estabelecido o compromisso do Estado com a
implementação das condições necessárias para que, ao chegar ao 4° ano do ensino fundamental,
todas as crianças estejam com pleno domínio de leitura, escrita e cálculo.

O objetivo central do Pacto foi, precisamente, conjugar esforços entre Estado e Municípios da Bahia
para a melhoria da qualidade da Educação garantindo aos estudantes o direito de aprender. Para
isso, coube ao Estado o assessoramento e acompanhamento dos municípios que aderiram ao
Programa, por meio de atividades técnicas e pedagógicas, envolvendo os três eixos centrais:
avaliação, gestão e formação.

A função do eixo de avaliação foi definida em torno dessa política como o responsável pela avaliação
estadual em larga escala: AVALIE ALFA. Essa prova foi aplicada quando as crianças do segundo ano
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concluíram o ano letivo. Além dessa avaliação proposta pelo Estado, as crianças compreendidas no
ciclo de avaliação, participaram também da Provinha Brasil criada em 2008 (MEC, 2014) que foi
aplicada na ocasião da entrada das crianças no segundo ano do ensino fundamental e a ANA
(Avaliação Nacional de Alfabetização) criada em 2013 (MEC, 2014) que foi a avaliação aplicada no
terceiro ano.

A competência do eixo de gestão estava atrelada às atribuições logísticas como distribuições de
materiais e garantia das formações, contemplando todos os aspectos concernentes a sua realização
infraestrutural.

No eixo de formação estava centrada a perspectiva da formação continuada do Orientador de Estudo
que atuava junto ao alfabetizador, culminado com uma metodologia mais consolidada na perspectiva
de sistematização e garantia dos Direitos de Aprendizagem (MEC, 2012) das crianças inseridas no
primeiro ano do ensino fundamental. Os Direitos de Aprendizagem foram divulgados em 2012 e
tratam de conteúdos que devem ser assegurados no ciclo de alfabetização em todas as áreas
temáticas concernentes a esse ciclo. Trazem os objetivos, concepções, eixos e habilidades que
devem ser introduzidas, aprofundadas e /ou consolidadas nos três anos desse ciclo. Trata-se de um
documento norteador para os três primeiros anos, já que não há um currículo fixo para essa fase. Tal
documento incorporou todo o ciclo de alfabetização, mas vale enfatizar que, até 2013, o Estado da
Bahia trabalhava apenas com o primeiro ano do ciclo de alfabetização.

O Pacto contemplava eixos de gestão, avaliação e formação, mas é neste último que centraremos o
nosso discurso e prática. O Formador estadual tinha a função de desenvolver a formação presencial
com os Orientadores de Estudo (profissional que conduzia a formação do professor alfabetizador na
esfera municipal). Além de desenvolver o encontro presencial, precisava estabelecer uma rotina
sistemática de acompanhamento nos municípios com os quais desenvolvia a formação. Isso
acontecia, na modalidade EAD e também em sala de aula observando a prática pedagógica do
professor alfabetizador, dando devolutiva e tematizando os encontros presenciais a partir das
dificuldades observadas e relatadas pelo oreintador. A dinâmica estabelecida em rede era dos
Formadores Estaduais e Multiplicadores Regionais (Profissionais sediados nos Municípios)
estabelecerem apoia sistemático presencial e a distancia com os Orientadores de Estudo. Estes
faziam os encontros formativos com os professores alfabetizadores e acompanhavam sua prática,
assim qualificando a prática de alfabetização na perspectiva do letramento nas classes de primeiro
ano do ensino fundamental.

A formação continuada dos Formadores Estaduais e Multiplicadores Regionais (situados na
Secretaria de Educação do Estado da Bahia, na Coordenação de Formação) foi iniciado. A
perspectiva do processo formativo era estabelecida até enquanto perdurasse o Programa. As
principais formadoras do Grupo foram as consultoras Cearences Simoneti e Queiroz (2011), autora e
coautora da Proposta Pedagógica para Alfabetizar Letrando. Tal proposta foi escolhida como
embasadora do trabalho na Bahia por ter sido avaliada como um experiência exitosa no Ceará que
veio respaldar mais tarde o PNAIC proposto pelo MEC em 2012.

