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RESUMO 

 

Este estudo objetivou analisar a proposta de formação continuada do PNAIC aos 
professores alfabetizadores que atuam no 3º ano da Educação Básica na Rede 
Municipal de Ensino de Medianeira - Paraná - Brasil. Buscou-se, por meio dos 
enunciados concretos dos sujeitos participantes desta formação no município, as 
suas percepções sobre as fragilidades e contribuições do PNAIC para práticas 
mais consequentes para a promoção do ensino da leitura e da escrita. A 
pesquisa teve foco na área de Língua Portuguesa. O estudo abrangeu a 
pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Para fundamentarmos nosso 
estudo buscamos teóricos que têm produzido estudos no Brasil acerca da 
alfabetização e das questões que envolvem a linguagem e alfabetização: Mortatti 
(2000,2008), Soares (1985, 2002, 2003, 2004), Kleiman (1995), Klein (1997), 
Geraldi (2000,2014), Brotto (2008, 2009, 2013) e outros. Os teóricos de base 
que fundamentam nossas análises são da perspectiva teórico-metodológica de 
linguagem do círculo bakhtiniano, e da perspectiva Histórico-Cultural de 
desenvolvimento humano baseado nos postulados de Vygotski (1997). A 
pesquisa de campo ocorreu com os sujeitos que atuam junto às 27 turmas de 3º 
Ano, e perfazem um total de 18 professoras, sendo 14 professoras que atuam 
nas salas de aula e quatro, que atuam na Secretaria Municipal de Educação na 
função de coordenadora pedagógica, as quais são orientadoras de estudos do 
PNAIC no Município. O instrumento de coleta de dados foi a entrevista, com 
gravações em áudio, seguindo um roteiro com questões semiestruturadas. A 
metodologia de tratamento dos dados ocorreu por meio da análise do discurso 
presente nos enunciados dos sujeitos, em que elegemos as categorias de 
análises polifonia ou plurivocalidade, tema e dialogismo, fundamentada na 
perspectiva teórico-metodológica de linguagem Bakhtin/Volochínov ([1929], 
2014). Por meio da pesquisa junto às professoras alfabetizadoras, essas 
demonstraram que o PNAIC ofereceu possibilidades para a promoção do ensino 
e da leitura, como também demonstraram quem é o sujeito constituído professor 
alfabetizador de Medianeira. Ele reflete e refrata a formação continuada do 
contexto brasileiro e os dados podem ser utilizados para uma análise mais ampla 
do PNAIC. 
 
PALAVRAS-CHAVE: PNAIC. Ensino-aprendizagem. Linguagem. Bakhtin. 
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ABSTRACT 

 

In this research, we analyze the proposal of continuing training of the PNAIC to 
the literacy teachers who work in the 3rd year of Basic Education in the City’s 
Municipal Education System of Medianeira - Paraná - Brazil. Through the 
concrete statements of the subjects participating in this training in the city, we try 
to understand their perceptions about the weaknesses and contributions of the 
PNAIC to more consistent practices for the promotion of reading and writing 
teaching. The research focused on the area of Portuguese Language. The study 
carried out the bibliographical research and the field research. In order to justify 
the study, we are looking for theorists who have produced studies in Brazil about 
literacy and language and literacy questions: Mortatti (2000,2008), Soares (1985, 
2002, 2003, 2004), Kleiman (1995), Klein 1997), Geraldi (2000,2014), Brotto 
(2008, 2009, 2013) and others. The basic theorists who base the analyzes are 
from the theoretical-methodological perspective of language of the Bakhtinian 
circle, and from the Historical-Cultural perspective of human development based 
on the studies of Vygotsky (1997). The field research was carried out with the 
subjects who work alongside the 27 classes of the 3rd Year, and make up a total 
of 18 teachers, of which 14 are teachers who work in the classrooms and four 
who work in the Municipal Department of Education as coordinator of pedagogy, 
and that also act in the orientation of the PNAIC studies in Medianeira. The 
instrument of data collection was the interview, with audio recordings, following a 
script with semi-structured questions. The methodology of data processing 
occurred through the analysis of the discourse present in the subjects' 
statements, in which we chose the categories of analysis polyphony or 
plurivocality, theme and dialogism, based on the theoretical-methodological 
perspective of Bakhtin / Volochínov language [1929] 2014). From the research 
with the literacy teachers, they demonstrated that the PNAIC offered possibilities 
for the promotion of teaching and reading, as well as demonstrated who is the 
subject constituted mediator teacher of Medianeira. It reflects and refracts the 
continuing formation of the Brazilian context and the data can be used for a 
broader analysis of the PNAIC. 
 

KEYWORDS: PNAIC. Teaching-learning. Language. Bakhtin. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (doravante PNAIC) é 

um programa de formação continuada de professores alfabetizadores criado pelo 

Governo Federal no ano de 2012. Tem o intuito de garantir o direito de 

alfabetização a todos os brasileiros ao concluírem o 3º Ano do Ensino 

Fundamental, sendo que, para isso, juntamente ao programa PNAIC, o 

Ministério da Educação (MEC, de ora em diante) instituiu os “Direitos da 

Aprendizagem”. O fato de o Governo Federal criar esse programa de formação 

continuada para professores decorre, além de outros contextos de influência, de 

dados do resultado do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – 

(doravante SAEB) (2001-2005), os quais apresentam que 59% dos brasileiros 

que concluem a Educação Básica não se apropriaram da leitura e da escrita. 

O interesse pelos estudos acerca da temática Formação de Professores 

está relacionado ao exercício de minha profissão, e neste sentido, por atuar junto 

aos Anos Iniciais da Educação Básica, meus esforços têm-se dado com o intuito 

de possibilitar que todas as crianças que tenho sob minha responsabilidade de 

ensinar pudessem se apropriar e ter o domínio dos processos de leitura e de 

escrita em Língua Portuguesa1.  

Entretanto, apesar dos esforços individuais e de colegas professores da 

Rede Municipal de Ensino de Medianeira, não compreendíamos o porquê dos 

desafios e, sobretudo, das dificuldades das crianças em aprender e a dos 

professores em ensinar a leitura e a escrita em Língua Portuguesa, para cada 

novo ano letivo, ao invés de serem superados, tornavam-se cada vez maiores. A 

incompreensão de o porquê da “suposta ineficiência da ação docente”, do 

sentimento de incapacidade, no sentido de realizar uma ação efetiva quanto ao 

ensino e à apropriação da leitura e da escrita pelo educando, para sua 

participação em práticas sociais que lhe exigiam tais conhecimentos, eram uma 

constante no exercício da docência. Isso queria nos parecer que, talvez, dentre 

as fragilidades, estivesse a formação inicial e continuada de professores. 

Contudo, nunca desistimos de buscar compreender o que ocorria, o porquê de 

                                            
1 O município de Medianeira – Paraná – Brasil, localiza-se na região Oeste do Paraná. As 
primeiras famílias a se estabelecerem em Medianeira por volta do ano de 1951 eram 
descendentes de italianos e alemães. E, neste sentido, a Língua Portuguesa não fazia parte do 
cotidiano dessas pessoas, mas sim o dialeto italiano e o alemão. 
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não conseguirmos o sucesso esperado na aprendizagem das crianças com a 

leitura e a escrita. Assim, a possibilidade concreta de realizar um estudo 

sistematizado definiu-se quando ingressei no Curso de Formação Continuada 

nas Áreas das Deficiências Física e Visual para Professores da Educação 

Básica, promovido pelo Programa de Educação Especial (PEE, de ora em 

diante) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (doravante UNIOESTE) - 

Campus Cascavel, em Convênio com o PROEXT/MEC/SESU, no ano de 2012.  

A partir dessa formação, no ano de 2013, enquanto membro da Equipe do 

Setor de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação de Medianeira 

(de ora em diante SMED), com outras três colegas também deste setor, 

realizamos um grupo de estudos com o interesse em ampliar o conhecimento 

teórico acerca da concepção de desenvolvimento e aprendizagem tendo como 

base a Psicologia Histórico-Cultural, com foco na concepção de pessoa com 

deficiência, segundo os Fundamentos da Defectologia de Vygotski.2 Cabe 

ressaltar que esse grupo de estudos foi uma extensão do grupo de estudos do 

PEE da UNIOESTE – Campus de Cascavel.  

A princípio, o grupo de estudos foi organizado para professores que 

atuavam junto ao público alvo da Educação Especial no referido município. 

Também nesse período, de fevereiro de 2013 a dezembro de 2014, atuei na 

função de psicopedagoga na SMED de Medianeira e minhas ações 

concentraram-se no acompanhamento, na avaliação e na orientação do 

processo de ensino e aprendizagem do Ensino Fundamental. No entanto, 

naquele momento tínhamos o entendimento de que precisávamos intensificar o 

trabalho voltado para a formação de professores. Tínhamos o firme propósito de 

pensar a nossa prática e, para isso, sentíamos a necessidade de 

aperfeiçoamento no sentido de compreender melhor os fundamentos que dão 

sustentação ao ensino de leitura e de escrita aos educandos dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, compreendido do 1º ao 5º Ano. Muitos foram os encontros 

de estudos, porém, frente ao caminho percorrido até então, os resultados dos 

estudos realizados junto aos colegas professores indicavam-me a necessidade 

de aprofundamento teórico-metodológico sobre a formação de professores.  

                                            
2 A forma com que grafamos o nome deste autor no decorrer do texto obedecerá à fonte 
utilizada. 
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Diante de nossas inquietações, e em se tratando do município de 

Medianeira ter feito a adesão ao PNAIC em 2012, a formação ofertada pelo 

PNAIC foi um dos grandes motivadores para a participação do processo de 

seleção de Mestrado em Educação na UNIOESTE – Campus Cascavel. Isso 

ocorreu pelo fato de que queríamos compreender se havia contribuição, ou seja, 

quais as possibilidades de o PNAIC contribuir para a formação do professor 

alfabetizador da Rede de Ensino de Medianeira.  Nesse sentido, assim se 

configurou o problema que originou a presente pesquisa. 

Muitos estudiosos têm demonstrado, em suas pesquisas, um consenso 

de que o processo de alfabetização exige aprofundamento teórico com vista à 

superação de problemas que persistem ao longo da história educacional 

brasileira e estão relacionados a não apropriação da leitura e da escrita. Dentre 

os teóricos que têm produzido estudos no Brasil acerca da alfabetização e das 

questões que envolvem a linguagem e alfabetização, Mortatti (2000; 2008) 

defende o ensino da língua materna centrada no interacionismo linguístico. A 

autora aborda sobre os quatro momentos distintos na história educacional em 

que a alfabetização teve sentidos diferentes para cada momento. Lemle (2002), 

por sua vez, tem demonstrado, em suas pesquisas, que a alfabetização é um 

processo de compreensão dos elementos internos que constituem a palavra. 

Para Soares (2003), alfabetizar não compreende a totalidade do processo de 

apropriação de leitura e escrita e, neste sentido, propõe que é necessário 

“alfabetizar letrando”.  Kleiman (1995) definiu que a alfabetização é uma das 

formas de letramento, mas que existem diversos e diferentes letramentos.  

Geraldi (2000), Klein (1997) Brotto (2008; 2009) entendem que o objeto 

do professor alfabetizador é a linguagem, sendo que seus eixos são a leitura, a 

escrita e a análise linguística. O ensino da língua é orientado na concepção de 

linguagem que ocorre por meio da interação social, na interlocução entre os 

sujeitos enquanto signo. Signo que, na acepção bakhtiniana, é ideológico por 

constituição. A linguagem que se dirige de alguém para alguém é sempre 

intencional, porque em qualquer manifestação linguística, nas mais diversas 

expressões artísticas, há sujeito, há história, e há um contexto que leva o sujeito 

a agir desse ou daquele modo, ou seja, há ideologia. Ensinar linguagem, ensinar 

leitura e escrita pensando que existe homem, que existe história e que essas 
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relações são de “poder”, relações ideológicas, que existem disputas e embates 

numa sociedade capitalista, é instrumentalizar as crianças desde cedo a 

compreenderem o movimento da sociedade e a atuarem com criticidade. 

No intuito de buscar elementos que nos levassem a informações sobre o 

nosso problema de pesquisa, se havia contribuição do PNAIC para a formação 

continuada do professor alfabetizador do Município de Medianeira para a 

promoção da apropriação da leitura e da escrita pelo educando, traçamos, como 

objetivo geral do estudo: analisar a formação continuada do professor 

alfabetizador do município de Medianeira possibilitada pelo PNAIC3. Como 

objetivos específicos: descrever a Proposta e correlacionar os distintos 

contextos, o social, o político e o econômico que a permeiam, como também 

analisar os posicionamentos dos professores alfabetizadores quanto à 

contribuição da formação continuada ofertada pelo PNAIC, e compreender, 

ainda, a concepção de linguagem que se apresenta como base teórica nas 

práticas da professora alfabetizadora do Município. Interessou-nos a abordagem 

sobre a concepção de linguagem visto que esta é que orienta a atuação da 

professora em sala de aula, e pode evidenciar como ocorreu/ocorre a formação 

desse professor, em nível inicial e com a formação continuada. A discussão 

apresentada entre a concepção de linguagem da professora alfabetizadora da 

Rede Municipal de Ensino de Medianeira e a concepção de linguagem como 

meio e produto de interlocução social, segundo pressupostos bakhtinianos, teve 

esse intuito. 

A concepção de linguagem em que nos apoiamos está fundamentada nos 

estudos de Bakhtin/Volochínov ([1929], 2014), e outros estudiosos como Geraldi 

(2000) e Brotto (2008), por exemplo, que, pela base bakhtiniana discutem o 

ensino da língua materna na escola e a alfabetização. O referencial de base 

teórica defende que a linguagem é entendida como interlocução que ocorre nas 

relações dos homens em sociedade. Nesta concepção, a língua é viva, dialógica, 

ideológica e está presente na luta de classes, e ela orienta o ensino da leitura e 

da escrita. Ensinar a ler e a escrever é ensinar não tão somente as relações 

internas entre as palavras, ou entre elas, mas ensinar a ler e a escrever para 

compreender o funcionamento da linguagem na sociedade.  Entendemos que, 

                                            
3 O estudo objetivou analisar a proposta do PNAIC, entretanto, nosso foco é a Alfabetização 
Língua Portuguesa. 
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ao alfabetizar alguém, o propósito deva ser o de que esse sujeito compreenda a 

escrita, domine o teor ideológico presente nela e nas demais formas 

interlocutivas de linguagem como condição para atuar socialmente na direção de 

minimizar as desigualdades sociais naturalizadas na sociedade capitalista.  

Os teóricos de base que fundamentam nossas análises são da 

perspectiva teórico-metodológica de linguagem do círculo bakhtiniano e da 

perspectiva Histórico-Cultural de desenvolvimento humano baseado nos 

postulados de Vygotski (1997). De acordo com Vygotski (1997), o 

desenvolvimento das funções superiores do pensamento infantil surge no 

processo de desenvolvimento social da criança, mediado pela linguagem. No 

início do desenvolvimento, a linguagem aparece na criança como meio de 

comunicação. A formação de conceitos pela criança ocorre a partir da interação 

social mediada pela linguagem. O coletivo é fator fundamental para o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores que constituem a 

capacidade de comparar, abstrair, generalizar e outros.  Vygotski (1997) postula 

que, ao ser corretamente organizada a aprendizagem, resultará no 

desenvolvimento da criança.  Assim, no desenvolvimento da criança há tarefas 

que ela consegue realizar sozinha, e outras que possui condições para realizar, 

mas necessita da colaboração de alguém mais experiente. E, em se tratando do 

ensino inicial da leitura e da escrita, o trabalho do professor junto ao aluno é 

mediar o conhecimento, proporcionar que a criança entre em contato com o 

objeto do conhecimento e dele se aproprie. Assim, tão somente em contato com 

a cultura letrada a criança dela não se apropria. Apropriar-se da leitura e da 

escrita é uma ação que necessita ser ensinada.  

Como instrumento para coleta de dados, optamos pela entrevista, com 

gravações em áudio, seguindo um roteiro com questões semiestruturadas, 

sendo entrevistados as professoras que atuam no 3º ano no município, e quatro 

professoras que exercem a função de coordenadora pedagógica na SMED, 

sendo uma delas coordenadora local do PNAIC e três orientadoras de estudos. 

Os participantes de nossa pesquisa perfazem um total de 18 sujeitos, dentre os 

quais 14 são professores alfabetizadores regentes de classe em um ou dois 

períodos. Nossa delimitação quanto ao grupo de professores de 3º Ano está 

atrelada ao fato de que a alfabetização deve ocorrer até o 3º Ano, conforme 
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explicitado na proposta do Programa, logo, interessava o diálogo com estes 

sujeitos, haja vista sua compreensão acerca do processo de alfabetização.  

A entrevista, conforme asseveram Lüdke e André (1986) e Moreira (2002), 

pode se caracterizar em três tipos distintos: a estruturada, a qual apresenta 

menor possibilidade de flexibilização pelo fato de haver questões e sequências 

definidas; a não estruturada é aquela que envolve perguntas abertas e 

antecipadamente elaboradas, as quais encaminham a entrevista, e o 

entrevistado fala sobre o tema proposto.  Entretanto, no decorrer da entrevista, 

há a possibilidade de acréscimos ou de exclusões de algumas questões; o 

terceiro tipo trata-se da entrevista semiestruturada, utilizada em nossa pesquisa, 

a qual se constitui de um roteiro de questões em que o entrevistado e 

entrevistador dialogam a partir do roteiro, mas com a possibilidade de flexibilizar 

as questões e haver um direcionamento com novas questões que conduzam a 

informações relevantes para o estudo. 

O estudo a que nos propomos exige uma postura teórico-metodológica 

que possibilite a compreensão do objeto do conhecimento “em relação à prática 

política dos homens” (SEVERINO, 2007, p. 116). Neste sentido, há que priorizar 

“a práxis humana, a ação histórica e social, guiada por uma intencionalidade que 

lhe dá um sentido, uma finalidade [...] à transformação das condições de 

existência da sociedade humana” (SEVERINO, 2007, p. 116). 

 O homem não pode ser explicado isolado da sociedade, porque 

constitui-se um ser social e histórico. É produto e produtor da história, uma vez 

que, ao relacionar-se com a natureza e com outros homens, mediado pela 

linguagem e pelo trabalho, constrói a sua vida e também determinadas 

relações de produção, que são a base da sociedade. A sociedade não é 

harmônica, mas dividida em classes, permeada por contradições sociais.  

 Assim como o homem não é explicável fora do contexto social, não 

existem acontecimentos, fatos isolados, mas cada momento está atrelado a um 

processo histórico mais abrangente. Sobretudo, o desenvolvimento histórico 

não ocorre de forma linear, mas em constante movimento, com perspectiva de 

transformação da sociedade, a qual possui, em sua essência, a desigualdade 

social.  
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 A ideia que o homem tem de mundo ocorre pela apreensão subjetiva da 

realidade objetiva por meio de suas vivências mediada pela linguagem e pelo 

trabalho. No entanto, o grande desafio do pensamento humano é o de realizar 

a transformação do plano abstrato, que é o nível de conhecimento voltado para 

a interpretação de conceitos, para o conhecimento real, enfim, a formação da 

consciência, que depende da apropriação do signo para além do signo 

linguístico. Daí Bakhtin/Volochínov ([1929], 2014) afirmarem que a 

linguagem/língua não apenas constitui-se um meio de comunicação entre os 

homens, mas de formação da consciência. 

Se o homem é um produto social e tem a linguagem como um dos meios 

que o constitui, para acessar a forma como este homem/sujeito compreende o 

mundo, há que tomar o seu discurso, pois este expressa uma situação 

individual e concreta de enunciação. Logo, para captarmos as percepções dos 

sujeitos participantes de nossa pesquisa acerca das contribuições e 

fragilidades da formação do PNAIC, há que se tomar a forma individual e 

concreta de expressão da linguagem, isto é, os seus enunciados. 

Elegemos para este estudo as categorias de análises bakhtinianas, em 

que os dados coletados foram sistematizados e analisados no cotejamento com 

essas categorias, o discurso dos sujeitos da pesquisa e as demais afirmações da 

comunidade científica. As categorias polifonia, tema e dialogismo que, por ora, 

assim apresentamos, para determo-nos mais demoradamente no 

desenvolvimento do capítulo 3. Polifonia, ou plurivocalidade, compreende uma 

multiplicidade vozes, posturas ideológicas de tantos outros “eus” que atravessam 

o discurso do “eu” sujeito. O “eu” da professora alfabetizadora enuncia tantos 

outros que o constituiu, isto é, os enunciados dos sujeitos são uma resposta aos 

posicionamentos de outros sujeitos que constituíram a professora alfabetizadora 

de Medianeira porque, como nos ensina Bakhtin (2011), ninguém define uma 

posição, expressa um posicionamento, sem estabelecer uma relação com o 

enunciado do outro, pois a linguagem não é individual e sim um produto social. O 

sujeito se constitui na relação com o outro, e essa constituição é construída a 

cada encontro, a cada interlocução. Nada está pronto e acabado, o homem não 

está pronto e acabado, porque novas necessidades são construídas, porque o 

caminho percorrido e a percorrer envolvem múltiplas relações. O tema é 
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composto pelo enunciado/enunciação e, para além disso, exprime uma situação 

concreta em que está presente o momento histórico, a ideologia, a identidade 

dos interlocutores, os discursos que circulam nas enunciações. Por dialogismo 

compreendemos as relações com o outro no espaço de interlocução, marcadas 

pelas práticas discursivas em que estão presentes os enunciados/enunciação 

que constituem os sujeitos.  