Para que o programa na Bahia fosse operacionalizado com eficácia sua organização estrutural
contemplava que cada segmento formador atuasse com uma turma de até 25 participantes. Por
exemplo: Cada Formador Estadual compreendia um número de municípios de Regiões circunvizinhas
que totalizasse, no máximo, esta quantidade de Municípios e estes, por sua vez, atendiam uma turma
de professores alfabetizadores com esta mesma proporção. Havia em todo município um profissional
disponibilizado para a função de um Coordenador Municipal cuja responsabilidade era viabilizar às
condições necessárias para que o programa transcorresse no município culminando com um
processo qualitativo de aprendizagem das crianças envolvidas.

Os municípios adidos ao Pacto foram organizados em polos de acompanhamento e formação. A
lógica desses agrupamentos foi estabelecida pelas proximidades entre os Municípios obedecendo a
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divisão estadual que circunscrevia regiões próximas em Diretorias Regionais. Isso facilitava as ações
de acompanhamento, monitoramento e formação pelos Formadores Regionais e Estaduais, e
também, o deslocamento dos Orientadores de Estudo em ocasião das Formações Estaduais que
concentrava todo o Polo em uma única região, cuja estrutura e proximidade permitiam a organização
da Formação, com todos os aspectos inerentes e necessários a esse evento formativo: sala de
convenção estruturada, hospedagem e alimentação assegurada, deslocamento facilitado.

Os Formadores da equipe estadual estavam lotados na SEC, enquanto os Multiplicadores Regionais
nas Diretorias Regionais nos Municípios, favorecendo um acompanhamento in loco. Após receberem
formação, os formadores estaduais faziam a formação dos Orientadores de Estudo (profissionais da
rede municipal de educação designados para esse fim) e estes, a dos alfabetizadores.

Em 2011, o Programa teve início com uma Proposta voltada para a área de Língua Portuguesa. Em
2012 foi iniciado o trabalho de Alfabetização Matemática ainda com a Formação dos Formadores
Estaduais. Em 2013, aconteceu a formação dos Orientadores de Estudo em Alfabetização
Matemática, e alguns municípios deram início ao trabalho com essa proposta em sala de aula.

A Proposta Didática para Alfabetizar Letrando (SIMONETI, 2011) configurou uma experiência
bem-sucedida no Estado do Ceará: o Programa de Alfabetização na Idade Certa - PAIC (GATTI,
2011). O Estado da Bahia obteve os direitos de reprodução desse material, composto de manual para
os professores, caderno de atividades do aluno, cartelas e cartazes.

Um dos conceitos metodológicos chave da Proposta foi, precisamente, a Rotina Didática. Segundo
Cruz, Manzoni & Silva (2012) trabalhar a rotina para sala de aula com demarcações de tempos
pedagógicos específicos organiza as práticas em sala de aula, pois estabelece marcos temporais com
objetivos pedagógicos específicos, situando professor e crianças no espaço – tempo e promovendo
situações mais intencionais de ensino-aprendizagem. Tal Rotina considera os saberes necessários
para o grupo com o qual se está trabalhando definido pelos eixos disponibilizados nos documentos
curriculares oficiais, possibilitando que a criança tenha contato com todos eles ao longo do seu dia,
semana, unidade e ano. Assim, os conhecimentos eram contemplados e disponibilizados de forma
organizada e fluida ao mesmo tempo, considerando os campos: conceituais, procedimentais e
atitudinais apresentados por Zabala (1998), ao estabelecer categorias referentes ao trabalho didático
do professor.

Sendo um dispositivo metodológico e conceitual para ser trabalhado nas turmas de primeiro ano, a
proposta foi dividida em quatro etapas, cada uma com quatro semanas, o que contemplava o
calendário de todo o primeiro ano.

A proposta tinha em seu âmago conceitual central o sociointeracionismo de Lev Vigotski, sendo a
mediação parte intrínseca desse conceito. Foi também conceito inerente à proposta a psicogênese da
língua escrita, trazida pelos estudos de Ferreiro e Teberoski (2008), a perspectiva de letramento como
processo essencial a alfabetização.

Esta linha de trabalho propositiva tinha uma dimensão prática com a sistematização dos eixos de
oralidade, leitura, produção textual e análise linguística que constituíam o sistema de aquisição da
escrita previsto nos Direitos de Aprendizagem (MEC, 2012) para o primeiro ano do ensino
fundamental, nos componentes de língua portuguesa. Para garantia desses eixos a rotina didática foi
dividida em tempos pedagógicos, definidos com objetivos específicos. A sequência desses tempos
pedagógicos organizava a prática do alfabetizador assegurando um trabalho mais sistematizado em
sala de aula, o que auxiliava no trabalho do professor.

Partindo da concepção de aprendizagem significativa e de que o prazer é mobilizador do processo de
aprendizagem, Simoneti (2011) organizou a Rotina didática com atividades alimentadoras e
estruturantes, sendo as do primeiro tipo situações pedagógicas que despertavam o desejo da criança
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aprender e as do segundo tipo, atividades metalinguísticas; ou seja, exigiam um trabalho cognitivo de
análise a respeito da língua escrita. Daí, as estratégias metodológicas do segundo tipo visavam que a
criança pudesse perceber o que a língua representava, entendendo a escrita enquanto sistema
representativo, e como ela representava, a partir das unidades presentes no texto (sílabas, palavras,
frases, letras) mediante a composição e decomposição dessas unidades sonoras, sendo trabalhada
de forma lúdica e dentro do contexto do letramento. E assim, os tempos (forma como a autora
denominou cada momento pedagógico da rotina) tinham seus objetivos a serem assegurados no
processo de alfabetização, como especificados abaixo:

O tempo denominado Para Gostar de Ler, primeiro momento dessa rotina, constituía-se como o
período no qual a criança e/ou professor podia manipular os livros e contar histórias, objetivando o
prazer do contato com o universo letrado, instaurando o desejo de estar cada vez mais inserido nesse
universo, formando, então, a criança leitora. Diante desse objetivo, o processo não deveria ser
didatizado, apenas usufruído de forma prazerosa, favorecendo a imaginação da criança.

O segundo momento foi denominado de Roda de Leitura e Oralidade (Lendo e Compreendendo) que
objetivava, por meio de cartazes com histórias (gêneros textuais), trabalhar a leitura com
compreensão, a consciência fonológica da criança e atividades estruturantes intercalando a oralidade
com a representação desta: a escrita.

O terceiro momento da Rotina denominava-se Aquisição da Escrita no qual a criança desenvolvia
atividades estruturantes mais direcionadas por meio de atividades de escrita e refletindo sobre esse
sistema que representava a língua.

O quarto e último tempo foi denominado Escrevendo do seu jeito. Nele o professor proporcionava que
a criança escrevesse espontaneamente sobre o tema que estava sendo desenvolvido na aula,
relacionando-o com os outros tempos, para que pudesse diagnosticar as hipóteses de escrita trazidas
pelo aluno e fazer intervenções qualitativas para o seu avanço.

A experiência do Estado do Ceará também serviu de exemplo para o MEC que criou, em 2012, o
PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), cuja portaria foi lançada no Diário Oficial
da União, em julho de 2012 , lançado pela presidente Dilma Rousseff em novembro deste mesmo ano
(Estado de São Paulo, 2012). Como a Bahia já tinha se baseado nessa mesma referência e vinha
desenvolvendo o PACTO desde 2011, com a inserção do Pacto Nacional no Estado, no ano de 2013,
houve uma sobrecarga de atividades para os Orientadores de Estudo e Professores Alfabetizadores,
já que duplicaram o número de formações, relatórios, planejamentos e outras atividades exigidas
pelos dois Programas, pois aconteceram simultaneamente, sem integração.