A pesquisa encontra-se organizada em três capítulos. No primeiro 

capítulo, apresentamos a proposta do PNAIC no contexto que a originou e sua 

implementação no município de Medianeira e para dialogarmos sobre, 

buscamos nos fundamentar em documentos oficiais, nos cadernos do Programa 

e nos seguintes autores: Bakhtin/Volochínov ([1929], 2014), Soares (1985), 

Faleiros (1980), Shiroma; Moraes; Evangelista (2004), Geraldi (2000), Brotto 

(2008) e Guedes-Pinto (2016). 

 No segundo, discorremos acerca da formação continuada para professor 

alfabetizador e os estudos realizados sobre o ensino da língua materna no 

Brasil. Para fundamentar nossa interlocução, buscamos Bakhtin/Volochínov 

([1929], 2014), Kleiman (1995), Mortatti (2000), Soares (2002, 2003, 2004), 

Geraldi (2000; 2014), Brotto (2008; 2009; 2013), Kramer (1998), Vygotski (1997; 

2001; 2005), Saviani (2012), Currículo da Associação dos Municípios do Oeste 

do Paraná (AMOP, 2014), Ferraro (2002), Peres (2016), Korn (2016) e outros. 

No terceiro, apresentamos as percepções dos sujeitos participantes de 

nossa pesquisa acerca da formação do PNAIC. Conforme já o dissemos, os 

teóricos de base de nossas análises são Bakhtin/Volochínov (2011; [1929], 

2014) e Vygotski (1997; 2001; 2005). Buscamos também nos fundamentar em 

Klein (1997), Lemle (2002), Soares (2004), Vásquez (2011), Currículo AMOP 

(2014) e outros. 

Nas considerações finais, retomamos os objetivos e problematizamos os 

resultados deste estudo.  
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1 PNAIC: UM PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 

PROFESSORES ALFABETIZADORES 

 

“Todo signo, como sabemos, resulta de um 
consenso entre indivíduos socialmente 
organizados no decorrer de um processo de 
interação. Razão pela qual as formas do signo 
são condicionadas tanto pela organização social 
de tais indivíduos como pelas condições em que 
a interação acontece.” 
 

Bakhtin/Volochínov 
 

O Censo de 2000 a 2006 mostrou que o índice de analfabetismo de brasileiros 

com 15 anos ou mais de idade é de 12.4%. Com a lógica de que o jovem e o adulto 

analfabeto é aquela criança que não passou pelos bancos escolares nos anos iniciais, 

não foi alfabetizada, não se apropriou da leitura e do sistema de escrita e os seus 

usos sociais para além da escola, entendemos que a formação de professores 

necessite de políticas que a promovam e, em decorrência, minimizem os resultados 

em relação ao analfabetismo e/ou alfabetismo funcional (BRASIL, 2014). 

Nessa direção, em 2012, o Governo Federal criou o PNAIC um dos programas 

constituintes da Política Educacional Brasileira, estruturado sob princípios da ideologia 

liberal4, que tem como eixo central a oferta de formação para professores 

alfabetizadores em nível nacional. Os fins justificados para essa formação é o de 

buscar a alfabetização de crianças até oito anos de idade, uma vez que muitas destas 

têm ultrapassado esta etapa sem estarem alfabetizadas. Para isso, implantou uma 

política de currículo que ampliou para os demais anos iniciais a formação continuada 

desses professores, uma vez que programas anteriores já eram desenvolvidos pelo 

governo federal com a finalidade de promover o ensino da leitura e da escrita e sua 

aprendizagem pelo aluno.  

De acordo com a Portaria nº 867 de 4 de julho de 2012, que instituiu o PNAIC, 

o artigo 5 prevê que as ações do Pacto têm por objetivo: 

   

                                            
4 As Políticas Sociais na ideologia liberal são “instrumentos de igualdade social, de melhoramento do 
bem-estar, de igualdade de oportunidades”. A escola, segundo a ideologia liberal seria o espaço onde 
todos os indivíduos teriam as mesmas oportunidades, seriam livres para fazer suas escolhas e 
competir, para ascender socialmente. Assim o sucesso ou o fracasso é atribuído unicamente ao 
esforço e capacidade de cada um. Esta ideologia pauta-se nos princípios da liberdade, da igualdade, 
da propriedade, da individualidade e da democracia (FALEIROS, 1980, p. 41). 
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I - garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino 
estejam alfabetizados, em Língua Portuguesa e em Matemática, até 
o final do 3º ano do ensino fundamental;  
II - reduzir a distorção idade-série na Educação Básica; 
III - melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB);  
IV - contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores 
alfabetizadores;  
V - construir propostas para a definição dos direitos de aprendizagem 
e desenvolvimento das crianças nos três primeiros anos do ensino 
fundamental (BRASIL, 2012a). 

 

De acordo com as concepções apresentadas no texto do PNAIC, para ser 

considerada alfabetizada, a pessoa deverá ser “capaz de ler e escrever em diferentes 

situações sociais para que possa então inserir-se e participar ativamente de um 

mundo letrado” (BRASIL, 2012a, p. 26). Isso porque a alfabetização “é uma das 

prioridades nacionais no contexto atual”, e a função do professor alfabetizador é a de 

“auxiliar na formação para o bom exercício da cidadania” (BRASIL, 2012a, p. 26), mas 

para exercer sua função precisa ter a “clareza do que ensina e como ensina” 

(BRASIL, 2012a, p. 26). Entendemos que a alfabetização é uma prioridade nacional e 

como tal deve oportunizar os meios para a formação humana integral, no sentido de 

que todos os brasileiros possam se apropriar dos conhecimentos historicamente 

produzidos pela humanidade, com vistas a uma sociedade menos desigual.  

Inserir-se e participar ativamente na sociedade pressupõe a compreensão de 

como a sociedade está organizada e nela atuar. Para isso, entendemos que o que 

mais importa é compreender para que “serve” ensinar e aprender a ler e a escrever, 

ou melhor, qual é a intencionalidade daquilo que ensinamos e para que aprendemos o 

que nos é ensinado, conforme nos ensinam Soares (1985), Geraldi (2000) e Brotto 

(2008). Isso ocorre pelo fato de que o ato de ler e escrever abarca relações 

ideológicas, e a criança precisa ser ensinada, ser instrumentalizada desde cedo para 

que possa compreender o movimento da sociedade e as relações que a engendram.  

De acordo com o caderno de apresentação (BRASIL, 2012b), essa ampliação 

tem por base o Pró-Letramento, porque algumas discussões, tais como concepções 

de alfabetização, o currículo nos anos iniciais do Ensino Fundamental, os direitos de 

aprendizagem e a avaliação na alfabetização que abarcam a proposta PNAIC, 

iniciaram-se no programa Pró-letramento5.  

                                            
5 O Pró-Letramento é anterior ao PNAIC e também foi criado pelo Governo Federal e foi desenvolvido 
em conjunto com universidades que integram a Rede Nacional de Formação Continuada e com 
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Na direção do que afirmamos, a concepção de alfabetização que se apresenta 

na proposta do Pacto para o ensino da leitura e da escrita compreende a 

alfabetização como aquisição do Sistema de Escrita Alfabética (de ora em diante 

SEA) na proposição do “alfabetizar letrando”6.  

O PNAIC é um acordo formal entre o Governo Federal, estados, municípios e 

entidades. O Programa de formação continuada de professores alfabetizadores é 

desenvolvido mediante orientações e materiais do Governo Federal e em cooperação 

com universidades públicas brasileiras e secretarias de educação. 

As ações do PNAIC estão estruturadas em quatro eixos de atuação: formação 

continuada de professores alfabetizadores e de seus orientadores de estudos; 

materiais didáticos, jogos, tecnologias educacionais, obras literárias e obras de apoio 

pedagógico; avaliações sistemáticas; gestão, controle social e mobilização. 

O foco principal do PNAIC é a formação de professores e tem a prática do 

professor como ponto de partida para ser pensada e melhorada. Neste sentido, a 

formação em Língua Portuguesa estrutura-se nos eixos de Leitura, Produção de 

textos escritos, Oralidade, Análise linguística: discursividade, textualidade e 

normatividade, e o eixo Análise Linguística: apropriação do SEA. Em matemática, os 

eixos estruturantes são Números e Operações, Pensamento Algébrico, Espaço e 

Forma/Geometria, Grandezas e Medidas, e Tratamento da Informação/Estatística e 

Probabilidade. A formação também estrutura-se em seis direitos gerais de 

aprendizagem em Língua Portuguesa, e cinco direitos básicos de aprendizagem em 

matemática e em cadernos de alfabetização com diferentes temas, dentre eles 

Currículo na perspectiva da inclusão e da diversidade: as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica e o Ciclo de Alfabetização, Interdisciplinaridade no 

ciclo de alfabetização e outros. 

Na formação continuada para professores estão envolvidas universidades 

públicas e centros de pesquisa, sendo que estes são responsáveis pela coordenação 

e organização da formação. A formação pelo PNAIC foi destinada aos orientadores de 

estudos e aos professores alfabetizadores e pretendeu desenvolver-se em uma 

perspectiva multiplicadora, ou seja, os orientadores de estudos nos municípios que 

                                                                                                                                        
adesão dos estados e municípios. É um programa de formação continuada para professores com 
vista à melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e da matemática nos anos/séries 
iniciais do ensino fundamental. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/pro-letramento>. Acesso em: 
15 jun. 2016.  
6 Abordaremos posteriormente a respeito dessa perspectiva. 

http://portal.mec.gov.br/pro-letramento
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aderiram7 à Proposta participaram da formação na universidade formadora, e os 

professores alfabetizadores que aderiram ao PNAIC participaram da formação no 

município com os orientadores de estudos. Para essa ação são bolsistas o 

coordenador geral da Instituição de Ensino Superior (doravante IES), o coordenador 

adjunto da IES, o supervisor da IES, o formador da IES, o coordenador das ações do 

Pacto nos Estados, Distrito Federal e Municípios, o orientador de estudos e o 

professor alfabetizador.   

Quanto aos materiais didáticos, os livros de literatura e as tecnologias 

referem-se ao material distribuído pelo Programa Nacional do Livro Didático 

compreendendo livros didáticos de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, como 

também manuais do professor, obras pedagógicas complementares aos livros 

didáticos, jogos pedagógicos para apoio à alfabetização, livros de literatura infantil e 

livros de apoio pedagógico aos professores, bem como tecnologias educacionais de 

apoio à alfabetização (BRASIL, 2012b). 

 No que concerne à avaliação, conforme a portaria, estão previstas a avaliação 

do nível de alfabetização, mediante a aplicação anual da Provinha Brasil aos 

educandos no início e no final do 2º ano do Ensino Fundamental, e a avaliação 

externa universal do nível de alfabetização ao final do 3º ano do Ensino 

Fundamental a prova da Avaliação Nacional da Alfabetização (doravante ANA). 

 A gestão, o controle e a mobilização social referem-se à articulação de várias 

instituições que juntas possibilitam a execução do Programa. Essas instituições 

constituem o Comitê Gestor Nacional, a Coordenação Institucional, a Coordenação 

Estadual e a Coordenação Municipal. O Comitê Gestor Nacional é responsável 

pela coordenação e avaliação em âmbito nacional. Ele é presidido pela Secretaria 

Executiva do MEC. Compõem esse comitê titulares e suplentes da Secretaria de 

Educação Básica (SEB), da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (SECADI), da Secretaria de Articulação com os Sistemas de 

Ensino (SASE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (doravante 

INEP), do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação (CONSED), 

da União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e demais 

representantes de outros órgãos e entidades que o Comitê julgar conveniente.  

                                            
7 A adesão dos municípios ao PNAIC era quase compulsória. 
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A Coordenação Institucional é o comitê composto, em cada estado, por 

representante do MEC, da Secretaria de Estado da Educação, da UNDIME no 

estado, da União dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) no estado, do 

Conselho Estadual de Educação, da(s) Instituições de Ensino Superior (IES) 

formadora(s) em atuação no estado e de outras entidades que a Coordenação julgar 

conveniente. Esta Coordenação tem a responsabilidade pela mobilização e 

proposição de soluções para temas estratégicos, no âmbito do estado. A 

Coordenação Estadual é de responsabilidade de cada Secretaria de Estado da 

Educação que responde pela gestão, supervisão, monitoramento no âmbito da rede 

estadual e pelo apoio à implementação das ações do Programa nos municípios. A 

Coordenação Municipal tem como responsável a SMED que tem a mesma 

responsabilidade da Coordenação Estadual, porém, em nível municipal (BRASIL, 

2012b). 

  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PNAIC  

 

A formação continuada não é algo recente, mas o é desde 2003, com a criação 

da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica. E o 

Pró-Letramento, que antecedeu ao PNAIC, é parte integrante de ações do MEC. O 

Pró-Letramento, quando criado, foi desenvolvido pelo MEC em conjunto com as 

universidades que integram a Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores da Educação Básica. Os contextos de influência para a elaboração do 

Pró-Letramento são: o resultado da eleição/2002 para Presidente do Brasil; resultado 

do SAEB (2001-2005), o Programa de Governo Uma Escola do Tamanho do Brasil 

(2002), que tinha o intuito de melhorar a qualidade de ensino, uma vez que os dados 

do SAEB do ano de 2001 indicaram que 59% das crianças de 4ª série do Ensino 

Fundamental não havia se apropriado da leitura e da escrita; Documento “Toda 

criança aprendendo” (2003) e as metas estabelecidas pelo MEC; A criação da Rede 

Nacional de Formação Continuada para Professores da Educação Básica, pela 

Portaria nº 1.403, de 09 de junho de 2003, e a partir disso, a criação dos Centros de 

Pesquisas e Desenvolvimento da Educação. 

Podemos entender que o PNAIC também é decorrência do Plano Nacional de 

Educação (doravante PNE, 2014 - 2024), aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de 
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junho de 2014, e acata sugestões da Conferência Nacional de Educação (CONAE, 

2010). O PNE (2014 - 2024) contém diretrizes e metas para a educação brasileira 

para os próximos dez anos. Há, nele, entre as vinte metas8 estabelecidas para a 

educação, assentadas no Plano de Desenvolvimento da Educação – (PDE9 de ora 

em diante, 2007) como eixo central, a formação continuada para professores. 

O órgão responsável pela criação e implementação do PNAIC é o MEC que, a 

partir dos anos 1990, tem procurado organizar sua política educacional de acordo com 

influências de alguns documentos internacionais. Neste sentido, um dos marcos foi a 

Conferência Internacional de Educação para Todos, realizada no ano de 1990, em 

Jomtien (Tailândia), da qual as decisões tomadas, em partes, acataram os interesses 

das agências financeiras e, dentre elas, está o Banco Mundial .10 Este, de acordo com 

Shiroma, Moraes e Evangelista (2004), foi co-patrocinador da Conferência 

Internacional de Educação para Todos, em Jomtien (Tailândia). A partir dessa 

conferência, houve o compromisso dos países participantes em assegurar uma 

educação de qualidade a todos. Outro aspecto a ressaltar é o de que, dentre os 

países que participaram do evento, segundo as autoras, nove apresentavam a maior 

taxa de analfabetismo do mundo, e o Brasil estava entre eles (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2004). Desse compromisso assumido, decorreu a elaboração do 

Plano Decenal de Educação para Todos, o qual foi concluído no ano de 1993. Esse 

tinha como objetivo garantir, até o final de sua vigência, a todos os brasileiros, 

“conteúdos mínimos de aprendizagem que atendam a necessidades elementares da 

vida contemporânea” (BRASIL, 1993, p.13). 

                                            
8 Dentre as 20 metas para a Educação Brasileira, está a meta 5 que trata sobre a Alfabetização que, 
por meio de um conjunto de ações, pretende-se alfabetizar todas as crianças até o final do 3º ano do 
Ensino Fundamental. O PNAIC é uma dentre as ações desenvolvidas pelo Governo Federal com 
vista a atingir essa meta. 
9 O PDE é um programa lançado em 24 de abril de 2007, no governo do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, na gestão do ministro da Educação Fernando Haddad. Trata-se de um conjunto de 
programas que tem por objetivo melhorar a educação brasileira em todas as etapas, em um prazo de 
quinze anos a partir de seu lançamento, para se nivelar com a educação de países desenvolvidos. 
Para isso, dentre as ações, em 2007, foi criado o IDEB e um piso salarial para os professores de 
escolas públicas. A partir dos resultados do IDEB, o MEC oferece apoio técnico e financeiro aos 
municípios com índices baixos para que possam ser destinados a atingir metas de alfabetização.   
10 De acordo com Shiroma, Moraes e Evangelista  (2004) o Banco Mundial é um organismo 
multilateral de financiamento, nascido no pós-guerra, que conta com 176 países mutuários, inclusive 
o Brasil. Porém, os países que definem suas políticas são os EUA, o Japão, a Alemanha, França e 
Reino Unido, sendo o primeiro país o maior detentor dos recursos gerais, como também possui maior 
poder nas decisões. 
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          Cabe ressaltar que o fato de o Banco Mundial financiar a educação, mais 

especificamente a Educação Básica, significou, obviamente, a aceitação de suas 

recomendações de reforma do financiamento e da administração da educação. 

 

A educação, especialmente a primária e a secundária (educação 
básica), ajuda a reduzir a pobreza aumentando a produtividade do 
trabalho dos pobres, reduzindo a fecundidade, melhorando a saúde, e 
dota as pessoas de atitudes de que necessitam plenamente na 
economia e na sociedade (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 
2004, p. 74). 

 

 Assim, as ações desenvolvidas pela política educacional brasileira devem ser 

compreendidas não em si mesma, mas na totalidade de relações que abarcam a 

estrutura social, política e econômica brasileira e, portanto, para além da nação 

brasileira. Essas ações são resultado de acordos firmados, em que existem 

organizações multilaterais, a exemplo do movimento Todos pela Educação11 que 

atuam de maneira entrelaçada. Logo, se Shiroma (2011) entende que os ajustes 

realizados na política educacional brasileira não são resultado apenas de mediações 

de organismos internacionais, mas da articulação destes com organizações locais12, 

compreendemos que mesmo as mais recentes políticas, a exemplo PNE (2014 - 

2024), também podem ser resultados dessas articulações. 

   

                                            
11  O Movimento Todos pela Educação é “um movimento da sociedade brasileira que tem como 
missão engajar o poder público e a sociedade brasileira no compromisso pela efetivação do direito 
das crianças e jovens a uma Educação Básica de qualidade”. Fazem parte “representantes de 
diferentes setores da sociedade, como gestores públicos, educadores, pais, alunos, pesquisadores, 
profissionais de imprensa, empresários e as pessoas ou organizações sociais que são 
comprometidas com a garantia do direito a uma Educação de qualidade”. “O objetivo do movimento é 
ajudar a propiciar as condições de acesso, de alfabetização e de sucesso escolar, a ampliação de 
recursos investidos na Educação Básica e a melhora da gestão desses recursos”. Disponível em 
<http://www.todospelaeducacao.org.br/quem-somos/o-tpe/>. Acesso em: 15 jun. 2016.  
12 O estudo apresentado por Shiroma (2011) é sobre o Programa Regional da Reforma Educativa da 
América Latina, criado em 1995, e envolve a participação de organizações dos setores público e privado 
em nível nacional e internacional. A autora explica que o PREAL tem como objetivos centrais “envolver 
a sociedade civil na reforma educacional; monitorar o progresso da educação e enriquecer o 
pensamento dos tomadores de decisão e formadores de opinião sobre política educacional” (SHIROMA, 
2011, p. 22). Para isso, de acordo com a autora, as atividades desenvolvidas incluem patrocínios aos 
eventos e aos Grupos de Trabalhos Regionais acerca da temática envolvendo política educacional, 
como também identificar e apresentar por meio de publicações as experiências educacionais que 
apresentaram resultados exemplares, e, sobretudo suas ações visam a estimular a “parceria empresa-
educação”. Quanto aos membros do PREAL a autoria cita-os como ex-ocupantes de altos cargos seja 
no Conselho Nacional de Educação (CNE), ou no INEP, atuam como consultores e assessores na 
elaboração de planos de educação como também na implantação de reformas educacionais, nas 
esferas estaduais e municipais.  

http://www.todospelaeducacao.org.br/quem-somos/o-tpe/
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1.1.1 O material de formação do PNAIC: os cadernos13 

 

A formação no município ofertada pelo PNAIC ocorre por meio do material 

elaborado pelo MEC. Integram este material 11 cadernos das áreas de Língua 

Portuguesa, 13 da Matemática e 11 cadernos de alfabetização.  

Apresentamos, a seguir, três quadros nos quais citamos os cadernos de 

formação do PNAIC, organizados de acordo com o ano em que foi realizada a 

formação. 

Os cadernos de Alfabetização em Língua Portuguesa são compostos por 11 

unidades para cada ano/série, e 11 também para a Educação do Campo.  

 

Quadro 1 – Cadernos de Alfabetização em Língua Portuguesa da formação do 
PNAIC - Ano 2013 
Unidade Ano Temática 

01 1º Currículo na alfabetização. 

01 2º Currículo no ciclo de alfabetização: consolidação e monitoramento do 
processo de ensino e aprendizagem. 

01 3º Currículo inclusivo: O direito de ser alfabetizado. 

02 1º Planejamento escolar: alfabetização e ensino da Língua Portuguesa. 

02 2º A organização do planejamento e da rotina no ciclo de alfabetização na 
perspectiva do letramento. 

02 3º Planejamento e organização da rotina na alfabetização. 

03 1º A aprendizagem do Sistema de Escrita Alfabética. 