Independentemente dessas dificuldades existentes entre Programas que não dialogavam (a despeito
de nascerem da mesma inspiração, tendo o mesmo objetivo final nascendo e se sustentando nas
mesmas correntes teórico-metodológicas), continuamos com nossos estudos, formações,
acompanhamentos, e nesse processo de formação em serviço, que formamos o outro e a nós
mesmos, observava e refletia. Uma das observações que particularmente me inquietavam era a de
que em muitas situações os conceitos (teorias) não eram traduzidos na prática (ação) dos professores
envolvidos nesse Programa.

Um exemplo disso é que, muitas vezes, o professor teorizava adequadamente que a aprendizagem
da criança se dava pela construção de hipóteses que deviam ser manejadas por ela, havendo uma
aproximação entre a(s) hipótese(s) trazida(s) e o conceito didático. Na prática, entretanto, pedia que a
criança apagasse sua resposta (hipótese) sem validação desta, e sem o tempo necessário para que
ela refletisse sobre sua construção, em confronto com os conflitos didáticos produzidos em sala de
aula, que é o que resultaria na formulação conceitual adequada e significativa para a criança.

PROBLEMÁTICAS FORMATIVAS
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A educação, assim como diversas áreas de conhecimento, tem modificado e repensado muitos
aspectos relativos ao seu campo de estudo e atuação, mas ainda reflete uma construção histórica em
que a teoria se impõe à empiria, que o fazer é sempre articulado a algo menos validado, mais
operacional, sendo considerado saber mais popular e denominado “senso comum”, distanciado do
saber erudito e acadêmico, ou mesmo científico. Somos frutos de um processo histórico racionalista,
oriundo da época do iluminismo que nos influenciou profundamente. Sobre esse processo, Mafessoli
(1998) enfatiza que incide sobre a nossa representação de mundo, dirigindo-nos para uma busca
mais racional, mensurável e objetiva dos conhecimentos que estão a nossa volta.

No antigo regime, era necessário um movimento que se opusesse ao dogmatismo religioso da época,
por isso o iluminismo, ou ilustração, teve um papel histórico importante, quando se colocou enquanto
ruptura de antigos paradigmas. Muito se construiu por essa possibilidade de especialização e
dissecação (análise), em que o conhecimento global ou integral é preterido ao conhecimento parcial,
destacado e categórico. Entretanto, se o saber ficar reduzido a esses aspectos parciais, sem o retorno
a globalidade, torna-se fragmentado e destituído de vida e fluxo que o constitui originariamente, já que
antes de ser estudado, dissecado e transformado em teoria, ele já existia no fluir da vida e das
relações humanas, perpassando suas histórias, culturas e sociedades.

Podemos observar uma forte influência desse padrão de pensamento e produção de conhecimento
nos modelos de escolas e currículo que predominam em nossa história atual. As aulas destacam os
conteúdos muito mais do que as relações humanas e sociais que os compõem e a perspectiva
disciplinar ainda prevalece sobre a pedagogia de projetos e/ou práticas interdisciplinares ou
transdisciplinares.

Essa prática distanciada da realidade e da vida dos aprendentes torna o processo de ensino e
aprendizagem distanciado e, muitas vezes, destituído de sentido.

Sobre essa discussão Larrosa (2002) destaca a importância das palavras como produtoras de
sentido, criadoras de possibilidades, pois, para ele, pensar é dar sentido ao mundo e a nós mesmos.
Enquanto seres de linguagem, não sabemos sobre o mundo, senão pela representação que dele se
faz. Então, como aprender sobre o mundo que nos é falado, representado, por um recorte dado pela
teoria Não seria uma visão parcial, dependente da ótica e do contexto de quem a vê

O processo de aprendizagem é um movimento contínuo. A socialização de experiências é que conduz
a um saber, a construção do conhecimento pelo sujeito, quando na convivência confronta suas
hipóteses com as do outro, podendo produzir, assim, novos conhecimentos.

Na teoria de Vigotski (2001) fica destacada a possibilidade de ser a interação social o próprio
processo promotor de aprendizagem. A sala de aula, enquanto espaço de aprendizagem, é utilizada
pelo professor como promotora de conhecimento, sendo a mediação o instrumento possibilitador.
Desta forma o professor poderá partir de uma atividade ou situação didática intencional, tendo sido
planejada para atingir a finalidade de assimilação do conteúdo proposto.