03 2º A apropriação do Sistema de Escrita Alfabética e a consolidação do 
processo de alfabetização. 

03 3º O último ano do ciclo de alfabetização: consolidando conhecimentos. 

04 1º Ludicidade na sala de aula. 

04 2º Vamos brincar de construir as nossas e outras histórias. 

04 3º Vamos brincar de reinventar histórias. 

05 1º Os diferentes textos em salas de alfabetização. 

05 2º O trabalho com gêneros textuais na sala de aula. 

05 3º O trabalho com os diferentes gêneros textuais em sala de aula: 
diversidade e progressão escolar andando juntas. 

06 1º Planejando a alfabetização; integrando diferentes áreas do conhecimento 
– Projetos didáticos e sequências didáticas. 

06 2º Planejando a alfabetização e dialogando com diferentes áreas do 
conhecimento. 

                                            
13 A relação de cadernos elaborados para a formação do PNAIC encontra-se disponível em: 
<http://pacto.mec.gov.br/2012-09-19-19-09-11>. Acesso em: 10 mar. 2016. 

http://pacto.mec.gov.br/2012-09-19-19-09-11
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06 3º Alfabetização em foco: projetos didáticos e sequências didáticas em 
diálogo com os diferentes componentes curriculares. 

07 1º Alfabetização para todos: diferentes percursos, direitos iguais. 

07 2º A heterogeneidade em sala de aula e os direitos de aprendizagem no 
ciclo de alfabetização. 

07 3º A heterogeneidade em sala de aula e a diversificação das atividades. 

08 1º Organização do trabalho docente para promoção da aprendizagem. 

08 2º 
Reflexões sobre a prática do professor no ciclo de alfabetização: 
progressão e continuidade das aprendizagens para a construção de 
conhecimentos por todas as crianças. 

08 3º Progressão escolar e avaliação: o registro e a garantia de continuidade 
das aprendizagens no ciclo de alfabetização 

01  Educação do campo 01: Currículo no ciclo de alfabetização: perspectivas 
para uma educação do campo. 

02  Educação do Campo 2: Planejamento do ensino na perspectiva da 
diversidade. 

03  Educação do Campo 3: Apropriação do sistema de escrita alfabética e a 
consolidação do processo de alfabetização em escolas do campo. 

04  Educação do Campo 4: Brincando na escola: o lúdico nas escolas do 
campo. 

05  Educação do Campo 5: O trabalho com gêneros textuais em turmas 
multisseriadas. 

06  
Educação do Campo 6: Projetos didáticos e sequências didáticas na 
educação do campo: a alfabetização e as diferentes áreas de 
conhecimento escolar. 

07  Educação do Campo 7: Alfabetização para o campo: respeito aos 
diferentes percursos de vida 

08  Educação do Campo 8: Organizando a ação didática em escolas do 
campo. 

  Formação do Professor Alfabetizador – Caderno de Apresentação. 

  Avaliação no ciclo de alfabetização: reflexões e sugestões 

  Educação Especial 
A Alfabetização de crianças com deficiência: uma proposta inclusiva. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos cadernos de Alfabetização em Língua Portuguesa (2016).  

 
Os cadernos de Alfabetização Matemática compõem-se de 13 unidades, as 

quais são apresentadas no quadro abaixo.  

 
Quadro 2 – Cadernos de Alfabetização Matemática do PNAIC - Ano 2014 

Unidade Temática 

 Apresentação – Alfabetização Matemática 

01 
Organização do trabalho pedagógico.  

02 Quantificação, registros e agrupamentos. 

03 Construção do sistema de numeração decimal.  
 

04 Operações na resolução de problemas. 
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05 Geometria. 

06 Grandezas e medidas. 

07 Educação estatística. 

08 Saberes matemáticos e outros campos do saber. 

 
Educação matemática no campo.  

 
Educação matemática inclusiva.  

 
Jogos na alfabetização matemática.  

 
Encarte dos jogos na alfabetização matemática.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos cadernos de Alfabetização Matemática (2016).  

 

No quadro 3 apresentamos os cadernos de Alfabetização 2015, compostos 

por 11 unidades.  

  

Quadro 3 – Cadernos de Alfabetização - Ano 2015    

Unidade Temática 

 
Caderno de Apresentação.  

01 Currículo na perspectiva da inclusão e da diversidade: as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica e o Ciclo de Alfabetização. 

02 A criança no Ciclo de Alfabetização.  

03 
 Interdisciplinaridade no ciclo de alfabetização.  

04 A organização do trabalho escolar e os recursos didáticos na alfabetização. 

05 A oralidade, a leitura e a escrita no Ciclo de Alfabetização.  

Gestão Escolar no Ciclo de Alfabetização.   

06 A arte no Ciclo de Alfabetização. 

07 Alfabetização matemática na perspectiva do letramento. 

08 Ciências da Natureza no Ciclo de Alfabetização 

09 
Ciências Humanas no Ciclo de Alfabetização 

10 
 Integrando saberes 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos cadernos de Alfabetização 2015 (2016).  

  

Como nosso foco neste estudo é a alfabetização em Língua Portuguesa, 

descreveremos apenas os cadernos trabalhados no ano de 2013. Nessa direção, no 

conjunto de cadernos de formação na área de Língua Portuguesa há um caderno de 

apresentação que especificamente trata do Programa, sendo que nesse caderno há 

orientações para a organização do ciclo de alfabetização que compreende o período 
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do 1º ao 3º Ano do Ensino Fundamental, como também consta sobre a organização 

das equipes de trabalho e a formação de professores, organização de espaços, 

materiais e tempos na escola, bem como os procedimentos em relação ao ciclo de 

alfabetização. Ainda neste caderno há informações referentes à organização geral dos 

cursos, à formação dos orientadores de estudo e dos professores, enfim, orientações 

gerais sobre o Programa. Há, também, um caderno que permite ao professor pensar 

sobre a avaliação, além de trazer sugestões de avaliação no ciclo de alfabetização. E 

um terceiro caderno que trata sobre especificidades da Educação Inclusiva. Esse 

caderno traz alguns textos que abordam sobre a alfabetização para alunos com 

deficiência motora, intelectual, auditiva, para o cego e também baixa visão. Neste 

caderno, para cada uma das deficiências faz-se um breve apontamento, 

caracterizando a deficiência e orientando alguns encaminhamentos no que tange ao 

processo de ensino e de aprendizagem. 

Conforme apresentamos no quadro 1, o conteúdo trabalhado em cada 

unidade se repete em cada ano, isto é, 1º ano, 2º ano e 3º ano, porém, com níveis 

diferenciados de abordagem. Assim, a Unidade 1 aborda sobre o currículo. A 

unidade 2 tem seu foco no planejamento escolar, ou seja, como deve ser organizada 

a rotina de trabalho em distintos anos. Na Unidade 3 discute-se acerca da 

apropriação do SEA e a consolidação do processo de alfabetização que deve 

ocorrer até o 3º Ano. A Unidade 4 aborda sobre a utilização de diversos jogos e 

brincadeiras, os quais poderão auxiliar na aprendizagem do sistema alfabético, 

apresentando diferentes matrizes teóricas que defendem a ludicidade como base 

para a aprendizagem, dentre elas as influências de teóricos construtivistas, como 

também da perspectiva sociointeracionista. Já na Unidade 5 discute-se acerca do 

trabalho desenvolvido a partir de diferentes textos. O enfoque trabalhado na Unidade 

6 refere-se à integração de diferentes áreas do conhecimento por meio de projetos 

didáticos e de sequências didáticas. No caderno referente à Unidade 7 abordam-se 

os níveis diferenciados de aprendizagem em sala de aula e a necessidade de 

diversificação das atividades. E, na Unidade 8, há a explica-se como organizar o 

trabalho docente para a promoção da aprendizagem. Dessa forma, nesse último 

caderno as discussões voltam-se para a questão da progressão escolar e avaliação 

e justifica que esse procedimento tem por objetivo garantir os direitos de 

aprendizagens e o aprofundamento dos conteúdos a cada ano do ciclo de 
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alfabetização. No conjunto desses cadernos, conforme já os mencionamos no 

quadro 1, há oito cadernos que tratam especificamente sobre a Educação do 

Campo. 

 Dessa forma, considerando a amplitude em que o tema se apresenta, tendo 

em vista os diferentes enfoques disponibilizados nos cadernos do PNAIC, os 

referenciais teóricos adotados, os materiais utilizados, a metodologia de trabalho 

proposta pelo Programa e o tempo de duração dessa formação continuada para 

professores alfabetizadores contribuem para o ensino da língua materna e sua 

apropriação pelo educando? Esta questão direcionadora está desenvolvida e 

movimentou o diálogo com as professoras alfabetizadoras, sujeitos desta pesquisa, 

que abordamos em capítulo posterior. 

 
 
1.2 O PNAIC NO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA 

 
 

O PNAIC no município de Medianeira ocorreu por meio da sua adesão ao 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (2007). O município, ao fazer a 

adesão, elaborou seu Plano de Ações Articuladas - PAR, pelo qual buscou apoio 

técnico e os recursos financeiros para atender à oferta de educação pública. Cabe 

destacar, no entanto, que a adesão ao Plano de Metas não foi/é uma mera escolha, 

pois o PDE condicionou o apoio técnico e financeiro do MEC à assinatura, pelos 

estados, Distrito Federal e municípios, do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação. Assim estabelece a Lei Ordinária nº 12.695, de 25 de julho de 2012:  

 

Art. 1o O apoio técnico ou financeiro prestado em caráter 
suplementar e voluntário pela União às redes públicas de educação 
básica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios será feito 
mediante a pactuação de Plano de Ações Articuladas - PAR.   
Parágrafo único.  O PAR tem por objetivo promover a melhoria da 
qualidade da educação básica pública, observadas as metas, 
diretrizes e estratégias do Plano Nacional de Educação.  
Art. 2o O PAR será elaborado pelos entes federados e pactuado com 
o MEC, a partir das ações, programas e atividades definidas pelo 
Comitê Estratégico do PAR, de que trata o art. 3o.   
§ 1o A elaboração do PAR será precedida de um diagnóstico da 
situação educacional, estruturado em 4 (quatro) dimensões:  
I - gestão educacional;  
II - formação de profissionais de educação;  
III - práticas pedagógicas e avaliação;  
IV - infraestrutura física e recursos pedagógicos (BRASIL, 2012c). 
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 Conforme o estabelecido no artigo 1º, observa-se que os entes federados não 

tem a opção de escolher, pois o apoio técnico ou financeiro de que necessitam para a 

realização das ações educacionais estão condicionadas à pactuação com a União, e 

de acordo com metas, diretrizes e estratégias do PNE. Em outras palavras, a 

elaboração de ações fica a critério dos entes federados, mas estas precisam estar de 

acordo com as diretrizes já estabelecidas. 

  De acordo com as informações obtidas junto à SMED de Medianeira, no ano 

de 2012, dentro do módulo do Plano de Ações Articuladas, foi aberta uma nova aba 

referente ao PNAIC, em que a única informação naquele momento era a de que 

todas as crianças deveriam estar alfabetizadas até 8 anos ou ao final do 3º ano do 

Ensino Fundamental. Para tanto, havia a solicitação de que fosse cadastrado um 

profissional da Secretaria de Educação para ser o responsável pelas futuras ações 

deste Programa. A princípio, a Secretaria não dispunha de maiores detalhes acerca 

de quais ações seriam desencadeadas, contudo, num primeiro momento, o 

Programa lhe pareceu interessante. 

Em relação ao cadastro do profissional responsável pelo Programa no 

município, havia algumas recomendações, dentre elas, para além de ser um 

profissional que trabalhasse na SMED, na área pedagógica, este deveria ter 

experiência com formação de professores. Feito o cadastro deste profissional, em 

torno de dois meses, a SMED começou a receber as primeiras informações, por 

meio de webconferências, a respeito de como seria desenvolvido o Programa. 

Quanto à formação pelo PNAIC no Município, esta ocorreu primeiramente aos 

orientadores de estudos por intermédio da Universidade Estadual de Ponta Grossa - 

PR, mediante atividades presenciais. Já a formação dos professores alfabetizadores 

ocorreu no Município pelos orientadores de estudos, com um encontro semanal, fora 

do horário de trabalho. 

Considerando que Medianeira está localizada geograficamente próxima à 

UNIOESTE, mais precisamente entre dois dos campi, quer seja, a UNIOESTE, 

campus Foz do Iguaçu-PR e a UNIOESTE, campus Cascavel-PR, questionamo-nos, 

a princípio, o porquê de a formação dos orientadores de estudos do PNAIC não ter 

sido realizada por esta universidade. Quais seriam os critérios adotados pelo MEC 
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ao definir entre esta ou aquela IES para ministrar a formação aos orientadores de 

estudos? 

Ao procurarmos acerca dos critérios adotados pelo MEC quanto à seleção e 

definição de qual/quais instituição/ões de ensino superior para realização dessa 

formação não encontramos nada de forma explícita na Proposta. Contudo, ao 

buscarmos nas diretrizes da formação continuada, na Rede Nacional de Formação 

Continuada (BRASIL, 2006a), constatamos que os referenciais teóricos do Programa 

estão de acordo com as universidades lá cadastradas e seus respectivos centros de 

pesquisa. Dentre elas, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Centro de 

Estudos em Educação e Linguagem (CEEL), a Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) e o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE), instituição 

da qual fazia parte a pesquisadora Magda Soares muito citada nos referenciais do 

PNAIC, a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) Centro de Formação 

Continuada, Desenvolvimento de Tecnologia e Prestação de Serviços para as 

Redes Públicas de Ensino (CEFORTEC) e dentre outras, com perspectivas teóricas 

relacionadas ao sociointeracionismo e ao construtivismo, presentes na proposta do 

PNAIC. 

No que tange ao número de professores participantes da formação pelo 

PNAIC, conforme informações da responsável pelo programa no Município, no ano 

de 2013 participaram 57 professores. Em 2014, contou com a participação de 62 

professores e, em 2015, com 58 professores. Dos professores participantes, todos 

atuam nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, os quais foram convidados 

pela SMED a participar dessa formação, sendo que a opção em participar ou não 

ficou a critério de cada professor. Todos os professores que participaram da 

formação pelo PNAIC foram bolsistas14, como também o foram os orientadores de 

estudos e demais envolvidos no processo de formação, conforme já mencionamos 

anteriormente. 

Quanto às formas de acompanhamento dos resultados da formação que o 

Município vem realizando, de acordo com a SMED, estas ocorrem por meio de 

visitas periódicas realizadas nas unidades escolares, relatórios bimestrais de 

aprendizagem enviados pelas escolas a SMED, pelos resultados da Provinha Brasil 

realizada com alunos do 2º Ano, e também pela ANA, desenvolvida pelo INEP e 

                                            
14 No Anexo B trazemos uma tabela com valores em reais pagos aos bolsistas. 
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realizada ao final do 3º Ano, sendo que esta visa ao diagnóstico e ao 

acompanhamento dos alunos dos 2º e 3º Anos do Ensino Fundamental. 

A formação dos professores alfabetizadores pelo PNAIC no Município, no ano 

de 2013, iniciou pela disciplina de Língua Portuguesa, em que foram trabalhados os 

cadernos de Língua Portuguesa, conforme já mencionamos. Em 2014, a formação 

teve seu foco para a disciplina de Matemática, em que foram trabalhados todos os 

cadernos que mencionamos anteriormente. No ano 2015, o programa foi retomado, 

de acordo com informações da SMED, ao final do mês de agosto, e foi realizada 

uma “breve retomada” do trabalho realizado nos anos anteriores, em que se discutiu 

acerca do currículo, trabalhando-se apenas 05 cadernos, não sendo possível a 

conclusão dos estudos de todos os cadernos que eram previstos para este ano.  

Conforme nos informou uma das orientadoras de estudos, a formação em 

2015 teve duração aproximada de dois meses. Frente a constatação de não ter 

concluída toda a formação prevista, procuramos saber, junto à SMED, mais 

precisamente junto às orientadoras de estudos do PNAIC15, se essa realidade era 

apenas do município, e fomos informados de que a formação em 2015 ocorreu desta 

forma, não só em nível local, mas em nível nacional. Quanto aos motivos para isso, 

o Município não recebeu uma justificativa oficial pelo MEC. No entanto, conforme 

informações extraoficiais repassadas pelas universidades que realizaram a formação 

para as orientadoras formadoras nos municípios havia evidências de que o 

Programa foi interrompido porque o MEC deixou de fazer os repasses financeiros, 

por falta de recursos. Frente a isso, houve uma mobilização junto ao MEC por parte 

das universidades formadoras, sendo que no 2º semestre houve a liberação pelo 

governo federal para que a formação fosse recomeçada. 

O fato de ocorrer a interrupção do PNAIC, um programa que teve um 

planejamento, um acordo firmado entre o governo federal e os entes federados, nos 

solicita uma compreensão. Nessa direção, a interrupção pode estar relacionada às 

eleições de 2014, na qual houve a eleição para presidente do Brasil. E, com as 

eleições, o contingenciamento pelo governo federal, isto é, institui-se uma medida 

financeira que limita gastos quando as receitas previstas não se confirmam. O que 

ficou evidenciado que os investimentos para os setores sociais, a exemplo do 

PNAIC, ficam em segundo plano. Essa cessação, ou mesmo a redução de recursos 

                                            
15 As orientadoras de estudos do PNAIC em Medianeira são professoras que exercem a função de 
coordenadoras pedagógicas na Secretaria Municipal de Educação de Medianeira (SMED).  
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à educação, os quais foram planejados, resulta em prejuízo à concretização daquilo 

que o próprio Governo Federal julga ser necessário. Ou não era tão necessário 

assim? Trataremos mais sobre essa questão no capítulo das análises dos discursos. 

Se a intenção do Governo Federal por meio do PNAIC é de garantir o direito 

de alfabetização a todas as crianças, como isso seria possível em Medianeira?  

Entendemos que um projeto que se encontra em andamento traz consigo 

riscos porque toda proposta apresentada traz, em seu bojo, determinados 

referenciais teóricos e, com eles, metodologias utilizadas, materiais, entre outros. 

Neste sentido, entendemos que a formação pelo PNAIC é uma possibilidade, mas 

tem seus limites, pois o ensino da leitura e da escrita e sua apropriação pelo 

educando depende da concepção de linguagem, pois é ela que orienta a 

alfabetização. O que aqui afirmamos, quer nos parecer, é o que afirma a Professora 

Orientadora H quando a questionamos se o Pnaic apresenta contribuição para o 

processo de ensino e alfabetização no município, e ela nos diz que “bom, é, os 

cadernos do Pnaic, eles têm várias abordagens teóricas. Eles apresentam várias 

abordagens, e a gente sempre traz, procura embasamento teórico no currículo da 

AMOP” (PROFESSORA ORENTADORA H). A necessidade de buscar 

embasamento teórico no Currículo AMOP que a Professora Coordenadora H afirma, 

talvez seja explicada pelo que ressalta a Professora Coordenadora I ao responder 

essa mesma questão. Ele nos diz que “o PNAIC não propõe nenhum método 

específico, mas sugere diferentes metodologias” (PROFESSORA 

COORDENADORA I). Quais seriam? No último capítulo traremos o que nos 

disseram os sujeitos participantes de nossa pesquisa. 

Assim como o PNAIC, muitos outros programas foram criados pelo Governo 

Federal para enfrentar os desafios que envolvem o ensino e aprendizagem da leitura 

e da escrita. Exemplo disso foi criação, em 2001, do Programa de Formação de 

Professores Alfabetizadores (doravante PROFA). A intenção era diminuir o elevado 

índice de fracasso escolar, o qual foi relacionado à aprendizagem da leitura e da 

escrita. 

Outro programa do governo federal, na mesma direção, é o Programa de 

Apoio à Leitura e Escrita - PRALER, criado na gestão do Ministro de Educação 

Fernando Haddad, em 2007, com o objetivo de complementar as ações 

desenvolvidas pelas secretarias de educação destinadas à formação continuada do 
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professor com vistas ao ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, sendo o 

ensino da língua centrado na consciência fonológica e os encaminhamentos da 

leitura a partir do “convívio” dos educandos com textos de diferentes gêneros 

(BRASIL, 2007). Cabe ainda aqui citar o programa Pró-Letramento que foi criado 

anterior ao PNAIC e também se destina à formação continuada do professor 

alfabetizador. 

Os programas que citamos têm em comum a intencionalidade de propor 

propostas de formação continuada para professor alfabetizador com vistas à 

promoção do ensino da leitura e da escrita e aprendizagem pelo educando. Se, ao 

longo do tempo, na educação brasileira, isso tem sido uma constante, e apesar de 

os índices apresentarem uma diminuição nos índices de analfabetismo no Brasil, 

fato é que muitos brasileiros não possuem o domínio da leitura e da escrita. Quais 

possibilidades de o PNAIC contribuir para a promoção do ensino da leitura e da 

escrita e sua apropriação pelo educando? 

Em se tratando de o PNAIC ser um programa de âmbito nacional e que foi 

organizado por diversos sujeitos em diferentes regiões e distintas universidades, 

mesmo seguindo o referencial do governo federal, não há como afirmar que 

ocorreu/ocorra a mesma formação em todo o território nacional, isso porque os 

sujeitos são outros, os contextos são outros, a caminhada de formação de cada 

professor é outra, enfim, a constituição do professor alfabetizador nos diferentes 

espaços e tempos são outros. Entretanto, queremos afirmar que, na base de tudo 

isso, há sim a forma particular de cada contexto, a singularidade da formação, mas 

está também a natureza social da linguagem que é, portanto, ideológica, que 

inexiste fora de um contexto social e registra as menores variações das relações 

sociais, conforme nos ensina Bakhtin/Volochínov ([1929], 2014), e assim precisa ser 

ensinada e compreendida. 

Dada essa natureza da linguagem, o Programa em questão possui seus 

diferentes contornos, nos distintos espaços de realização. Isso porque a formação 

do PNAIC reúne instituições, sujeitos situados nos diferentes contextos 

educacionais, que por meio da interação com o outro refletem e refratam tanto a sua 

própria formação quanto a formação do professor alfabetizador ofertada pelo 

Programa.  



38 
 

 
 

A título de exemplificação do que afirmamos, apresentamos duas situações 

que explicitam as ações em dois espaços educacionais diversos que desenvolveram 

a formação proposta pelo PNAIC, quer sejam, a formação na Universidade Estadual 

de Campinas - SP e a formação no município lócus de nossa pesquisa, Medianeira – 

PR. A primeira situação refere-se ao PNAIC/Universidade Estadual de Campinas, o 

qual se estruturou a partir dos referenciais do Programa PNAIC, que foram 

estudados, como também seus materiais analisados e a eles agregados outros 

materiais de forma a articular os saberes da prática docente. “Não demos ao grupo 

nada pronto para ser transposto ou aplicado. Apoiamo-nos no entendimento da ação 

política que representa o planejamento no coletivo do grupo de formação” 

(GUEDES-PINTO, 2016, p. 34). Semelhante a esse direcionamento ocorreu a 

formação pelo PNAIC em Medianeira, conforme enuncia a Professora I, orientadora 

de estudos no referido município: “discutimos sobre o currículo em sua forma mais 

abrangente e trazendo para a nossa prática, para o nosso currículo (Currículo da 

AMOP)” (PROFESSORA I). A Professora Q enuncia que os encontros pelo PNAIC 

em Medianeira eram realizados uma vez por semana e eles, os professores, 

levavam “experiências vividas em sala de aula, trabalhos que a gente realiza com a 

criança, com a formação do Pacto [...] a gente leva experiências, a gente tem 

textos...” (PROFESSORA Q). 

Assim, pode-se observar que a forma como se organizou essa formação, 

pautada na valorização dos saberes da prática docente, tem relação com o que 

sinaliza Guedes-Pinto (2015), ou seja, o que tem permeado a formação do professor 

a partir dos anos de 1990 e sua formatação tem como base as teorias do psicólogo 

norte-americano John Dewey. A autora cita outros autores, dentre eles Pimenta e 

Ghedin (2002), que analisam que a formação do professor baseada na sua prática 

docente tem um lado positivo por tornar o professor um sujeito de mudanças e 

inovações de sua prática e, por outro lado, pode-se, com a exacerbação da 

“epistemologia da prática”, desqualificar o trabalho do professor pelo fato de que 

essa postura contribui para a substituição dos saberes para competências. Ou seja, 

o foco educacional vem a atender aos interesses da sociedade capitalista em 

detrimento da formação humana.   

A formação pelo PNAIC, assim, valoriza os conhecimentos da prática do 

professor e é articulada com o referencial teórico que sustenta o Programa em 
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questão, sendo que esse suporte é advindo das universidades formadoras. 

Conforme apontam Ferreira e Cruz (2010), esse suporte é função da academia, que 

possui legitimidade e condições para contribuir com orientações aos professores 

para aperfeiçoamento da prática docente. Logo, também ela, a academia, precisa 

saber a serviço de quem está, haja vista a ponderação de Guedes-Pinto (2015), 

mencionada. 

Se exemplificamos duas situações em que ocorreu a formação pelo PNAIC, 

foi para trazer, para este espaço, as possíveis contribuições do PNAIC para a 

promoção do ensino da leitura e da escrita nos dois contextos dessa prática. No 

primeiro, diz respeito à Formação Continuada de Professores Alfabetizadores 

desenvolvida pela Universidade Estadual de Campinas nos anos de 2013 e 2014, de 

acordo com Guedes-Pinto (2016), os participantes demonstraram grande 

envolvimento e exemplificaram os momentos quando estes compartilhavam, entre 

os grupos, os relatos de trabalhos por ele desenvolvidos em seus município, e que 

havia sido tomados junto aos formadores e aos parâmetros do Programa. A autora 

ressalta o quão foram proveitosas para todos os envolvidos as discussões teórico-

metodológicas relativas a formação do PNAIC, e acredita que a formação 

continuada chegou próxima da meta de se trabalhar em uma perspectiva 

multiplicadora. No segundo contexto, no município lócus de nossa pesquisa, e que 

abarca a formação pelo PNAIC realizada pelo orientador de estudos aos professores 

alfabetizadores, apresentamos alguns enunciados que atestam quais foram as 

percepções dos sujeitos participantes de nossa pesquisa16. Vejamos: 

 

Em 2013 e 2014 o programa assim, foi bem aceito pelos professores. 
A participação deles (dos professores de Medianeira) é ótima. Eles 
colocam o quanto isso contribuiu para a prática deles em sala de 
aula (PROFESSORA ORIENTADORA H). 
 
Como o primeiro ano (da formação pelo PNAIC) era destinado só para 
alfabetização, eu acredito que fortaleceu muito a questão da 
segurança dos encaminhamentos necessários para que a criança se 
aproprie do sistema de leitura e escrita (PROFESSORA 
COORDENADORA G). 
 
Com certeza, eu acho que veio a contribuir, veio a somar com o que 
a gente já vinha fazendo. O PNAIC não propõe nenhum método 
específico, até mesmo porque é um programa em nível de Brasil e 

                                            
16 Os excertos a seguir são retirados dos enunciados dos sujeitos participantes da pesquisa. Os 
demais enunciados serão apresentados no capítulo em que realizamos a análise dos discursos. 
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não tem como priorizar este ou aquele método. Cada município 
penso que segue a metodologia que o seu currículo propõe. Então 
ele (o PNAIC) não propõe um método específico, mas sugere 
diferentes metodologias que podem ser utilizadas diretamente dentro 
da sala de aula (PROFESSORA ORIENTADORA I). 
 
Então nós temos que buscar muito em outros teóricos, pesquisar nos 
materiais fornecidos pelo PNAIC que são muito bons, e em outros 
teóricos para a gente conciliar a formação e buscar também a 
formação do nosso currículo (Currículo AMOP) que dá suporte ao 
nosso trabalho. Mas a formação por si só não daria conta não do 
trabalho (PROFESSORA ORIENTADORA N). 

 

 As professoras alfabetizadoras de Medianeira percebem, no PNAIC, 

contribuições para o ensino da leitura e da escrita. Entretanto, conforme enuncia a 

Professora Orientadora N, tão somente essa formação não possibilita condições 

mais permanentes de promoção do ensino da leitura e da escrita, porque como nos 

ensina Bakhtin/Volochínov ([1929], 2014), sobre o inacabamento do homem, novas 

situações se apresentam em decorrência de novas necessidades que são criadas. 

Assim, a professora alfabetizadora entende que o constituir-se professor 

alfabetizador não é algo pronto e acabado, mas que, para melhor ensinar, necessita 

estar em constante aperfeiçoamento profissional. Entendemos que, associado a 

isso, constituir-se professor alfabetizador é possibilitar que a linguagem, enquanto 

signo vivo e ideológico, o constitua e possa, da mesma forma, por meio da 

interlocução social, constituir sujeitos concretos e históricos. Que ensinar a ler e a 

escrever é compreender que a linguagem é um dos pilares que nos constitui homens 

e dominá-la para além dos códigos de escrita, é dominar o signo, o ideológico, é 

compreender como está organizada a sociedade capitalista, é nela poder atuar. Isso 

ocorre porque os fundamentos da alfabetização não mudam, o que mudam são as 

teorias. E entre esta ou aquela ou aquela outra, existem caminhos distintos a 

percorrer, como dentre esta ou aquela decorrem destinos distintos a se chegar, e a 

atuar.  
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2 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSOR ALFABETIZADOR: UM DOS 

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS PARA O ENSINO DA LEITURA E DA ESCRITA 

 

“As ideias não influenciam o homem 
profundamente quando são apenas ensinadas 
como ideias e pensamentos. Usualmente, 
quando apresentadas de tal maneira, modificam 
outras ideias; novos pensamentos assumem o 
lugar de antigos pensamentos, novas palavras 
tomam o lugar de velhas palavras. Mas tudo o 
que aconteceu foi uma mudança nos conceitos e 
nas palavras. Por que seria diferente? É 
extremamente difícil para o homem ser 
mobilizado por ideias e apreender uma verdade. 
Para fazê-lo ele precisa superar as resistências 
profundamente enraizadas da inércia, o medo de 
estar errado ou de afastar-se do rebanho. O 
simples travar conhecimento com outras ideias, 
não é o bastante, embora essas ideias, em si 
mesmas, sejam corretas e poderosas. Mas as 
ideias só têm, realmente, um feito sobre o 
homem quando são vividas por aquele que as 
ensina, quando são personificadas pelo 
professor,  quando a ideia aparece encarnada. 
Se o homem expressa ideia de humildade, 
aqueles que o escutam compreenderão o que é 
a humildade. Não apenas compreenderão, como 
também acreditarão que ele está falando de uma 
realidade e não apenas proferindo palavras. O 
mesmo se aplica a todas as ideias que um 
homem, um filósofo ou um mestre religioso 
possam tentar transmitir.”  
 

Erich Fromm   

 

O ensino inicial da língua materna e sua apropriação pelo homem é condição 

necessária para que este possa melhor apreender a realidade na qual está inserido. 

Esse processo de objetivação da prática social não ocorre de maneira aleatória, mas 

por meio de uma ação que exige sistematização, a qual é decorrente da mediação da 

linguagem, pois é por meio dela que conceituamos o mundo. A linguagem, assim 

como o trabalho e o alimento é o que nos constitui seres humanos. O 

desenvolvimento humano é mediado pela linguagem que ocorre a partir das relações 

interpessoais. De acordo com os pressupostos da Teoria Histórico-Cultural 

(VYGOTSKY, 2001), é nas relações sociais mediadas pela linguagem que ocorre o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores; o pensamento se desenvolve 
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mediado pela cultura ao longo do desenvolvimento histórico da humanidade. A 

linguagem, nas diferentes formas de manifestação que se apresenta, quer seja a 

palavra falada, escrita, gestualizada, ou imagética, a enunciação não é algo que 

ocorre individualmente, mas é de natureza social (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929], 

2014, p.113). A palavra “constitui justamente o produto da interação do locutor e do 

ouvinte” (BAKHTIN/ VOLOCHÍNOV, [1929], 2014, p.117). Neste sentido, a educação 

formal tem papel fundamental na formação humana, porque entre a teoria e a ação de 

educar há uma intencionalidade, isto é, uma ação que envolve educação de 

consciências. Formar o ser humano, constituir-se ser humano é intencional, é algo 

que antes foi idealizado. Não se ensina tão somente o signo linguístico, mas se ensina 

a criança desde cedo para que compreenda o modo como funcionalmente a 

linguagem organiza a vida dos homens em sociedade, daí ser a linguagem viva, 

dialógica, ideológica, presente na luta de classe, a que orienta o ensino.  

De acordo com a Teoria Histórico-Cultural (VYGOTSKY, 2001), a consciência 

humana é formada no processo de internalização dos signos culturais, a partir das 

relações interpessoais mediadas pela linguagem. Mesmo sendo a educação um 

campo amplo e que engloba vários locais em que o processo de ensino e 

aprendizagem se efetiva, seja na família, nos sindicatos, nas igrejas ou em tantos 

outros lugares, é tão só e unicamente na escola que ocorre o ensino e a 

aprendizagem do saber sistematizado, do conhecimento em seu aspecto formal, na 

escola como lócus autorizado e reconhecido legal e socialmente.  

Assim, dado, portanto, a este “poder” que a instituição escolar detém, ainda 

cabe questionar sobre o que ali se ensina para quem e para quê. Educa-se na escola 

para a formação integral do homem ou para prepará-lo para o mercado de trabalho? 

Se é que o prepara? E o professor, quem o forma e para que o forma? Como o 

forma? Essas reflexões são pertinentes quando se trata de discutir a formação do 

professor, uma vez que entendemos ser este sujeito o responsável por realizar a 

mediação, o conhecimento científico com o educando na escola. E essa mediação 

não é neutra, pois a forma com que o professor medeia com a criança determinado 

conceito científico, sistematizado, acumulado historicamente, produzido pela 

humanidade para ser apropriado por ela, tem a ver com o modo como ele, o 

professor, foi/é educado e projeta sua vida. Em outras palavras, sua visão de 

realidade, sua visão de homem, o modo como se faz professor incide, repercute, na 
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formação da criança e, por essa formação, poderá contribuir, ou não, para algum 

movimento desta na direção da emancipação humana. E para que haja contribuição, a 

ação docente deve ser intencional e sistematizada. Intencional remete àquilo que o 

professor ensina ao aluno para que lhe sirva de instrumento para atender às 

necessidades de produção de sua vida em sociedade, não apenas de maneira 

imediata, pragmática, tão somente para o mundo do trabalho, mas que lhe possibilite 

a apreensão, a compreensão e a transformação, no que lhe for possível, da própria 

condição da existência humana. Sistematizada, tem o sentido de que a organização 

do conhecimento científico, do conteúdo a ser ensinado, possibilite sua didatização, 

para seu ensino e a sua aprendizagem. 

Apropriar-se dos conhecimentos científicos é condição necessária ao homem 

para que, assim, possa compreender melhor o mundo e agir na prática social, e dessa 

forma, caminhar na direção da superação de relações sociais de exploração 

decorrentes da forma como está organizada a sociedade capitalista. Na medida em 

que o ensino é orientado pela linguagem enquanto signo vivo, ideológico, presente na 

luta de classe, a escola é uma possibilidade de mudança e de transformação social 

para a constituição de seres humanos. Ensinar os conhecimentos científicos é a 

função da escola. No entanto, há que se considerar que a escola é o lócus onde se 

manifestam os pressupostos do mundo do capital, visto que esta se insere na 

sociedade capitalista e sofre sua influência. A educação que ali se promove, os 

conteúdos que ali se ensinam, as formas de avaliação que ali são conferidas, as 

relações de poder estabelecidas na escola e tantas outras atividades inerentes à 

educação formal, são resultados das políticas educacionais, culturais e econômicas 

refratadas desta mesma sociedade.  

Contraditoriamente, neste mesmo espaço, que cumpre uma função social de 

instrumentalização dos sujeitos com conhecimentos sólidos que lhes propicie 

condições de assumir um lugar social para desenvolver trabalhos com vistas à 

superação dos modos de alijamento humano e injustiça social desta mesma 

sociedade, frente aos índices de analfabetismo de brasileiros de 10 anos de idade ou 

mais apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (doravante 

IBGE), Censo Demográfico 2000/2010, apesar da redução de 12,8% para 9%, dá-se a 

compreender que o ensino diário escolar, na sua maioria, não consegue abarcar, não 

se consegue ensinar os fundamentos que fazem diferença para a vida escolar e 
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profissional do educando. Quer nos parecer que o não conseguir ensinar, entre outros 

elementos, seja decorrente de uma não suficiente e adequada formação para 

professores, tanto a inicial quanto a continuada.  

Assim, se o objeto da ação do professor alfabetizador é o ensino da língua, 

demonstrado está que este profissional e seu ensino não são capazes de alterar a 

situação social pelo analfabetismo, como é possível verificar pelos índices do IBGE. 

Ao propor a formação pelo PNAIC, que tem como um dos eixos centrais a formação 

do professor alfabetizador, e que explicita na sua proposta a luta para garantir o direito 

de alfabetização a todos os brasileiros até 8 anos de idade, questionamos: quais 

práticas inovadoras possibilitariam isso? No recorte de nossa pesquisa, há a 

contribuição do PNAIC para a formação do professor alfabetizador de Medianeira com 

vista à promoção do ensino da leitura e da escrita e sua apropriação pelo educando?  

Obviamente, não se trata de colocar o peso desigual de uma grande parcela da 

solução da desigualdade social sob a responsabilidade da educação ou dos seus 

professores. Ao contrário, para além da própria estrutura e organização social, no que 

tange à escola, o compromisso é de todos os profissionais das mais distintas áreas, 

porque ensinar e aprender a ler e a escrever para além de uma sólida formação inicial 

e continuada de professor, exige uma estrutura física adequada, recursos financeiros 

suficientes, materiais pedagógicos, remuneração salarial adequada, e tantos outros.  

Diante da proposta do PNAIC entendemos que o que vem sendo discutido por 

ela não seja algo novo, pois a temática envolvendo a formação do professor 

alfabetizador e o ensino inicial da língua materna é objeto de estudo de longa data. O 

que quer nos parecer é que o foco do Programa em questão inclina-se muito mais em 

eleger um caminho como sendo o “válido” para o momento atual, no que tocante ao 

ensino da língua materna, uma vez que o Programa deixa explícita a proposta de 

alfabetização na perspectiva do letramento para uso em práticas sociais. Mas, anterior 

ao fenômeno “letramento”, alfabetizava-se tão somente para compreender códigos e 

não para uso nas atividades sociais? Conforme enfatiza Geraldi (2014), ninguém 

alfabetiza senão para o sujeito utilizar a leitura e a escrita para sua vida em sociedade. 

Então, “alfabetizar letrando” seria uma nova maneira, ou parafraseando Mortatti 

(2000), um novo sentido à alfabetização?  

Entendemos que a apropriação da linguagem, ter o acesso e o domínio dos 

signos culturais, sobretudo, na sua modalidade escrita, diz respeito a uma forma de 
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apropriação que não ocorre aleatoriamente, mas precisa de ser ensinada, e, para 

tanto, há que ser sistematizada, planejada, organizada. Mas, sobretudo, conforme já 

dissemos, a concepção de linguagem é o que orienta o ensino da leitura e da escrita. 

E ensinar a ler e a escrever para nós é um posicionamento político, sobretudo deve 

servir para que o sujeito possa se apropriar dos bens culturais para compreender e 

atuar na sociedade com vista a uma sociedade menos desigual.  

 

2.1 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSOR ALFABETIZADOR: 

DIFERENTES CRENÇAS CONSTRUÍDAS NO QUE TANGE AO ENSINO DA 

LÍNGUA MATERNA AO LONGO DA HISTÓRIA EDUCACIONAL BRASILEIRA 

 

A formação continuada para professores no Brasil, ao longo da história, é 

motivo de intensas discussões, pois existem distintos referenciais teóricos que 

norteiam o processo de ensino e aprendizagem da cultura letrada. A formação para 

professores tem a ver com a formação do ser humano, a qual depende de que sejam 

ensinados e apropriados pelos alunos os bens culturais. Neste sentido, Martins e 

Duarte (2010) têm denunciado que, decorrente de formas e reformas pelas quais tem 

sido organizada a sociedade capitalista, a formação para professores é desenvolvida 

com o firme propósito de atender à lógica reprodutiva do capital, isto é, a educação 

escolar tem se caracterizado pelo “esvaziamento teórico”.  

Assim, o não domínio dos conhecimentos teórico-metodológicos necessários à 

prática docente, ou ainda, o exercício docente realizado com peso máximo a partir de 

experiências, impossibilita, ou reduz drasticamente, ao sujeito a compreensão da 

realidade social e o modo de ensiná-la enquanto visão desta mesma realidade. Frente 

a isso, se o objetivo central da educação escolar é o de possibilitar a transformação 

das pessoas em direção à humanização do homem, como poderá o professor 

contribuir para essa transformação se ele não possui o domínio dos fundamentos que 

possibilitam a promoção do ensino da leitura e da escrita para apropriação da cultura 

e dos bens simbólicos produzidos pela humanidade? Mészaros (2004), ao encontro 

dessa questão, afirma que o professor precisa ser ele mesmo educado, porque, para 

ensinar, antes precisa dominar os fundamentos. Não se ensina a ler e a escrever 

simplesmente para decodificar signos linguísticos, mas como já propunha Geraldi 
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(2000), o ensino e aprendizagem tem uma intencionalidade, para que se ensina e 

para que se aprende o que é ensinado.  

Nesse sentido, os conhecimentos, o ensinar e o aprender a ler e escrever tem 

objetivo de formação humana e isso coincide, conforme nos ensina 

Bakhtin/Volochínov ([1929], 2014), com o domínio do signo ideológico, utilizado nas 

diferentes situações, com diferentes propósitos, de acordo com o auditório social que 

se quer “convencer”. 

O conhecimento necessário para a formação humana, de acordo com Duarte 

e Martins (2010), advém do conhecimento científico, produzido historicamente pela 

humanidade, e sua apropriação é tão somente possível no lócus autorizado, a 

escola, na qual é o professor o responsável para esse fundamental processo de 

mediação entre o conhecimento e o educando. Entretanto, o “esvaziamento teórico” 

a que se refere Duarte (2010), tem a ver com as influências na educação brasileira 

por teorias pedagógicas que valorizam o conhecimento do cotidiano, o pessoal em 

detrimento ao científico, ao filosófico, ao artístico. Essas pedagogias, de acordo com 

o autor, negam a formação humana, tanto pelo caráter de relativismo epistemológico 

quanto de um relativismo cultural, as quais ele denominou de pedagogias do 

aprender a aprender.  