O professor, também, poderá partir de uma atividade/situação “natural” quando nas vivências do
aluno ou grupo aparecerem elementos de mediação entre eles, capazes de promover novas
aprendizagens. Por exemplo, no processo de alfabetização, muitas vezes, o professor observa o nível
de desenvolvimento da escrita de cada aluno e o coloca para realizar atividades em grupo ou em
pares, possibilitando que haja um avanço na aquisição da aprendizagem da língua, considerando que
o aluno está mais próximo no desenvolvimento e estruturação do processo de aprender.

Paschoal (2009), em seu trabalho investigativo, trata a mediação como passível de ser entendida de
diversas maneiras, dependendo do contexto onde esta aparece, por estar relacionada a situações
teóricas e práticas. Segundo ele, a mediação aparece nos meandros de situações comunitárias, tanto
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na linguagem, como em concepções e ações. Para esse autor, a linguagem e ação comum são
elementos essenciais do processo mediacional, visto que se entrecruzam para transmitir algo para
alguém.

Paschoal (2009) afirma que há que existir toda uma ordenação de ideias, formuladas por meio da
linguagem – elemento mediador – para transmissão do ato de comunicar. Desta forma, há uma
conexão dos aspectos subjetivos do sujeito – realidade intrapsíquica, com seu mundo social –
interpsíquico, em uma espécie de automediação, tornando o ato de expressar-se como
interdependente, ativo e significativo, para quem emite a mensagem e para quem recebe.

Entretanto, a mensagem só vai ser significativa para quem a recebe, se também tiver atrelado a algo
significativo para o receptor, correspondendo a sua realidade interna. Vigotski (1988) conceitua como
aprendizagem com sentido, tudo aquilo que faz parte da vivência interna do sujeito, que está
amparado por suas experiências anteriores e valorosas. Além do papel da vivência, como algo
significativo e também ilustrativo, pois parte de uma experiência prática de apreensão do
conhecimento, a atitude – condução do fazer pedagógico – tem que estar em consonância com o
discurso, caso contrário, atenta para um aspecto dúbio do conhecimento que, na teoria, é
apresentada de uma forma, mas na ação do sujeito é vivenciada de outra, dificultando a compreensão
geral do tema que está sendo apresentado.

Zabala (1998) apresenta as esferas de conceitos, procedimentos e atitudes, como conteúdos que
perpassam a prática educacional. Desse modo, ela pontua que, em determinadas situações, há
prevalências de cada um desses conteúdos, dependendo de que estamos tratando, com referência às
situações existentes dentro de espaços formativos.

Pela característica, ainda muito racionalista nas nossas ciências, as situações conceituais acabam
sendo mais valorizadas no campo educacional, pois trazem o referencial teórico como base
estruturante do fazer pedagógico. É algo mais compreensível para a mente objetiva, porque há um
respaldo científico para a prática do professor, deixando-o mais seguro.

Os conteúdos procedimentais estão em situação intermediária quanto ao uso/compreensão, por ser
menos verificável do que os conceitos; entretanto, focam objetivos/metas que devem ser atingidos,
traçando-se, para isso, estratégias didáticas. Tornam-se, dessa forma, um pouco mais fáceis de
compreender do que as atitudes, posto que estão organizados no planejamento do professor, na
possibilidade de sua aplicação, visando a efetivação de sua intencionalidade pedagógica.

Quanto às situações atitudinais, são percebidas como de maior complexidade para o educador, pois
envolvem questões mais subjetivas, como atitudes, ou seja, condutas e posturas, permeadas de
crenças e valores que se destacam no discurso verbal e não verbal de todos os atores envolvidos em
um processo de formação.

Faz-se necessário a valorização dessas situações em educação, pois muitas dessas atitudes podem
favorecer ou dificultar a apreensão do conhecimento, se partirmos da concepção de
ensino/aprendizagem como algo fluido/dinâmico e inter-relacional.