Nesse leque de pedagogias são elencadas pelo autor a pedagogia das 

competências, a pedagogia do professor reflexivo, a pedagogia dos projetos, a 

pedagogia multiculturalista e o construtivismo. Por essas pedagogias, o professor 

não medeia o conhecimento, organiza-o; contrariamente, seu trabalho pauta-se na 

prática pela prática, no conhecimento do cotidiano, enfim, as ações voltam-se para 

atender aos desafios demandados pelas necessidades do mercado de trabalho, 

como também no respeito às diferenças, no sentido de que as diferenças são 

usadas para impedir o sujeito de aprender os conhecimentos científicos. Assim, se o 

trabalho do professor não é o de mediar com o educando o conhecimento, seu 

trabalho fica descaracterizado. 

Porém, ao contrário do que postulam essas pedagogias, a ação do professor 

é fundamental para o processo de humanização do homem. É pela mediação do 

professor que a criança tem a possibilidade de ascender do empírico para o 

concreto pensado, ou seja, compreender as relações existentes na forma com que 

está organizada a sociedade e nela atuar. O processo de compreensão é decorrente 
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de um ensino organizado, ou melhor, a correta organização da aprendizagem gera o 

desenvolvimento (VYGOTSKI, 2005). Portanto, a ação do professor é intencional e 

sistematizada, e seu trabalho é o de dirigente do processo e não organizador ou 

facilitador da aprendizagem.  

 A escola, enquanto lócus autorizado, deve ser o espaço “da apropriação 

pelas camadas populares das ferramentas culturais necessárias à luta que travam 

diuturnamente para se libertar das condições de exploração em que vivem” 

(SAVIANI, 2012, p. 71), pois apropriar-se dos conceitos científicos é uma 

necessidade social para possibilidade de mudança, de transformação. Ninguém se 

humaniza se não compreender a realidade da qual está inserido. A compreensão é 

mediada pela linguagem e pelo trabalho na relação com o outro. Para Saviani 

(2012), a prática social é sempre o ponto de partida para o trabalho de 

instrumentalização a ser realizado pela escola, transformando-se em uma nova 

prática social, ou seja, a internalização dos conhecimentos necessários para a 

compreensão e atuação na sociedade. Apreender é trazer à consciência. E “a 

consciência só se torna consciência quando se impregna de conteúdo ideológico 

(semiótico) e, consequentemente, somente no processo de interação social.” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929], 2014, p. 34) Ninguém aprende os conhecimentos 

científicos sem que lhes seja ensinado. Para ensinar é preciso da ação do professor 

e este, para ensinar, dentre as distintas condições de trabalho, de remuneração, de 

espaço físico, de materiais didático-pedagógico e tantos outros, fundamentalmente 

precisa de uma formação inicial e continuada consistente, sólida. 

Ao tratar da formação do professor alfabetizador, parece-nos que o PNAIC 

seria uma medida paliativa, distante de contemplar, por exemplo, possibilidades de 

melhorias frequentes quanto à formação inicial e continuada para professores, 

melhorias à própria carreira do professor, como também distante de contemplar 

possibilidades de investimentos adequados de recursos financeiros para se efetivar a 

tão propagada “educação de qualidade” pelo Estado. Aliás, como se pode afirmar que 

é possível uma educação de qualidade quando diariamente percebe-se que a 

aplicação de recursos financeiros pelo Estado à educação brasileira além de 

insuficientes, gradativamente vem sendo reduzidos?17 Uma prática educacional 

                                            
17 A isso nos referimos às verbas para financiamento da Educação, não tão somente, por exemplo, ao 
piso salarial do professor alfabetizador, que aliás não condiz com as reais necessidades para o 
exercício da docência. Mas nos referimos, sobretudo, ao incentivo à formação deste professor, seja 
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comprometida com uma sociedade menos desigual não se efetiva sem que haja 

condições adequadas e investimentos. 

 Para que possamos, nas contradições inerentes, compreender que é possível 

realizar este Programa em prol da apropriação do conhecimento pelo aluno, faz-se 

necessário questionar e identificar se a formação pelo PNAIC visa contribuir para a 

busca de soluções consequentes para se enfrentarem as dificuldades presentes no 

processo de ensino e aprendizagem, seja pelas crianças em aprender a ler e a 

escrever, seja pelos professores em ensinar, pois estas dificuldades são de longa 

temporalidade. 

 Na busca de soluções para intensificar a alfabetização, há vários Programas 

que o MEC desenvolveu. Dentre eles, destacamos o PNAIC e o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (de ora em diante PIBID), haja vista os 

dois projetos terem em comum o objetivo de melhorar o desenvolvimento educacional 

em escolas com baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (doravante 

IDEB). 

  De acordo com o Portal MEC, o programa PIBID foi criado em 2007 pela a 

(CAPES, de ora em diante), e o objetivo desse programa é o de “antecipar o vínculo 

entre os futuros mestres e as salas de aula da rede pública” (BRASIL, 2017, s/p.). O 

PIBID promove a articulação entre as universidades públicas e as secretarias 

estaduais e municipais de educação. São bolsistas os coordenadores das áreas do 

conhecimento, os alunos dos cursos de licenciatura, como também os supervisores 

que são os professores das disciplinas nas unidades escolares em que está sendo 

realizado o estágio. 

                                                                                                                                        
ela inicial ou continuada. Porque nem todos têm a chance de ingressar numa universidade pública, 
porque as vagas são limitadas. Como também é possível evidenciar que as universidades públicas 
vêm funcionando em situação precária, uma vez que os recursos para custeio e manutenção além de 
insuficientes para o ensino e a pesquisa vêm sendo drasticamente reduzidos. Como é possível uma 
educação de qualidade com ausência de recursos financeiros? Essa é a realidade da Unioeste, 
instituição da qual faço parte como aluna e pesquisadora, e acredito que a situação de demais 
universidades públicas possa se assemelhar. Diante do descaso da União e Estado, o que se quer, 
ou melhor, o que se espera é que os recursos financeiros, ao contrário do que vem sendo executado, 
sejam ampliados. Que os programas que possibilitem ao professor tomar-se sujeito de sua 
aprendizagem recebam a devida atenção e sejam ofertadas mais vagas. O professor alfabetizador 
deseja que todos os educandos se apropriem da leitura e da escrita. Essa apropriação, para além da 
faceta linguística, remete ao domínio do signo, que, para nós, é instrumento para minimizar as 
desigualdades sociais na forma como está organizada a sociedade capitalista. Se programas como o 
do PNAIC são criados para promover o ensino da leitura e da escrita, por que as receitas destinadas 
às universidades públicas que formam esse mesmo professor são reduzidas? Por que não são 
ampliadas vagas nas universidades públicas para que o professor possa se dedicar à pesquisa? Por 
que não se permite, com liberação em carga horária, a frequência dos professores a grupos de 
pesquisa nas universidades?  
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 Cabe ressaltar que, em ambos os projetos, PNAIC e PIBID, os participantes 

recebem bolsas18, contudo, a diferença entre os dois programas está no modo como a 

formação está organizada e ocorre. Pelo PNAIC a formação é delineada, organizada, 

com uma determinada rotina, conforme consta no caderno de apresentação: 

 

Em cada unidade, algumas atividades são permanentes: 
I. Leitura para deleite: leitura de textos literários, com conversa sobre 
os textos lidos incluindo algumas obras de literatura infantil [...] 
II. Tarefas de casa e escola e retomada, em cada encontro, do que foi 
proposto no encontro anterior, com socialização das atividades 
realizadas; 
III. Planejamento de atividades a serem realizadas nas aulas seguintes 
ao encontro; 
IV. Estudo dirigido de textos, para aprofundamento de saberes sobre 
os conteúdos e estratégias didáticas [...] (BRASIL, 2012, p. 32).  
 

Essa rotina comprova-se na prática, de acordo com o que enuncia a 

Professora B, participante de nossa pesquisa, quando lhe perguntamos sobre como 

tem sido a formação no PNAIC, qual é a metodologia utilizada nas formações, o que 

prontamente enuncia que: 

 

Os encontros acontecem semanalmente, uma vez na semana. Lá 
estudamos os cadernos que vem o material. A orientadora leva livros 
e faz leitura deleite num primeiro momento, depois a discussão 
daquele livro. Estudamos, debatemos os textos, realizamos trabalhos 
em grupo de atividades que nós temos que executar com as crianças 
aqui na escola e depois mostrar o resultado, compartilhar com as 
colegas (PROFESSORA B). 

 

Ou seja, pelo que afirma essa professora, há uma dinâmica para os 

encontros, os objetivos da proposta da formação seguem um roteiro de atividades, e 

após as discussões e encaminhamentos são levadas para serem executadas em 

sala de aula. A socialização aos colegas das atividades desenvolvidas em sala de 

aula, de acordo com a Professora R, outro sujeito de nossa pesquisa, ocorria do 

seguinte modo:  

 

A gente tinha que sentar, preparar, aplicar, filmar, tirar foto [...] por 
exemplo, Língua Portuguesa, sobre produção de texto. Ela trazia o 
assunto, nós discutíamos, ela (a orientadora de estudos) propunha 
para nós uma atividade, nós voltávamos para a escola, fazíamos 

                                            
18 No apêndice 4 trazemos a tabela com os valores pagos aos bolsistas participantes do PIBID. 
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esse trabalho, depois voltávamos e mostrava para o grupo, aí 
acontecia a troca (PROFESSORA R). 

 

Assim, para que o professor alfabetizador possa melhor ensinar é 

fundamental uma formação consistente tanto inicial quanto continuada e o programa 

PIBID, de acordo com a Assessoria de Imprensa da CAPES, em entrevista 

publicada em 22 de agosto de 2015 no Portal do MEC,  

 

tem alcançado resultados expressivos, como a diminuição da evasão 
e o aumento da procura pelos cursos de licenciatura; [...] a 
articulação entre ensino, pesquisa e extensão e a formação 
contextualizada e comprometida com o alcance de resultados 
educacionais19. 

 

O INEP, ao avaliar o programa PIBID em relação ao PNAIC, observou que a 

formação naquele foi muito mais importante, porque pelo PIBID o participante em 

processo de formação toma decisões, é sujeito de sua aprendizagem, ao contrário à 

do PNAIC, em que a formação é organizada pelas universidades formadoras. 

Entretanto, como se observou que a formação inicial pelo PIBID é “muito frutífera”, 

esta deveria ser ampliada na oferta de vagas. Além do que, se a preocupação do 

governo federal é, de fato, garantir que os professores, ao ingressarem na profissão, 

estejam melhor preparados e se o Programa vem mesmo dando resultados 

expressivos, o movimento lógico seria que fosse assumido como uma política de 

Estado, garantindo-lhe investimentos e permanência. Contrariamente, o que se 

vivencia, ainda no presente momento, é uma luta de resistência das Universidades 

que ofertam o PIBID de mantê-lo em vigência. Nesse sentido, oportunizaria, por mais 

um Programa, aquilo que os professores de nossa pesquisa aguardam em relação à 

formação: o professor alfabetizador quer uma formação que venha oferecer condições 

para melhor ensinar o educando a ler e a escrever, como veremos mais adiante. 

O panorama da pedagogia educacional que hoje se apresenta é um misto de 

contribuições, como também de alguns equívocos de distintas práticas que, ao longo 

da história educacional brasileira, prevaleceram com maior ou menor influência 

sobre a atuação dos professores quanto ao ensino inicial da língua materna. Esse 

entendimento eclode nos enunciados das professoras alfabetizadoras que fazem 

parte desta pesquisa e serão apresentadas posteriormente.  

                                            
19 Disponível em <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32080>. Acesso em: 22 nov. 2016. 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32080
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As contribuições e os equívocos no ensino inicial da leitura e da escrita de 

que falamos acima referem-se às práticas materializadas por distintas pedagogias. 

Se a Pedagogia Tradicional, criticada pela Pedagogia Nova pelo fato de o 

processo educacional ter como centro o professor, e tachada de conteudista porque 

prima pelos conteúdos ministrados, em contrapartida, a Pedagogia Nova tinha como 

centro o educando, e que o importante não era a transmissão de conhecimento, a 

criança se apropriar dos bens culturais por meio da condução do adulto experiente e 

responsável pelo sua aprendizagem, mas aprender a aprender conforme aponta 

Duarte (2010). A Pedagogia Nova propunha que a aprendizagem da criança 

decorresse a partir da criança, ou melhor, do seu centro de interesse. Já a 

Tradicional, apesar das críticas a ela atribuídas, primava pela transmissão dos 

conhecimentos científicos, em que cabia ao professor ensinar e aos alunos 

aprenderem. Mas, nem todos os que na escola ingressavam aprendiam, nem tão 

pouco se ajustavam à sociedade democrática burguesa que se queria consolidar.  

A Pedagogia Tradicional foi hegemônica no período de meados do século XIX 

até o final deste mesmo século quando ganhou maior destaque a Pedagogia Nova. 

“Essa teoria mantinha a crença no poder da escola e em sua função de equalização 

social” (SAVIANI, 2012, p. 07). Conforme o autor (SAVIANI, 2012), inicialmente a 

educação fora organizada por meio de experiências restritas e depois foi expandido 

para todos os sistemas escolares, e segundo essa teoria a marginalidade deixa de 

conotar sentido de não domínio de conhecimento e passa a ser o rejeitado. Assim, 

era importante incluir e respeitar as diferenças mas em detrimento à aprendizagem. 

O importante, como nessa teoria “não é aprender, mas aprender a aprender” 

(SAVIANI, 2012, p. 9). Era preciso superar a marginalidade, e com isso houve da 

Pedagogia Tradicional para a Pedagogia Nova, uma mudança de paradigma no 

processo educacional. O que antes priorizava os conteúdos cognitivos passou a 

valorizar os métodos de ensino; o professor, centro do processo, foi substituído pelo 

aluno. O que importava era o aluno ser aceito em detrimento de sua aprendizagem. 

O professor, não como antes, agora deveria apenas orientar e estimular o aluno a 

fazer suas descobertas. A aprendizagem deveria acontecer espontaneamente por 

meio de ambientes estimuladores, o que confirmava ser o aluno o centro do 

processo. A Pedagogia Nova permaneceu hegemônica até a primeira metade do 

século XX. 
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A princípio, por esse ideário proposto pelo norte americano John Dewey, 

ensaiaram-se experiências restritas dessa nova pedagogia. Porém, esse ideário foi 

ampliado para todo o sistema de ensino, mas as condições necessárias para 

desenvolver esse modelo de educação não foram efetivadas. O resultado disso, sem 

estrutura adequada, foi que esse modelo contribuiu para o rebaixamento da 

educação às camadas populares (SAVIANI, 2012).  

Já que as Pedagogias Tradicional e Nova não mais atendiam ao ideal 

educacional era preciso buscar por uma pedagogia que contribuísse para superar a 

marginalização dos indivíduos da sociedade, para que estes, ao serem formados, se 

tornassem eficientes, aptos a contribuir para o aumento da produtividade na 

sociedade (SAVIANI, 2012). Estava instaurada a Pedagogia Tecnicista, em que não 

mais o professor e tão pouco o aluno teriam papel central no processo educacional, 

mas sim a organização de meios eficazes que pudessem atingir os fins. Professor e 

aluno cumprem papel de executores do processo, e aos especialistas coube 

organizar o processo como garantia de eficiência ao que se propunha. À escola 

cabia o papel de treinar os indivíduos para serem eficientes. 

 Para além das teorias não críticas que dela fazem parte as pedagogias que 

brevemente discutimos acima, para além das teorias crítico-reprodutivistas, as quais 

Saviani (2012) discute e nela se enquadram a teoria do ensino como Violência 

Simbólica, a teoria da escola como Aparelho Ideológico de Estado e a teoria da 

Escola Dualista, o autor defende que a escola não é a instituição redentora capaz de 

produzir transformações, pois os determinantes encontram-se na estrutura social. 

Vale acrescentar que ainda que a escola seja determinada por essa estrutura, não 

apenas acata suas determinações, mas age, influencia a própria sociedade.  

Com base nesse pressuposto, a Pedagogia Histórico-Crítica, proposta por 

Saviani (2012), propõe o método que vincula educação e sociedade. Professor e 

aluno estão no centro do processo e entendemos que a linguagem é viva, dialógica, 

utilizada, ensinada e apropriada na mediação do conhecimento sistematizado que 

possibilita a elaboração da aprendizagem. O professor medeia, possibilita que o 

aluno esteja em relação recíproca com o objeto de sua aprendizagem, em que os 

sujeitos desse processo agem sem que ocorra neutralidade, porque sua constituição 

carrega traços subjetivos, objetivos, culturais, políticos, enfim, do contexto social do 

qual estão inseridos, que na relação dialógica com o outro se movimenta, se destrói 
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e reconstrói, transforma-se. Se o desenvolvimento do educando decorre de sua 

aprendizagem que, na sua interdependência, decorre de ser ensinado e quem o faz 

é o professor que sistematiza e intencionalmente conduz o processo, entendemos 

que no centro desse processo está a linguagem e o modo como é concebida. 

Conforme propõe a Pedagogia Histórico-Crítica, o ponto de partida do 

trabalho que envolve professor e aluno é a prática social, isto é, os conteúdos 

sistematizados são significativos para a produção da vida, que a ela retornam para 

produzir a humanidade. Dentre os passos apresentados pela Pedagogia Histórico-

Crítica está a instrumentalização, que é o percurso em que o conteúdo 

sistematizado é apresentado ao educando para que este possa assimilá-lo e recriá-

lo, assim, ao apropriar-se desse conhecimento, transforme-o em instrumento que lhe 

sirva para sua constituição e ação na prática social.  

Nesse sentido, esse processo de instrumentalização é fundamental para a 

passagem da condição de analfabeto para alfabetizado. E nisso, a ação pedagógica 

há de ter por princípio voltar-se para a sociedade com objetivos de superação do 

problema da divisão social do saber (SAVIANI, 2012), isto é, a escola pública deve 

garantir a apropriação do saber às classes menos favorecidas para que possam ter 

os instrumentos necessários para a vida em sociedade.  

A apropriação dos conhecimentos científicos deve atender aos desafios da 

prática social.  A instrumentalização de que fala Saviani (2012) é o centro do 

processo pedagógico, porque é por ela que os conceitos se estruturam.  Neste 

sentido, a Pedagogia Histórico-crítica propõe que o centro do processo sejam 

efetivamente o professor e o aluno, diferentemente do que propunham as 

Pedagogias Tradicional, Nova e Tecnicista, as quais tinham como centro do 

processo, respectivamente o professor, o aluno, e os meios.   

Conforme já afirmamos, na Pedagogia Histórico-Crítica, o processo de ensino 

e de apropriação do conhecimento científico tem a prática social como o ponto de 

partida para a instrumentalização dos sujeitos, tornando-se possível uma nova 

prática social. Na prática social inicial, o professor parte dos conhecimentos que o 

educando possui do seu cotidiano, problematizando-os. Ao realizar esse processo 

de sistematização da prática social, professor e aluno dialogam; o processo de 

ensino e aprendizagem ocorre por meio da interação social, e todo o processo de 

ensino e aprendizagem é conduzido de maneira a confrontar o educando com o 
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objeto sistematizado do conhecimento, ou seja, o conteúdo. O ensino inicial da 

língua materna escrita e as suas demais manifestações só é possível levando-se em 

consideração os conhecimentos que a criança traz de sua vivência, e ocorre por 

meio da interlocução com o outro, por meio de uma elaboração interpessoal, isto é, 

pela mediação do conhecimento pelo professor que o instrumentaliza; o educando, 

então, se apropria do conhecimento necessário para compreensão e uso da 

linguagem na prática social e na sua constituição. 

A apropriação do conhecimento tem por base o empírico e segue a direção do 

pensamento pela mediação da linguagem, realizando operações que envolvem as 

funções psicológicas superiores, que compreendem operações mentais como 

analisar, comparar, levantar hipóteses, contra-argumentar (VYGOTSKI, 2001). E 

essa apropriação se dá na escola, pela ação docente, que é o dirigente do processo 

educacional e faz a mediação entre o conhecimento e o educando. Assim, 

acreditamos que mesmo sendo a escola não determinante, mas determinada 

socialmente e, portanto, fundada no modo de produção capitalista (SAVIANI, 2012), 

ainda é o espaço onde há possibilidades de desenvolver práticas comprometidas 

com uma sociedade menos desigual. Longe de sermos idealistas, ressaltamos que 

há essa possibilidade, pois, do contrário, a ação do professor não teria sentido 

algum. A escola é espaço de contribuição para transformação social, para a 

constituição de seres humanos, pois tem como orientadora do ensino a linguagem 

enquanto signo vivo, dialógico, ideológico, presente na luta de classes.  

  

2.2 ENSINAR A LER E A ESCREVER: CAMINHOS E DESCAMINHOS - UMA 

DISCUSSÃO DE LONGA TEMPORALIDADE  

 

Ao tratar da formação para professores alfabetizadores, de acordo com a 

proposta do PNAIC, há, no Brasil, um “amplo debate sobre que 

métodos/metodologias utilizar para alfabetizar” as crianças, como também há muitas 

reportagens publicadas em revistas, as quais criticam a abordagem construtivista de 

alfabetização uma vez que ela seria a responsável pelos baixos níveis de leitura 

(BRASIL, 2012d, p. 18). Outro fator estaria relacionado ao fato de optar, ou não, por 

um método de alfabetização centrado em qualquer método, seja ele analítico ou 

sintético, pois isso seria “desconsiderar as contribuições das pesquisas que 
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analisam o processo de construção dos sujeitos na aprendizagem da leitura e da 

escrita e os estudos sobre letramento” (BRASIL, 2012d, p. 19). Apesar de a proposta 

do PNAIC considerar as contribuições de distintas pedagogias para o ensino da 

língua materna, seja a contribuição da teoria construtivista, isto é, dos estudos de 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky sobre a Psicogênese da Língua Escrita, como 

também de teorias interacionistas de ensino e de língua, o Programa deixa evidente 

que a concepção de alfabetização proposta é na perspectiva do “alfabetizar 

letrando”20. Quer nos parecer que, para o Programa, o caminho “válido” para o 

momento, acerca do ensino da língua materna, estaria centrado nesta perspectiva. 

    A concepção de letramento do PNAIC está relacionada aos estudos de 

Soares (2004), de modo que até cita um dos trabalhos da autora, “Letramento e 

alfabetização: as muitas facetas” e nele discute que os baixos níveis de apropriação 

de leitura e escrita podem estar relacionados “à perda de especificidade do processo 

de alfabetização”, o qual chamou de “desinvenção da alfabetização”. No caderno 

Ano 1, Unidade 1, do PNAIC (BRASIL, 2012d), explicita-se que  a referida autora 

aponta que a ação voltada para o processo de apropriação da leitura e da escrita foi 

marcado por muitos equívocos, isto é, a valorização da faceta psicológica da 

alfabetização em detrimento da faceta linguística, a incompatibilidade entre o modelo 

conceitual psicogenético e a proposta de métodos de alfabetização, como também o 

entendimento errôneo de que apenas a criança estar em contato com os materiais 

disponíveis nas práticas sociais daria conta da apropriação da escrita.  

De acordo com o caderno citado, enuncia-se que a autora defende que, para 

a apropriação da leitura e da escrita, é necessário realizar “o trabalho específico do 

ensino do SEA inserido em práticas de letramento”, e sob esta perspectiva, a autora 

faz uma distinção entre o sentido de alfabetização e o de letramento, o primeiro 

refere-se “à ação de ensinar/aprender a ler e escrever”, e o segundo “à condição de 

quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas que usam a 

escrita” (BRASIL, 2012d, p. 20). 

 Independente de discutir entre este ou aquele método de ensino, o foco está 

no desafio de ensinar a leitura e a escrita a todos os brasileiros, e, para isso, o 

governo federal propõe o PNAIC:  

 

                                            
20 Abordaremos o tema mais adiante neste subitem. 
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[...] é com a intenção de assegurar uma reflexão mais minuciosa sobre 
o processo de alfabetização e sobre a prática docente, garantindo que 
todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, no 
final do 3º Ano do Ensino Fundamental, que se criou o PNAIC 
(BRASIL, 2012d, p. 27). 
 

 A intenção apresentada parece-nos não se tratar de algo novo, mas de acordo 

com Mortatti (2000), refere-se a um aparentemente, mesmo e persistente problema 

político e social brasileiro, que vem se desenrolando desde o final do século XIX, na 

busca de soluções para o efetivo ensino inicial da leitura e da escrita, em que a 

discussão central é eleger uma determinada metodologia para o ensino inicial da 

língua.  

No livro “Os sentidos da alfabetização”, Mortatti (2000), didaticamente, faz a 

divisão da história do ensino da língua materna no Brasil e apresenta 4 momentos21 

relevantes envolvendo métodos de alfabetização, e destaca que a cada um destes 

ensinar a ler e a escrever é apresentado como um novo sentido para a alfabetização. 

Assim, de acordo com a autora, desde antes da Proclamação da República havia a 

preocupação com o ensino inicial da leitura e da escrita por parte dos administradores 

públicos, contudo, a organização e a sistematização do ensino da língua materna 

ocorreram a partir da primeira década da Proclamação da República. Assim, 

independente do momento histórico e do sentido atribuído à alfabetização, o saber ler 

e escrever tornou-se o indicativo de que a escola pública era “eficiente”. A cada novo 

momento, o ensinar a ler e a escrever se apresentava em negação ao momento 

anterior, e esse “novo” sentido vinha em substituição daquele, já que trazia em seu 

                                            
21 Mortatti (2000) organiza didaticamente esses quatro momentos/sentidos para o ensino da leitura e 
da escrita assim: o primeiro se caracteriza pela disputa entre os defensores do “método João de 
Deus” o qual era baseado na palavração, e os que defendiam o antigo método sintético (alfabético, 
fônico, silábico). Já o segundo momento trata-se daquele em que há a disputa entre os que 
defendiam o novo analítico (centrado na palavração, sentenciação e historieta), e os que 
argumentavam pelo antigo sintético. Quanto ao terceiro momento, em meados da década de 1920, as 
divergências eram entre aqueles que argumentavam a favor do método misto, isto é, do texto para 
unidades menores da escrita ou vice-versa (analítico-sintético ou sintético-analítico) e aqueles que 
defendiam o método analítico, mas com uma tendência a relativizar o método e, assim, ganhou 
espaço os testes ABC que mediam os níveis de maturidade para a aprendizagem da leitura e da 
escrita. O quarto momento, a partir do final da década de 1970, se caracteriza pela disputa entre 
aqueles que defendiam a perspectiva construtivista, proposta essa da pesquisadora Emília Ferreiro, 
na qual a centralidade está não no método, mas no sujeito da aprendizagem. O papel do professor 
nesse processo também deixa de ser importante, como também o deixa de ser o papel da escola. A 
disputa nesse momento é entre os que argumentam a favor do construtivismo e os que defendem os 
tradicionais métodos, em evidência o misto, mas também os métodos tradicionais e aquele com fins 
de classificação, ou seja, mensurar a maturidade do educando.  
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bojo uma nova proposta para superação dos desafios postos pela não aprendizagem 

da leitura e da escrita. 

 Dentre as políticas públicas de alfabetização da última década no Brasil, das 

quais se inclui o PNAIC, de acordo com Peres (2016), foi produzida uma nova crença 

no conceito de alfabetização como aquisição do SEA e na relação entre alfabetização 

e letramento. Entendemos que tanto a faceta linguística quanto a faceta pedagógica 

são fundamentais no ensino da leitura, porque a escrita se constitui por meio de 

convenções da relação oralidade/escrita e as convenções internas da escrita. A 

aprendizagem da língua escrita demanda o domínio do código/signo, mas não 

somente o linguístico, sobretudo o ideológico, porque tão ou mais importante é o 

posicionamento político, uma vez que o texto/enunciado é vivo, histórico, dialógico, 

ideológico.  

A língua, como nos ensina Bakhtin/Volochínov ([1929], 2014), “não é 

constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação 

monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo 

fenômeno social da interação verbal” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929], 2014, p. 127). 

Ensinar e aprender a língua materna são um processo e deve ser entendido para 

além de um código que expresse convenções que envolvem a relação 

grafema/fonema, mas como signo que permeia toda atividade humana e possui uma 

intencionalidade, por isso é ideológico. O ser humano “refletido no signo, não apenas 

nele se reflete, mas também se refrata. O que determina esta refração do ser no signo 

ideológico? O confronto de interesses sociais nos limites de uma só e mesma 

comunidade semiótica, ou seja: a luta de classes” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929], 

2014, p. 47). Ensinar e aprender a ler e a escrever envolve um posicionamento 

político frente às mazelas sociais, frente às injustiças sociais, frente às misérias que o 

próprio sistema capitalista desenvolve. A naturalização das misérias sociais, ou a 

reprodução de certas práticas educacionais, tem contribuído para a manutenção das 

injustiças sociais.   

 Conforme a Teoria do Capital Linguístico Escolarmente Rentável, discutido por 

Soares (2002), no livro Linguagem e Escola: uma perspectiva social, nos idos dos 

anos de 1980, cuja discussão é ainda recente, a aquisição dos bens simbólicos que é 

o capital cultural e linguístico, ou seja, a cultura e a linguagem reconhecidas 

socialmente, tidas como padrão, válida, “legítima”, pode ocorrer por meio da 



58 
 

 
 

familiarização com a cultura e linguagem “legítimas”, ou por meio da escola no 

processo formal e intencional desse capital.  

 Assim, de acordo com Soares (2002), “a comunicação pedagógica é como toda 

e qualquer comunicação, uma força simbólica” (SOARES, 2002, p. 61), uma vez que, 

na escola, o professor, por meio da função que lhe é delegada pelo sistema de 

ensino, tem a incumbência de ensinar a língua “legítima”. A autora pontua que a 

língua que os educandos pertencentes às camadas populares aprendem por 

familiarização é uma linguagem não reconhecida socialmente, e a criança em contato 

na escola com a linguagem legitimada como a padrão, a reconhecida, por não ser do 

seu domínio, esse conhecimento não lhes rende sucesso escolar.  

Assim, a não apropriação desse capital, dos bens simbólicos, faz engrossar os 

índices de fracasso escolar entre educandos das camadas populares, o que para 

Soares (2002), é uma grande contradição, pois, no espaço que o ensino da língua 

materna deveria ocorrer, ele não ocorre, pois o ensino tem sido realizado na escola 

como se esta fosse um espaço neutro, desvinculado de condições sociais e 

econômicas. Portanto, a autora pontua ser fundamental que o ensino da leitura e da 

escrita esteja “comprometido com a luta contra as desigualdades sociais e 

econômicas” (SOARES, 2002, p. 78), isto é, que os educandos das camadas 

populares possam aprender a linguagem padrão, não para se adaptar à sociedade, 

mas para que possam ter um instrumento para participação social. E, para isso, 

propõe o bidialetismo para o ensino da leitura e da escrita, ou seja, o uso pelo falante 

de dois dialetos sociais diferentes: aquele aprendido por familiarização e o da escola 

com reconhecimento e prestígio social. 

 Conforme explicitado na proposta do PNAIC, ensinar a ler e escrever é 

“alfabetizar letrando”22. Mas, o que de fato mudou no processo de ensino, isto é, na 

alfabetização para que hoje seja acrescido a esta uma outra terminologia, “letrando”? 

                                            
22 Na obra “Letramento: um tema em três gêneros”, Soares (2003) aborda o tema letramento no 
gênero verbete, no gênero texto didático e no gênero ensaio com objetivos de atender ao que ela 
denomina “três diferentes grupos de leitores” a saber: o verbete é direcionado segundo a autora para 
o “leitor-professor, o texto didático para o “professor-leitor-estudante”, e o ensaio para profissionais 
nas diferentes instâncias que têm a responsabilidade por avaliar e mensurar letramento e 
alfabetização. Na obra a autora aborda que a palavra Letramento chegou ao Brasil na segunda 
metade dos anos de 1980 numa obra de Mary Kato, intitulada “No mundo da escrita: uma perspectiva 
psicolinguística”. Soares (2008) afirma que o termo Letramento com o sentido que atribui hoje, é uma 
versão para a Língua Portuguesa da palavra inglesa literacy, que denota esse sentido: “é o estado ou 
condição que assume aquele que aprende a ler e a escrever” (SOARES, 2008, p. 17). Na obra, a 
autora explica que alfabetizar é ensinar a ler e a escrever, ou melhor, “é tornar o indivíduo capaz de 
ler e escrever” (SOARES, 2008, p. 31). Assim a autora diferencia que “Alfabetização é a ação de 
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   Os estudos sobre o letramento no Brasil, de acordo com Kleiman (1995), têm 

em comum o interesse teórico acerca do fato de haver a exclusão de grupos sociais 

que não dominam a escrita. O enunciado “letramento” não exprime um único sentido, 

ao contrário, pode denotar diferentes sentidos dependendo do estudo que é realizado. 

Para Kleiman (1995) o letramento corresponderia a “um conjunto de práticas sociais 

que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos 

específicos, para objetivos específicos” (KLEIMAN, 1995, p. 15). Assim, as práticas da 

escola seriam apenas um tipo de letramento, quer seja, a alfabetização, o processo de 

códigos da escrita a ser apropriado pelo educando com vista ao seu desenvolvimento 

acadêmico. Já as outras práticas em que ocorre o letramento seriam na família, na 

igreja e em tantos outros locais, porém, com orientações de letramentos distintos. 

Segundo Kleiman (1995), há dois modelos de letramento: modelo autônomo e 

o modelo ideológico. No primeiro, a escrita seria um produto completo em si, distinta 

da linguagem oral, para ser interpretada não precisaria relacioná-la com o contexto de 

produção, bastaria compreender o funcionamento interno do texto. Já no segundo 

modelo, o ideológico, as práticas de letramento seriam determinadas socialmente, e a 

escrita interpretada de acordo com o contexto em que foi desenvolvida. 

Ao tratar de distintas práticas de letramento, a autora citada faz a explanação 

sobre o resultado de um estudo etnográfico de pequenas comunidades no Sul dos 

Estados Unidos, realizado pela pesquisadora Shirley Brice Heath entre os anos de 

1982 e 1983, que evidenciou distintas práticas de letramento entre crianças e adultos. 

O estudo mostrou que o nível mais elevado de escolarização dos adultos foi 

determinante para que as crianças tivessem melhor desempenho em habilidades 

acadêmicas. A interlocução entre crianças e adultos, ou conforme enuncia Heath “os 

eventos de letramento” (HEATH, 1982, apud KLEIMAN, 1995, p. 39) entre a criança e 

o adulto com maior nível de escolarização contemplam a linguagem privilegiada pela 

                                                                                                                                        
ensinar/aprender a ler e a escrever e Letramento é o estado ou condição de quem não apenas sabe 
ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita” (SOARES, 2008, p. 47). 
Em suma, “alfabetizar letrando” seriam duas ações distintas, mas inseparáveis e que o ensino nesta 
perspectiva seria o de “ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da 
escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado” (SOARES, 
2008, p. 47). A autora explicita que a diferença entre alfabetização e letramento fica esclarecida na 
área das pesquisas em Educação, em História e em Antropologia, sendo que tais pesquisas se 
voltam para o estudo do número de alfabetizados e analfabetos e sua distribuição por idade, região, 
sexo, nível socioeconômico e outros, que outrora no Brasil pelo Censo mensurava-se apenas a 
alfabetização, e que o sujeito sabendo escrever seu nome era considerado alfabetizado. Porém, hoje 
mensura-se os níveis de letramento, isto é, o sujeito pode estar inserido em práticas de leitura e ser 
considerado letrado mas não está alfabetizado. 
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escola. Assim se a escola possibilitar o acesso e a apropriação da escrita aos sujeitos, 

consequentemente poderá haver a diminuição nos índices de analfabetismo em 

adultos, e estes poderão, na interlocução com seus filhos, contribuir para que estes 

tenham maiores chances de acesso ao saber sistematizado e ao seu domínio.  

No que tange à compreensão sobre o sentido do letramento, a Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) elaborou, por meio do Centro de Alfabetização, 

Leitura e Escrita - CEALE, o Glossário Ceale (UFMG, 2014), o qual traz termos de 

alfabetização, leitura e escrita e visam subsidiar a prática de professores 

alfabetizadores. Nesse glossário, além de inúmeros verbetes relacionados ao ensino 

da língua materna, Magda Soares, autora citada nos referenciais de cadernos do 

PNAIC, explicita as concepções acerca de alfabetização e letramento. Assim, para 

Soares (2002), o primeiro verbete não exprime a totalidade do que seja a 

alfabetização, e, portanto, justifica a necessidade do termo complementar, o 

letramento, como sendo “o desenvolvimento das habilidades que possibilitam ler e 

escrever de forma adequada e eficiente [...] os diferentes gêneros e tipos de textos, 

em diferentes suportes, para diferentes objetivos” (UFMG, 2014, p. 45).  

Segundo estudo realizado por Soares (2002), intitulado de “Novas Práticas de 

Leitura e Escrita: letramento na cibercultura”, a autora explicita a concepção de 

letramento 

 

como sendo não as próprias práticas de leitura e escrita, e/ou os 
eventos relacionados com o uso e função dessas práticas, ou ainda o 
impacto ou as consequências da escrita sobre a sociedade, mas, para 
além de tudo isso, o estado ou condição de quem exerce as práticas 
sociais de leitura e de escrita, de quem participa de eventos em que a 
escrita é parte integrante da interação entre pessoas e do processo de 
interpretação dessa interação (SOARES, 2002, p. 145).  

 

Além disso, esclarece que os eventos de letramento a que se refere são tal 

como os definidos pela pesquisadora Heath (1982), mencionada anteriormente, 

quando nos referimos aos estudos de Kleiman (1995). 

Ferraro (2002), no estudo “Analfabetismo e níveis de letramento no Brasil: o 

que dizem os censos?”, com base no censo relativo a número de anos de estudo 

concluído pelos brasileiros e também tomando como fonte os estudos acerca de 

“Letramento”, organizado por Soares (2002), construiu “níveis de letramento”, sendo 

que a primeira categoria estabelecida pelo IBGE refere-se aos brasileiros sem 
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instrução e até um ano de estudo. Já a segunda categoria, nível 1 corresponde aos 

sujeitos que possuem de 1 a 3 anos de estudos e, de acordo com o autor citado, a 

UNESCO denomina de “alfabetismo funcional”, que, em outras palavras, é o domínio 

que esse sujeito possui das práticas de leitura e escrita é restrito. A terceira categoria 

corresponde de 4 a 7 anos de estudos, sendo classificada como nível 2 de letramento 

e trata-se do sujeito que possui o mínimo de domínio das práticas de leitura e escrita. 

Já o nível 3 de letramento englobaria quem concluiu de 8 a 10 anos de estudos com 

aprovação e corresponde ao Ensino Fundamental completo e Médio incompleto. No 

4º nível de letramento estaria classificado o brasileiro com 11 anos ou mais de 

estudos, o que equivale à conclusão dos estudos da Educação Básica. Diante desses 

dados apresentados, e considerando os dados do Censo 2000 no que tange ao índice 

de educação formal de brasileiros com 15 anos ou mais de idade, evidencia-se que 

grande parcela desta faixa etária encontra-se à mercê dos bens simbólicos e culturais. 

Os dados apresentados mostram que a universalização da leitura e da escrita ainda é 

um desafio, e essa situação tem contribuído para acirrar as desigualdades sociais. 

 Independente de se discutir, ou não, “níveis de letramento”, “distintos 

letramentos”, entre esta ou aquela teoria que envolva o ensino da língua materna, o 

que mais importa é buscar meios, ações, para que o ato de ensinar a ler e escrever 

possa, senão superar, pelo menos amenizar as desigualdades sociais provenientes 

do não acesso e domínio dos bens culturais, pela não instrumentalização dos sujeitos 

em leitura e escrita.  

Na sociedade não existem apenas diferenças, mas também desigualdades, 

entretanto “as diferenças enriquecem a experiência humana, mas as desigualdades 

deformam a humanidade” (GERALDI, 2014, p. 31). Ser diferente, respeitar as 

diferenças, é frutífero porque possibilita crescimento pessoal e coletivo, mas o fato de 

naturalizar as desigualdades sociais é ir de encontro à emancipação humana. 

Emancipar-se é tornar-se sujeito de sua história. E o trabalho do professor 

alfabetizador é o de possibilitar a apropriação da leitura e da escrita àqueles que tem a 

responsabilidade de ensinar. Por mais que se sinta como o beija-flor da “Fábula do 

Beija-flor”, autor desconhecido, em que a pequena ave fugia juntamente de outros 

animais do incêndio da floresta, apesar de toda uma situação aparentemente sem 

solução, com seu bico apanhava gotas de água num lago e as atirava ao fogo. Assim, 

por mais que a escola não possa resolver, porque ela não tem esse “poder” de 
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solucionar as mazelas sociais produzidas pela sociedade capitalista; apesar de estar 

submetida ao contexto que a gerou, a escola não só pode como deve possibilitar que 

todos os sujeitos possam se apropriar do conhecimento que lhes é necessário para a 

transformação social.  

Para Geraldi (2014), explicitar o que seria o letramento é uma tarefa difícil uma 

vez que esse conceito “remete tanto a um estado a que acede um sujeito quanto às 

habilidades deste mesmo sujeito de movimentar-se num mundo povoado de textos” 

(GERALDI, 2014, p. 26). Como nos ensina o autor, o conceito do letramento ainda 

que não se limite aos processos de iniciação da aprendizagem da escrita, faz parte 

desse processo. O autor frente ao fenômeno “letramento” questiona se a alfabetização 

anterior ao que hoje se define como “alfabetizar letrando para usos em práticas 

sociais”, não era compreendida como um ato intencional, e, portanto, devesse servir 

para uso na vida dos sujeitos. Ora, alguém, o professor, ensinaria outro alguém, o 

educando a ler e a escrever, alfabetizaria para que esse conhecimento não fosse 

aplicado aos usos sociais?  

Desta forma, Geraldi (2014) questiona o que essa nova teoria muda no 

processo de ensino da língua. O letramento vem para substituir o conceito de 

“alfabetização”? A questão como nos ensina Geraldi (2014), não está em renomear 

uma prática do ensino da língua, mas o problema está em se considerar, tratar como 

se fosse uma única realidade, os diferentes níveis de letramentos e os diferentes 

letramentos, uma vez que cada um destes representa uma realidade distinta. E que 

tipo de letramento cabe à escola ensinar? A escola deve ser o espaço de ensino e 

aprendizagem não de todas as atividades humanas, mas do conhecimento 

socialmente privilegiado, visando “à constituição de sujeitos sociais, críticos e 

eticamente responsáveis” (GERALDI, 2014, p. 34). Por que, como bem nos ensina 

Geraldi (2000), o ensinar e o aprender a ler e a escrever tem uma intencionalidade, e 

o domínio da escrita pelo sujeito deve servir para que possa melhor compreender a 

realidade na qual está inserido para nela atuar. 