Em verdade, as três esferas não estão dissociadas. Se o conceito, por exemplo, acontece na prática
didática do professor, ele se torna um conceito aplicado, portanto direciona um procedimento que
desdobrará em uma ação, mesmo porque essa será conduzida com finalidade pedagógica.

Como podemos observar, todas essas situações estão transitando em todos os momentos do fazer
pedagógico. O sentido de apontar as possíveis prevalências é paradoxal, ou seja, é uma tentativa de
recortar para apontar, retornando, novamente para o todo, que nesse caso é o fazer pedagógico do
professor. Dessa forma, podemos refletir sobre o papel da educação quando essa se distancia da
compreensão do mundo e da ação concreta no fazer pedagógico. Será que tem sentido privilegiar os
campos conceituais em detrimento do saber experiencial O que é a prática pedagógica e quando ela
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se transforma em práxis

Essas perguntas merecem ser feitas sem a pretensão de dar respostas, mas de promover a
vinculação à pergunta e objetivos desse trabalho que propõe um estudo de campo sobre os sentidos
e significados de mediação pedagógica entre as professoras do programa Pacto. Ao perguntar como
as professoras do curso de formação continuada Pacto compreendem o significado de mediação
pedagógica, situo dentro desse questionamento o conceito de internalização e de transposição
partindo do conceitual para o atitudinal.

Para a segunda pergunta proponho que pensemos na educação como um processo de
ação/reflexão/ação. Simonetti (2007) apresenta o termo “reflexAção”, apontando que a atividade
didática, registro de atividade e “reflexAção” desta acontecem em um mesmo tempo/espaço, por meio
da aprendizagem interativa.

A prática é, dessa forma, necessária ao processo de aprendizagem, para conduzir o educando à
compreensão, ultrapassando a análise distanciada do conteúdo que passa a ser percebido não
apenas como algo apreendido pela informação mas, sobretudo, pela experiência, conflitos de
hipóteses novas em relação às anteriores e ao processo de internalização. O professor, ao pensar
sua prática, faz esse mesmo percurso, transformando seu fazer pedagógico em uma ação
constantemente refletida, contextualizada e significativa (uma práxis pedagógica). Durante essa
dinâmica do fazer pedagógico, o educador transita entre a prática e práxis, alternando entre as duas
posições – nem toda prática será refletida, assim como também não será irrefletida em sua totalidade.
Haverá sempre elementos de prática/práxis em todas as aulas. O que não se deve perder de vista é a
necessidade da reflexão como um componente essencial da responsabilidade do professor em
assumir o seu papel, incluindo suas atitudes educacionais.

Assim, considerando a formação do professor e esse como constante aprendiz, que ensina e
aprende, temos que considerar todas as esferas trazidas por Zaballa (1998), entendendo que a
reflexão se dá, também, em todas as esferas.

O professor é um sujeito responsável por toda a sua ação pedagógica, não devendo desimplicar-se
de nenhuma esfera de conhecimento. Por isso, cabe trazer cada vez mais para o universo da
pesquisa acadêmica o fazer pedagógico como reflexo de uma construção de conhecimento
internalizada pelo educador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

No decurso desse artigo buscamos sintetizar e compartilhar as experiências do Pacto Bahia para que
novas análises teóricas e reflexivas possam ser construídas a partir de uma visão que considera o
processo de alfabetização na perspectiva do letramento.

Para uma política educacional mais efetiva nessa direção, o conhecimento disciplinar e fragmentado
pode ser rompido e a interação entre conceitos, procedimentos e atitudes adquirir novos contornos:
contornos na distância imbricada entre sentidos e significados, entre o real e o potencial, entre a
teoria e a prática, e no meio dessa complexidade, a busca e proposição do conhecimento,
aproximação e compreensão do que é sentido, percebido ou significado na complexa busca da
aprendizagem pelo sujeito.

Quando esse sujeito é um professor ou professora, tanto mais delicadas se tornam essas
contradições que chegam até o aluno e acabam por confundi-lo ou conflitá-lo na construção de seu
conhecimento.