Nessa direção, no estudo denominado “O Letramento Escolar Aspectos 

Históricos, Políticos e Enunciativos”, Brotto (2013) esclarece que “a alfabetização e o 

letramento tem como núcleo o ensino da língua materna” (BROTTO, 2013, p. 18), e 

sendo assim questiona a necessidade de criação de outro termo para apontar uma 

mesma função. Isso porque, para a autora, o que está em questão é a concepção de 
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linguagem com que se ensina a língua em alfabetização; se esta é entendida como 

interlocução que ocorre nas relações humanas, se ela é tratada como viva, dialógica, 

ideológica, presente na luta de classes, estamos ensinando a língua das práticas 

sociais, estamos ensinando o sujeito a participar com compromisso dessas práticas 

sociais. Essa concepção está pautada nos pressupostos de Bakhtin/Volochínov. 

Sobretudo, para a autora ensinar a ler e a escrever é compreender o modo como 

funcionalmente a linguagem organiza a vida dos homens em sociedade, porque 

 

[...] nenhuma palavra existe por si só. Ela há que provocar no outro 
algum sentido. O grafismo empregado em qualquer palavra é forma, é 
norma, mas seu “significado” produz nas relações humanas 
ressonâncias de sentido, isto é, carrega juízos e valores, supõe um 
contexto que gera e define esse sentido, a maneira pela qual 
respondemos ao mundo em que vivemos. Nossas respostas provêm 
de nossas experiências, nossas vivências, nosso entendimento de 
mundo, que são capazes de ser expressos [...] Por compreendermos 
que linguagem é signo, isto é, caracteristicamente flexível, mutável, 
moldável, plástica no sentido de que se altera conforme o contexto de 
ocorrência, o auditório social que encerram e expressam, não 
podemos deixar de questionar essa ideologia “enformada” do 
letramento. Esta que denuncia um ensino de língua distanciado das 
práticas sociais de uso da leitura e da escrita e, assim, justifica a 
introdução do letramento, com um objeto específico, junto à 
alfabetização (BROTTO, 2008, p.19). 

 

 Ao questionar a ideologia do “letramento”, Brotto (2008) esclarece que a 

alfabetização é o processo que abarca a faceta linguística, como também o é um 

posicionamento político, porque ninguém alfabetiza tão somente para que o sujeito se 

aproprie do signo linguístico, mas também do ideológico. Quando se alfabetiza 

alguém o objetivo é de que a apropriação da linguagem especialmente na modalidade 

escrita possibilite ao sujeito fazer seu uso em práticas sociais, atue nelas. Qual seria a 

intenção de acrescentar outro termo a um termo que por si tem o sentido completo?    

Ressaltamos que a discussão acerca do ensino inicial da leitura e da escrita 

em Geraldi (2000), já indicava o ensino da leitura e da escrita na perspectiva de 

estabelecer relações sobre a importância dessa aprendizagem. Para isso, ao olhar 

para os conteúdos ensinados, as estratégias utilizadas, o sistema de avaliação, 

enfim, as relações que abarcam o processo de ensino, a questão principal é o para 

que ensinamos o que ensinamos e para que o aluno aprende o que aprende 

(GERALDI, 2000), ao invés de discutir acerca do como, quando e o que ensinar.  
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Para Geraldi (2000), assim como para Brotto (2008), ensinar alguém a ler e a 

escrever é ensinar a linguagem em uso, a linguagem que organiza a vida do homem 

em sociedade. Sob essa perspectiva, o ensino inicial da leitura e da escrita ocorre 

por meio da interação social, na interlocução com o outro.  

Concordamos com as perspectivas acerca do ensino inicial da leitura e da 

escrita, conforme apontam Brotto (2008) e Geraldi (2000), em que a linguagem é 

viva, dialógica, decorrente da interlocução que ocorre nas relações dos homens em 

sociedade. A linguagem nos torna humanos, e a sua apropriação é condição 

indispensável. Logo, o ensino da leitura e da escrita deve servir para a compreensão 

do funcionamento e uso na prática social, ou melhor, deve estar organizado de 

maneira que possibilite o domínio do signo ideológico que é condição necessária 

para compreensão da realidade e iniciar a luta para minimizar as desigualdades 

sociais produzidas pela sociedade capitalista.  

O acesso ao conhecimento sistematizado só é mais eficazmente possível 

com a apropriação dos meios que possibilitam o domínio das práticas de leitura e 

escrita, que se inicia pela compreensão de que palavra escrita ou outro símbolo é 

signo, a expressão ideológica de uma ideia, não deslocada de um contexto que a 

produziu, visto que a língua é social. O ensino da leitura e da escrita, de forma 

intencional e sistematizada, é obrigação da escola formal. E aprender essa forma de 

linguagem real, em uso, é compreender que linguagem é signo, portanto, expressa 

para além de si mesmo, é ideológico. Conforme Bakhtin/Volochínov ([1929], 2014), 

“todo signo é ideológico; a ideologia é um reflexo das estruturas sociais [...] o signo 

é, por natureza, vivo, imóvel, plurivalente; a classe dominante tem interesse em 

torná-lo monovalente” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929], 2014, p. 15) procura impor 

e considerar que o signo seja algo neutro, algo reduzido, algo que comporta um 

único sentido, portador de uma única verdade.  

Bakhtin/Volochínov ([1929], 2014) vêm justamente afirmar que a enunciação 

está presente na luta de classe, está vinculada aos usos sociais e expressa o 

posicionamento dos sujeitos históricos nas relações sociais, uma vez que na 

interlocução com o outro, a palavra, que antes tinha um sentido para o sujeito desta 

enunciação, frente ao confronto e interpretação do outro, engendra, produz, continua 

construindo-se. Daí afirmar que todo enunciado é concreto, porque é produzido no 

processo de interação social, a linguagem em uso, relacionada à produção da vida. 
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Por isso tudo é que a escola, na função que lhe cabe, deve garantir a apropriação da 

linguagem, da língua materna enquanto signo, sobretudo às camadas populares, 

pois o domínio do ideológico está diretamente atrelado ao domínio dos signos e dos 

bens culturais. 

 

2.3 UM POUCO DA HISTÓRIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MEDIANEIRA 

 

O município de Medianeira, lócus em que nos provocava inquietações, é uma 

das cidades medianas no Oeste do Paraná e conta, de acordo com os dados do 

IBGE - Censo 2010, com 41.817 habitantes. 

Na área da educação formal, o Município conta com instituições de Ensino 

Superior nas esferas pública e privada, nas modalidades presencial e a distância, 

instituições de Ensino Médio e Anos Finais do Ensino Fundamental nas esferas 

pública e privada, como também instituições de ensino na Educação Infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental nas esferas pública e privada.  

Esta pesquisa delimita-se à Rede Municipal de Ensino de Medianeira. 

Conforme dados fornecidos pela SMED, a Rede possui 381 professores e atende à 

aproximadamente 5258 alunos, na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos – Fase 1. 

 A discussão sobre o ensino da língua materna e a formação para os 

professores são uma constante em nível nacional, como também não o deixaria de 

ser no município de Medianeira. Neste sentido, nas duas últimas décadas esta tem 

ocorrido por meio de encontros e cursos voltados a todos os professores da Rede 

Municipal de Ensino, em que a SMED procura trazer teóricos da proposta 

pedagógica do Município, a qual está pautada nos pressupostos pedagógicos da 

Pedagogia Histórico-Crítica23 e nos pressupostos psicológicos com base na Teoria 

Histórico-Cultural24. 

                                            
23 A Pedagogia Histórico-Crítica proposta por Saviani (2012) tem a fase da  instrumentalização como 
o centro do processo pedagógico. Instrumentalizar  envolve a escola possibilitar a todos o acesso aos 
conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade. Na instrumentalização o professor 
medeia o conhecimento, e sua atuação parte do conhecimento que a criança traz do seu cotidiano 
(SAVIANI, 2012). Esta etapa proposta por Saviani  é a que Vygotski (1982) conceituou nível de 
desenvolvimento real da criança, e condiz  aquilo que ela sabe para no momento presente, para, 
sobretudo, atuar na zona de desenvolvimento proximal que é o segundo nível em que a criança 
consegue resolver situações e/ou problemas com orientação/auxílio do professor. Os conceitos de 
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 Como já o dissemos, a formação continuada para professores no Município de 

Medianeira tem sido uma constante e há muito vem sendo delineada pelo poder 

público municipal. Ao mesmo tempo em que há uma preocupação, há um 

compromisso dos gestores públicos com a educação formal; há um compromisso, 

uma luta do coletivo de professores da Rede Municipal de Ensino porque muito dos 

professores que constituem a base da educação formal de Medianeira, ou seja, os 

professores que atuam na Educação Infantil e de 1º ao 5º ano da Educação Básica 

constitui filhos do pequeno agricultor, filhos do bóia-fria, filhos da doméstica, filhos do 

pequeno comerciante, enfim, os professores são os filhos de famílias de trabalhadores 

no campo e na cidade, filhos da esperança e do sonho em buscar, por meio da 

educação formal, uma melhor condição de vida para si e para os seus. Envolve 

professores que se identificam com o sentido do trabalho, tal como “Por entre as 

pedras: arma e sonho na escola” de Sonia Kramer (1998) porque se identificam com 

os sujeitos de quem a autora fala. Por que afirmamos isso? Porque Medianeira 

também constitui a realidade educacional brasileira, onde há sujeitos situados, há 

história, e, apesar de distintos contextos, a formação continuada para professor 

sempre foi e sempre será uma necessidade quando se entende que nada é estático, 

nada é neutro, que as desigualdades sociais jamais devem de ser naturalizadas e 

que, sobretudo, os bens culturais produzidos por todos pertencem a todos e cabe ao 

professor, por sua função social, no que lhe compete, cumpri-la.  

A história de formação continuada no Município de Medianeira é de longa 

temporalidade e ela ocorreu/ocorre com a reunião de todos os professores num 

mesmo espaço de interlocução. As histórias desses professores se entrelaçam, são 

marcadas e carregam no bojo a esperança e sonho de uma educação para a 

emancipação humana e isso fica evidente nos enunciados dos sujeitos de nossa 

                                                                                                                                        
desenvolvimento real e desenvolvimento proximal são utilizados por Vygotski para explicar o 
desenvolvimento infantil. Mas por que histórico-crítica? De acordo com o Currículo AMOP (2014), 
histórico devido que a educação pode contribuir para a transformação da sociedade, e crítica é 
compreender que a sociedade é determinante sobre a educação uma vez que faz parte dessa 
sociedade. 
24 De acordo com a teoria Histórico-Cultural (VYGOTSKY, 2001), o desenvolvimento humano ocorre 
por meio de relações interpessoais mediadas pela linguagem e o trabalho. O homem é constituído 
através de suas relações com o mundo e seus pares. Pelo trabalho nas relações sociais, ao criar 
instrumentos necessários para sua vida modifica, transforma o meio e a si mesmo. É a partir das 
relações interpessoais que ocorre a aprendizagem. O processo da aprendizagem é algo que ocorre 
na relação intrapessoal, na qual ocorre o desenvolvimento dos conceitos, que é a passagem das 
funções inferiores de atenção e memória para as respectivas funções superiores da atenção 
consciente e voluntária e da memória lógica. Os pressupostos psicológicos que embasam a 
pedagogia Histórico-Crítica são da Teoria Histórico-Cultural (AMOP, 2014).  
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pesquisa, os quais discutiremos com maior ênfase na última parte deste nosso 

trabalho.   

Dentre as ações desenvolvidas pelo município de Medianeira está a formação 

continuada para professores. Esta, atualmente, ocorre por meio do PNAIC, haja vista 

a adesão do município como também os professores ao Programa, porque percebem 

a importância da formação continuada para melhor conduzir o processo do ensino e 

da aprendizagem. As professoras participantes da pesquisa entendem que a 

formação continuada é necessária e fundamental para que ele, o professor, possa 

melhor ensinar e àqueles que estão sob sua responsabilidade possam aprender. 

Entretanto, essa atenção especial à formação continuada para professores no 

município de Medianeira não ocorre tão somente mediante a adesão a programas 

do governo federal, como os recentes Pró-Letramento e o PNAIC. Mas o suporte 

teórico-metodológico a que Medianeira possui hoje advém/adveio da AMOP, como 

também da instituição que a antecedeu.  

 Neste sentido, desde a década de 1980, quando Medianeira passou a contar 

com o assessoramento pedagógico da Associação Educacional do Oeste do Paraná 

(doravante Assoeste)25, com sede na cidade de Cascavel, Paraná, o ensinar a ler e 

a escrever já se delineava para um posicionamento político em que a linguagem, o 

texto/enunciado seria o ponto de partida e o ponto de chegada no processo de 

ensino e aprendizagem. Na época, os subsídios da Assoeste aos professores de 

Medianeira ocorriam por meio de cursos ministrados pela equipe pedagógica desta 

entidade, e eram organizados por área do conhecimento. 

                                            
25 A Assoeste surgiu a partir do Projeto Especial Multinacional de Educação Brasil – Uruguai – 
MEC/OEA, projeto esse que foi criado como proposta da Organização dos Estados Americanos – 
OEA, e tinha por objetivo contribuir para melhorias nas questões educacionais em regiões de sua 
atuação com os governos de países considerados pouco desenvolvidos. Essas ações visavam a 
fornecer condições para dar conta dos desafios produzidos pelas transformações sócioeconômicas e 
culturais decorrentes de grandes empreendimentos, em especial a construção da Itaipu Binacional. A 
Assoeste quando foi criada, em agosto de 1980, era mantida por 20 municípios do Oeste do Paraná, 
seis cooperativas agropecuárias e as instituições de ensino superior da região. As instituições de 
ensino superior referem-se hoje a quatro dos atuais campi da Unioeste, localizadas nas cidades de 
Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo e Marechal Cândido Rondon. Naquela época denominavam-se 
respectivamente Fecivel, Facisa, Facitol e Facimar. A Assoeste tinha como principais objetivos a 
promoção do desenvolvimento educacional em todos os graus e níveis, a produção e uso de novos 
materiais didáticos, como também a produção ou socialização de novas metodologias de ensino. 
Neste sentido, as principais ações desenvolvidas foram também em contribuir com a Secretaria de 
Estado da Educação na difusão das ideias educacionais na região oeste do Paraná, quer seja, 
metodologias e diretrizes educacionais. Exemplo disso foi a criação do Currículo Básico para a 
Escola Pública do Estado do Paraná (AMOP, 2014). 
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 A Assoeste, durante o período que realizou suas atividades, desde a sua 

criação (década de 1980) até a sua extinção em 2001, teve presença marcante em 

Medianeira, não apenas organizou formação continuada para professores como 

também teve papel fundamental orientando as ações educacionais quanto a 

diretrizes, leis, projetos oriundos dos governos federal e estadual. 

 Importa dizer que Medianeira, como os demais municípios da Região Oeste 

do Paraná, seguia, e ainda segue, as orientações curriculares educacionais do 

governo do Estado, pois não possui regime próprio de educação. À época, década 

de 1980, Medianeira também seguiu a proposta do Ciclo Básico de Alfabetização, 

estabelecida pelo governo do Paraná.  

Como já o dissemos, a concepção de linguagem que orienta o ensino da 

língua tem o texto/enunciado como base, isso porque a formação do professor em 

1980, iniciava-se por meio do Projeto "O Texto na Sala de Aula”, e tinha a 

coordenação do Professor João Wanderley Geraldi. O ensino era orientado pela 

concepção de linguagem enquanto interação, em que propunha o texto/enunciado 

como ponto de partida e ponto de chegada para a apropriação do conhecimento 

como o dissemos. O ensino da linguagem já era proposto com finalidades definidas 

e com sentido para os sujeitos do processo de ensino e aprendizagem.  

 Para além de cursos ministrados pela Assoeste aos professores do Município, 

ora realizados com todos os professores, ora com a equipe da SMED e equipes de 

direção e coordenação pedagógica das unidades escolares, a Assoeste, no ano de 

1998, também orientou e promoveu discussão acerca das bases teóricas dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s, como também apoiou várias edições do 

Encontro de Educação realizado pelo município de Medianeira. A cada ano letivo 

realizava-se um encontro de educação em Medianeira, em que todos os professores 

da Rede Municipal de Ensino, reunidos num único espaço, o Centro Popular de 

Cultura Arandurá, puderam/podemos26 dialogar com inúmeros pesquisadores 

brasileiros e alguns de outros países. Estiveram em Medianeira vários expoentes na 

pesquisa em educação, dentre eles, Professor Doutor Moacir Gadotti, Professor 

                                            
26 As informações que aqui são trazidas acerca das várias edições do Encontro de Educação de 
Medianeira fazem parte dos registros individuais da autora como também dos professores que há 
mais tempo atuam na rede de ensino de Medianeira, sejam esses registros, os cadernos de 
anotações e/ou certificados de participação nos eventos. As informações que aqui trazemos é o que 
enunciou a Professora Orientadora N: “nós temos uma caminhada muito grande com relação à 
formação continuada [...] já teve nomes gabaritados que vieram a Medianeira fazer várias formações”.   
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Doutor Pe. Domênico Costella, Professor Doutor Gaudêncio Frigotto, Professor 

Doutor Egídio Romanelli, Professor Doutor Pablo A. A. Gentilli, como também não 

poderia deixar de aqui citar aquele de quem carinhosamente chamamos Professor 

Geraldi, o Professor Doutor João Wanderley Geraldi. Estes e tantos outros 

pesquisadores são alguns “outros”27 que constituíram o professor alfabetizador de 

Medianeira, e em muito se fazem enunciar pela voz dos professores que constituem 

os sujeitos de nossa pesquisa.  

O município lócus de nossa pesquisa possui uma história, uma caminhada de 

formação conforme enunciam os professores participantes da pesquisa. O modo 

próprio como enunciam evidencia que eles querem sempre mais e melhor ensinar a 

todos. Com o entendimento de que novos desafios se apresentam e que nada é 

pronto e acabado, ele, o professor alfabetizador, acredita que a formação continuada 

é necessária para que possa enfrentar esses desafios que se apresentam em sua 

prática diária.  

Com a extinção da Assoeste, a formação continuada no Município de 

Medianeira tem ocorrido por meio do Departamento de Educação da AMOP28. Esses 

cursos eram realizados envolvendo as distintas áreas do conhecimento, o mesmo 

propósito da Assoeste, o aprofundamento teórico-metodológico no sentido de 

subsidiar a prática, e estudar acerca da relação teoria-prática. Ressaltamos que na 

área de Língua Portuguesa a formação contemplou um aprofundamento acerca do 

entendimento de texto/enunciado como ponto de partida e o ponto de chegada para 

o processo de ensino e aprendizagem. E por que isso? Porque ensinar a ler e a 

escrever tem uma intencionalidade, envolve um posicionamento político.  

Neste sentido, Medianeira, ao seguir o Currículo da AMOP, opta por um 

método que engloba o conjunto de determinados princípios que permitem 

filosoficamente e cientificamente assimilar o conhecimento e objetiva a emancipação 

humana de forma que o sujeito possa compreender e atuar na sociedade em que 

                                            
27 Os outros constituíram porque seus posicionamentos ideológicos estão presentes no enunciado da 
professora alfabetizadora de Medianeira. 
28 A AMOP é uma associação de 52 municípios do Oeste do Paraná, com sede em Cascavel - PR, a 
qual oferece suporte em áreas estratégicas junto aos municípios de menor porte. Possui vários 
departamentos, dentre eles, o de Planejamento e Projetos, o de Agricultura, o de Indústria e 
Comércio, o Jurídico e Tributário, o Departamento de Educação que implementa ações que 
anteriormente eram realizadas pela Assoeste. Para execução e acompanhamento de programas que 
desenvolve conta com os recursos repassados pelos municípios que dela fazem parte, como também 
conta com o apoio de diversas entidades da sociedade organizada, dentre elas, a Itaipu Binacional, o 
Governo Federal, o Governo Estadual e outros. Essas e outras informações estão disponíveis em: 
<http:// http://www.amop.org.br/institucional-2/conheca-a-amop/>. Acesso em: 22 ago. 2016. 

http://www.amop.org.br/institucional-2/conheca-a-amop/
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está inserido. Para isso, há a metodologia que se sustenta no método. Por 

metodologia entende-se “o conjunto de meios (materiais e procedimentos) que 

possibilitam a operacionalização do processo” (AMOP, 2014, p. 22). Assim, a ação 

que envolve a educação formal é entendida como trabalho que 

 

é uma atividade mediadora no seio da prática social. Educar é 
contribuir para consolidar o processo de humanização do homem. 
Humanizar-se é assimilar o coletivo social no indivíduo, em seu 
caráter dialético de transformar-se, transformando a realidade 
(AMOP, 2014, p. 22). 

 

É nesse sentido que o professor por sua ação sistematizada e intencional 

conduz o processo de ensino, em que toma decisões sobre para quê e como irá 

abordar os conteúdos de ensino, decisão essa tomada mediante um constante ir e 

vir de teoria e prática, ou melhor a prática articulada à teoria.  