A educação, principalmente para quem trabalha com ela, que propõe e busca constantemente o
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conhecimento, precisa ser compreendida em todas as esferas que a compõe: conceitos,
procedimentos e atitudes, ainda mais quando o conceito tratado é justamente o que implica uma
articulação entre esses campos como é o caso da mediação pedagógica que traduz o próprio espaço
de atuação do educador.

Por isso o trabalho de formação de professor não pode nem deve se esgotar unicamente na
transmissão de conceitos, ou exposição metodológica. Deve, antes de tudo, contemplar a dimensão
atitudinal, a esfera subjetiva e, consequentemente, de sentidos do ser. A história do professor deve
ser um elemento constantemente trabalhado em políticas públicas de formação, sobretudo os
registros formativos mais antigos desse profissional, suas lembranças quanto a aprendizagens
construídas, sua memória e todos os elementos afetivos que estão em consonância com esse
rememorar.

Em um trabalho de formação de professores é imprescindível uma mudança paradigmática: a de que
a formação possa ir além de uma estruturação, informação, ou reprodução. Antes, a educação deve
ter o papel de (trans) formação, que (trans) põe o que está posto, que problematiza, implica, investiga,
mergulha e propõe. O caminho da (trans) formação só é possível quando o sujeito professor se tornar
autor e (co) autor de sua história de vida e aprendizagem, quando ele se autorizar ou for autorizado a
ser construtor de seu próprio conhecimento, entendendo a função de quem o ensina como a de um
mediador de aprendizagem.

Quanto ao mediador (entendendo que além do professor todos os profissionais e colegas podem
trocar saberes e possibilitar aprendizagens nessa função), precisará ser capaz de honesta e
sensivelmente escutar, investigar, analisar e compreender o percurso de seu aluno como sujeito
aprendente, incluindo seus entraves, suas crenças e desafios, pois só a partir de uma ampla
avaliação (que pressupõe uma autoavaliação) é que o professor-aluno poderá construir
aprendizagens significativas em uma postura crítica de auto-observação, percebendo suas
fragilidades e potencialidades, suas hipóteses e conhecimentos prévios.

Dentro dessa compreensão aqui exposta, todos os elementos e pessoas presentes em um curso de
formação continuada devem ser avaliados e autoavaliados. Quantos educadores, de fato, agem como
mediadores Quando escorregamos pelas entrelinhas da nossa história formativa que é muitas vezes
mais forte do que essa aprendizagem mediacional

A reflexão ou “refleXação” não passa apenas pelo conceituar, mas sobretudo pelo avaliar, pois só
assim a trilha é vislumbrada enquanto meta e daí aprumar os passos e então caminhar...em uma
trilha de autossuperação, (re) escrevendo a sua história e indo além e avante das fronteiras de si
mesmo.

O caminhar educacional envolve muitos desafios. Mesmo trazendo a alfabetização na perspectiva do
letramento tantas discrepâncias se evidenciam entre o pensar em educação e o fazer educação
evidenciando o quanto os processos que nos atravessam pelas formações pessoais e nos espaços de
aprendizagens formais nos moldaram em procedimentos e atitudes que, por vezes, emergem sem
uma efetiva percepção do que o nosso fazer traz de nós mesmos e produz marca no aprendiz.

Entretanto, mesmo com todos os desafios, indagar-se e permanecer pesquisando, refletindo conduz a
uma transformação. O que temos que demarcar é que a educação jamais poderá ser “uma escola
sem partido” e tomar rumos educacionais irrefletidos que produzam sujeitos acríticos.

Educar é um ato politico e como tal produz transformações sociais. Alfabetizar sem letramento é
investir no analfabetismo funcional. Em uma decodificação sem texto, sem metáforas, sem
compreensão do mundo e da realidade social. Educar na perspectiva do letramento é tomar partido. É
refletir sobre a prática e fazer a criança refletir sobre a escrita. É se situar em um mundo de linguagem
e se posicionar frente a ele. Decodificar é deixar-se guiar. Promover o letramento é assumir a autoria

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/alfabetizacao_na_idade_certa_memorias_e_concepcoes_literacy_in_th.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.11-14,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



frente a própria vida e ao mundo sendo autor de sua própria história.
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