Para melhor exemplificar, dentre tantos encontros de formação continuada, 

em especial, citamos um do qual participei e participaram alguns dos sujeitos 

participantes de nossa pesquisa nos anos de 2000 e 2001, denominado “Ciclo de 

Estudos para Profissionais da Educação”, que consistia em estudos desenvolvidos 

no decorrer do ano letivo, com o tema “alfabetização caminhos e descaminhos da 

escrita: condições de produção, planejamento e avaliação escolar e critérios de 

avaliação, da formação para o professor alfabetizador”, em que dela participavam a 

equipe de ensino da SMED e coordenadores das unidades escolares. Ao final do 

ciclo de formação, ocorria uma atividade intitulada “Mostra de Experiências 

Pedagógicas da Assoeste”29, em que o apresentavam-se as atividades 

desenvolvidas na formação e que eram desenvolvidas em sala de aula. Essa 

formação, realizada pela Assoeste, representava o esforço e o compromisso da rede 

municipal de ensino de Medianeira na promoção do ensino e da aprendizagem da 

leitura e da escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Com a extinção da Assoeste por falta de recursos, os pequenos municípios 

do Oeste do Paraná, vendo a importância e a necessidade de poder contar com 

esse suporte, reivindicaram da AMOP, a criação de um Departamento de Educação 

para dar suporte às questões educacionais. Muitas ações foram realizadas pela 

AMOP no sentido de pensar a concepção pedagógica e metodológica de ensino, o 

                                            
29 Hoje a AMOP continua realizando atividades teóricas e práticas junto às equipes das secretarias de 
educação dos municípios que a compõem. 
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que resultou na formação de professores, em discussão e organização, a partir do 

Currículo Básico da Escola Pública do Paraná, do Currículo Básico para as escolas 

municipais da Região Oeste do Paraná em 2006/2007 (AMOP, 2014). Como já o 

dissemos, esse é o Currículo que orienta a educação ofertada no município de 

Medianeira. Entretanto, importa dizer que esse documento passou por avaliações e 

reorganizações, e a 3ª versão, e última, ocorreu, no ano de 2014, sendo 

reorganizado conforme a obrigatoriedade do Ensino de 9 Anos. 

Se, hoje, com o PNAIC, o professor alfabetizador tem buscado, tem se 

empenhado para atingir na formação continuada melhores condições para promover o 

ensino da leitura e da escrita, observa-se que a busca tem sido uma constante, pelo 

que fica evidenciado no enunciado da Professora Orientadora N quando afirma que “o 

nosso município, ele adere a todas as propostas elaboradas pelo MEC, ou por outros 

órgãos que venham contribuir com a aprendizagem dos alunos” (PROFESSORA 

ORIENTADORA N). Que a professora alfabetizadora demonstra comprometimento, 

conforme pode-se observar  no enunciado da Professora P ao afirmar que quer “ter 

mais conhecimentos, ampliar para ter mais meios, subsídios para aplicar em sala de 

aula né, para que haja educação com qualidade” (PROFESSORA P). Esse 

compromisso pode ser observado também pela forma como enuncia a Professora K, 

isto é, que a busca pela formação continuada é para “estar mais preparada através de 

conhecimentos, buscar conhecimentos para melhor atender os meus alunos, e assim 

melhorar a atuação em sala de aula” (PROFESSORA K). 

 

2.4 O ENSINO E A APRENDIZAGEM DA LÍNGUA MATERNA: DISTINTAS 

CONCEPÇÕES CONDUZEM A DIFERENTES CAMINHOS E LUGARES  

 

Ensinar a ler e a escrever é ensinar a linguagem em uso, como esta funciona 

na sociedade. À época da Assoeste, quando se discutia uma nova forma de ensinar 

a língua escrita, em “O texto na sala de aula”, produção da Assoeste, Geraldi (2000) 

em um determinado artigo da coletânea discute os elementos que compõem 

algumas diferentes concepções de linguagem, para, como já o afirmamos, situar-se 

na responsabilidade política do professor: observar com que finalidade ensina a 

língua, o para quê. Essa perspectiva adotada pela Assoeste, na década de 1980, 

continua a nos mostrar que é preciso fugir da faceta tão só linguística ou tão só 
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pedagógica da alfabetização e, do Pacto também nesse momento. Interessam tais 

facetas, mas interessa muito mais é saber para que se quer alfabetizar, para que 

temos agora o PNAIC, o que se espera desse professor alfabetizador quando ele 

alfabetiza, qual é a sua concepção de linguagem. 

Se tomarmos como limite a década de 1980, naquele momento já se discutia 

a questão do ensino e da aprendizagem da língua materna, e a perspectiva política 

engendrada na questão posta, já estava presente. Se ensinar a ler e a escrever é 

ensinar o modo como funcionalmente a linguagem organiza a vida dos homens em 

sociedade, o que é que se perdeu para que hoje nós discutamos numa determinada 

perspectiva e nos esqueçamos da outra. Por isso, voltamos aqui ao questionamento 

que nos traz a este estudo: há contribuição do PNAIC para a formação do professor 

alfabetizador de Medianeira para promoção da apropriação da leitura e da escrita 

pelo educando? 

Discutir o processo de ensino e aprendizagem da língua materna requer 

analisar e compreender como é a dinâmica, esse constante movimento pelo qual 

são engendradas novas necessidades no ensino da leitura e da escrita. Envolve 

olhar para o discurso da professora alfabetizadora e ver o que o está atravessando, 

quais outros discursos se fazem enunciar pela voz daquele professor, quais outros 

“eus” constituíram o sujeito professor alfabetizador. O recorte para as professoras 

alfabetizadoras do município de Medianeira não o retira da parte de uma totalidade 

que sofre as influências e também influencia. Medianeira reflete uma formação que é 

uma indicação de formação nacional, mas ela refrata um modo próprio de 

compreender, por exemplo, quando a professora alfabetizadora, sujeito participante 

desta pesquisa, afirma que “nós precisamos da formação continuada para melhor 

alfabetizar”.  

Em outras palavras, e a partir do modo como se colocou diante da nossa 

questão, nos diz que, para ela, a formação continuada do professor é necessária, 

fundamental, porque o professor alfabetizador não está pronto. Se pelo enunciado 

dessa professora alfabetizadora fica evidente que os desafios que envolvem a 

promoção do ensino da língua materna são permeados de novas necessidades, por 

que isso tem sido uma constante? Por que o ensinar a ler e escrever, assim como 

tudo o mais está também em constante movimento, são criadas novas 

necessidades, e novos desafios se apresentam. Nada está pronto e acabado. Os 
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próprios autores russos, Bakhtin/Volochínov ([1929], 2014) afirmam sobre o 

inacabamento do homem. Nada é estático, nada está parado, tanto em termos de 

discurso quanto em termos de formação, estamos constantemente refratando 

nossos posicionamentos, conhecimentos, haja vista que “toda refração ideológica do 

ser em processo de formação, seja qual for a natureza do seu significante, é 

acompanhada de uma refração ideológica verbal, como fenômeno obrigatoriamente 

concomitante” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929], 2014, p. 38).  

Se considerarmos que vivemos em uma sociedade que, vencida uma 

necessidade, coloca-nos outras incessantemente, mesmo que de imediato possa 

não ser uma necessidade, acabamos por assimilá-la como tal. Mas, como vivemos 

numa sociedade que é do consumo, aquilo passa a ser uma necessidade. E são 

essas necessidades que vão movimentando aquilo que é necessário desenvolver, 

criar, inventar para supri-las. E isso mostra o inacabamento do homem que, em 

relação ao processo de formação do professor, também se mostra inacabado, haja 

vista as novas teorias elaboradas em virtude de aparecem novas questões a serem 

respondidas, compreendidas, para compreender a própria realidade e existência 

humana.  

Se, por um lado, trabalhar com formação de professores, ou trabalhar com o 

professor alfabetizador na sua sala, é necessário pela heterogeneidade de alunos 

que lhe chegam a cada momento, e por isso mesmo, as novas teorias que 

demandam da reflexão sobre as práticas de ensino e aprendizagem desses/com 

esses sujeitos, por outro, há que se considerar que há algo que se estabelece como 

fundamento, que é clássico, que é essencial na formação do professor alfabetizador 

na continuidade dessa formação. E esse núcleo, quer nos parecer que é 

determinada concepção de linguagem que orienta o seu trabalho, o domínio do que 

isso representa, e, para além do domínio igualmente do conhecimento em questão, 

compreender como a criança aprende, compreender que relações estão 

estabelecidas quando se alfabetiza alguém, isso é algo que não muda. Assim, se as 

teorias explicativas da realidade é que mudam, o que as novas teorias estão 

trazendo como explicação para dada prática, para dado aprendizado?  

Ouvir o discurso do professor alfabetizador e ver o que está atravessando, 

quais “outros” se enunciam pela voz da professora alfabetizadora de Medianeira, 

suas concepções sobre o ensino, os desafios que se apresentam ao ensinar alguém 
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a ler e a escrever, é compreender como é essa dinâmica. O que as professoras 

alfabetizadoras de Medianeira dizem sobre as contribuições do PNAIC para a 

formação do professor alfabetizador se assemelha ao que disseram os professores 

alfabetizadores na pesquisa de Korn (2016). Nela, os professores apontam que o 

programa PNAIC trouxe contribuições no sentido de pensar a prática pedagógica e, 

assim, puderam melhor organizar e orientar o trabalho com foco voltado para a 

consciência fonológica com vista a melhor apropriação do SEA.  

Diferentemente, na nossa pesquisa, apesar da coincidência temática, quer 

nos parecer que as professoras enunciam que aprender a ler e a escrever não é 

algo tão somente que envolve a faceta linguística ou a pedagógica, mas envolve um 

posicionamento político, o que pode ser evidenciado em vários enunciados de 

distintas professoras alfabetizadoras: ler e escrever “não é só decodificar símbolos 

[...] mas também o aluno saber interpretar, [...] ir além daquilo que ele leu”, “que ele 

(o educando) saiba interpretar o que está acontecendo ao redor dele, na vida dele 

[...] ser uma pessoa que tem que administrar sua vida”. A criança estar alfabetizada 

“é ela entender o que existe nas entrelinhas [...] o que existe na sociedade”. Outra 

professora alfabetizadora nos diz que 

 

aqui em Medianeira os professores vêm trabalhando bastante a 
teoria e a prática também [...] aprofundamos bastante os estudos no 
sentido dele (o educando) saber, ter visão de mundo, desenvolver o 
senso crítico. O PNAIC tem contribuído para nosso trabalho [...], pois 
são mais sugestões, mais ideias para aperfeiçoar a prática. 

 

Ademais, “são práticas (do PNAIC) que envolvem muitos jogos, muita leitura 

[...] se eu estivesse hoje na fase inicial, eu veria hoje assim, uma contribuição muito 

grande do PNAIC”. O Programa “fortaleceu quanto à segurança os 

encaminhamentos que vinham sendo realizados para que a criança se apropriasse 

da leitura e da escrita”. Uma das professoras orientadoras enunciou que 

 

os cadernos do PNAIC têm várias abordagens teóricas e a gente 
(ele, o orientador de estudos no município) traz (procura aliar a 
formação) para a realidade (do município) buscando o nosso 
embasamento teórico que é o Currículo da AMOP [...] desde que 
estou na Rede (de Ensino de Medianeira) a gente vem trabalhando 
muito essa questão do letramento.  
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Uma das professoras alfabetizadoras nos disse que o PNAIC “veio a somar 

com as formações que o município já vinha oferecendo”, e ressaltou que “o trabalho 

com foco na leitura e escrita, no meu caso, já vinha sendo intensificado, a gente já 

tinha essa prática em sala de aula”.  

Há que se dizer que essa diferença que ocorre entre o trabalho de Korn 

(2016) e os enunciado dos sujeitos de nossa pesquisa decorre do fato de Medianeira 

ter passado por uma formação que contou com uma base sólida e também decorre 

do que anteriormente dizíamos, seja pela importante atuação tanto da extinta 

Assoeste quanto da AMOP que ainda hoje assessora as ações educacionais no 

Município.  

No município lócus de nossa pesquisa, a formação continuada para 

professores vem, há muito tempo, reunindo todos os professores num espaço único, 

promovendo debates entre os sujeitos, e a interação com os pares tem possibilitado 

diálogos, estudos, e com eles pensar e reorganizar a prática pedagógica, o ensino 

da leitura e da escrita. A linguagem viva é o que possibilita o encontro entre os 

professores que há mais tempo e os que há menos tempo exercem a docência. A 

compreensão de que o texto/enunciado é o ponto de partida e ponto de chegada 

para o processo de ensino, o posicionamento político no ato de ensinar uma criança 

a ler e a escrever, enfim, as relações que estão estabelecidas quando o professor 

quer alfabetizar uma criança são atravessamentos de tantos “outros”, é resultado de 

uma história de luta e de sonho que vem desde a década de 1980 com as 

contribuições ímpares da Assoeste. E por que não dizer aqui também das 

contribuições da UNIOESTE para a constituição do professor, seja pela formação 

inicial e também continuada de muitos dos professores que são participantes de 

nossa pesquisa. 

Cabe ressaltar que, de acordo com Korn (2016), a produção científica sobre o 

PNAIC e a contribuição dessa formação para o professor alfabetizador há 

relacionados 76 trabalhos, porém, dentre estes, apenas 6 se aproximam da temática 

que envolve a contribuição do PNAIC ao professor alfabetizador sobre o SEA. 

Conforme a autora, “essa constatação deve servir de motivação para novas 

propostas de trabalhos acadêmicos voltados à investigação desse tema” (KORN, 

2016, p. 13). Sendo assim, nossa pesquisa também vem ao encontro desta 

expectativa. 
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 Entendemos que o sujeito alfabetizado compreende aquele que aprende a ler 

e a escrever para compreender o mundo, compreender as relações de uma 

sociedade que é grafocêntrica na sua essência. Nesse sentido, concordamos com 

Brotto (2008), que a questão do “letramento” disseminado amplamente a partir dos 

anos 1990-2000, trata-se de uma invenção para aquilo que não conseguimos dar 

conta durante o processo de alfabetização, que ela ensine sim, porém, extrapole as 

relações internas da palavra, relações internas do texto. Alfabetizar abarca muito 

mais do que isso. Para Brotto (2008), acrescentar um outro termo para dar sentido à 

alfabetização é para quem não compreende alfabetização a partir de uma 

concepção de linguagem que trabalhe com a língua viva, com a língua real, com a 

língua de sujeitos que atuam agem uns sobre os outros. Assim, questionamos, o que 

é linguagem? Linguagem é intencionalidade, linguagem é signo, linguagem é 

ideologia. Isso tudo está permeando o mundo da linguagem. E essas 

intencionalidades e deslocamentos utilizados nos momentos de interlocução, 

também é necessário, ao alfabetizar, ensinar ao educando seja na linguagem 

escrita, ou na linguagem imagética, simbólica, ou em outras formas distintas ainda 

de linguagem que organizam o mundo real.  

 E o que os professores alfabetizadores podem fazer? Soares (2002), na obra 

A Linguagem e a Escola, afirma que o papel do professor é o de instrumentalizar os 

alunos com a leitura e a escrita para que eles se apropriem de um conhecimento 

que será capaz de fazê-los perceber melhor, compreender melhor a realidade que 

os cerca. De acordo com Brotto (2008), ainda que vivamos numa sociedade 

capitalista, nos limites do consumo, em que tudo acaba virando mercadoria, ainda 

que neste contexto, é possível fazer da escola, de fato, um espaço de contradição, 

que é o de produzir algum outro tipo de ação, ou de conhecimento que desestabilize, 

minimamente, as condições perversas do capital. E a responsabilidade pela 

produção e transmissão do conhecimento científico, desde as primeiras letras, ou, 

antes ainda, já é um movimento que expressa contradição, que já produz 

humanidade. Entendemos que, quando a escola e o professor assumem seu 

compromisso, sua função social, ao transmitir conhecimentos científicos, transmitem 

o legado de gerações anteriores, que humanize e permitem ao homem apropriar-se 

daquilo que ele mesmo criou.  
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 Neste sentido, o signo, a linguagem nas diferentes modalidades 

especialmente a modalidade escrita, precisa que seja algo apropriado por todos. E 

para ser apropriado, precisa ser ensinado, para tanto, é preciso que não se 

despolitize, igualmente, o ato de alfabetizar. Ainda que ideologias governamentais 

proponham, muitas vezes, a redução do ensino ao mero fenômeno. É necessário 

que o ensinar a ler e a escrever, promova a condição necessária para a 

emancipação humana, isto é, compreende ação consciente do sujeito que ensina e 

por que não dizer, de quem aprende também. 
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3 O DISCURSO SOBRE A POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PRESENTE 

NOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

“Todo falante é por si mesmo um respondente 
em maior ou menor grau: porque ele não é o 
primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno 
silêncio do universo, e pressupõe não só a 
existência do sistema da língua que usa mas 
também de alguns enunciados antecedentes – 
dos seus e alheios – com os quais o seu 
enunciado entra nessas ou naquelas relações 
(baseia-se neles, polemiza com eles, 
simplesmente os pressupõe já conhecidos do 
ouvinte). Cada enunciado é um elo na corrente 
complexamente organizada de outros 
enunciados.”  
 

Mikhail Bakhtin 

 

A forma com que os sujeitos constroem seus enunciados tem a ver com a 

multiplicidade de vozes, das mais diferentes nuances e intenções, tradições, 

debates, consensos, discórdias, enfim, de tantos outros sujeitos e/ou formas de 

produção da vida em sociedade, da cultura e da história. De qualquer modo, é 

resultado do diálogo com os “outros eus” que os constituem. Conforme 

Bakhtin/Volochínov ([1929], 2014), o “eu” só existe em decorrência do “nós”, na 

interação verbal, por meio da interlocução entre sujeitos.  

De acordo com essa posição, neste capítulo apresentamos a análise dos 

discursos dos sujeitos participantes de nossa pesquisa sobre o PNAIC, nosso 

objeto. Defendemos que, em seus enunciados, nas interlocuções com outros, estão 

presentes as concepções de linguagem que orientam o seu ensino da língua 

materna, os motivos que o levaram a aderir ao Programa, suas expectativas, 

anseios, angústias; os ditos e não ditos que permeiam a sua ação docente, suas 

percepções e reflexões acerca da formação inicial e continuada de professores 

alfabetizadores. E, se “aquilo de que falamos é apenas o conteúdo do discurso, o 

tema de nossas palavras” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929], 2014, p. 150), por meio 

dos enunciados dessas professoras, por seu discurso, se faz ouvir o discurso de 

outrem; os outros que constituem o sujeito professor alfabetizador. As palavras que 

proferem não lhes pertence a autoria, mas são refratadas e permeadas pelo outro, o 

seu colega na unidade escolar, o seu professor da graduação, os colegas 
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professores dos encontros de formação realizados pela Assoeste, alguns 

pesquisadores expoentes da educação brasileira, além de todos os demais outros 

diálogos, virtuais e não virtuais, da tradição sociocultural e do cotidiano que lhes 

constituem crenças, valores e posturas. São muitos os seus pares do campo 

educacional que em distintos espaços e tempos, mediados pela linguagem, 

constituem o professor. Aliás, se os enunciados da professora participante desta 

pesquisa, a autoria não lhe pertence, nem o que aqui escrevo a mim pertence 

porque tudo envolve plurivocalidade. São atravessamentos o que se fazem ouvir 

pelo diálogo da professora participante desta pesquisa, pois 

 

Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros 
enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de 
comunicação discursiva. Cada enunciado deve ser visto como uma 
resposta aos enunciados de um determinado campo (aqui 
concebemos a palavra ‘resposta’ no sentido amplo): ela os rejeita, 
confirma, completa, baseia-se neles, subentende-os como 
conhecidos, de certo modo os leva em conta [...] É impossível 
alguém definir sua posição sem correlacioná-la com outras posições 
(BAKHTIN, 2011, p. 297).  

  

 O que dizem as professoras alfabetizadoras, sujeitos de nossa pesquisa, não 

é algo isolado, pois já o dissemos que Medianeira não é uma ilha, e seu sistema 

educacional reflete e refrata as políticas educacionais mais amplas que, ao mesmo 

tempo que se interpenetram, local e nacional, dão-lhe o tom particular, 

característico, peculiar. Assim, aquele que enuncia expressa uma resposta em 

relação ao enunciado do outro e: 

 
em qualquer enunciado, quando estudado com mais profundidade 
em situações concretas de comunicação discursiva, descobrimos 
toda uma série de palavras do outro semilatentes e latentes, de 
diferentes graus de alteridade (BAKHTIN, 2011, p. 299). 

 

O dialogismo e a polifonia e/ou plurivocalidade que permeiam o discurso da 

professora alfabetizadora, corresponde ao que conclui Bakhtin, 

 

todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor 
grau: porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o 
eterno silêncio do universo, e pressupõe não só a existência do 
sistema de língua que usa mas também de alguns enunciados 
antecedentes – dos seus e alheios – com os quais o seu enunciado 
entra nessas ou naquelas relações (baseia-se neles, polemiza com 
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eles, simplesmente os pressupõe já conhecidos do ouvinte). Cada 
enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de 
outros enunciados (BAKHTIN, 2011, p. 272). 

 

 Logo, o que a professora alfabetizadora de Medianeira enuncia é o que a 

constitui, e é algo de longa tradição que ocorre não apenas no lócus de nossa 

pesquisa, mas faz parte do contexto maior de educação, está estreitamente ligado 

pois  

 

o enunciado está voltado não só para o seu objeto mas também para 
os discursos do outro sobre ele [...] o enunciado é um elo na cadeia 
de comunicação discursiva e não pode ser separado dos elos 
precedentes que o determinam tanto de fora quanto de dentro, 
gerando nele atitudes responsivas diretas e ressonâncias dialógicas 
(BAKHTIN, 2011, p. 300).  

 

 Enfim, o que essas professoras, as professoras alfabetizadoras de 

Medianeira dizem e como o dizem o PNAIC, abarca os sentidos do signo ideológico, 

para além do domínio da língua, do significado, porque “o tema é um sistema de 

signos dinâmico e complexo” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929], 2014, p. 134). É, 

pois, o sentido da enunciação completa, uma vez que, para além das palavras, para 

além da forma como o discurso foi explicitado, quer seja a entonação e os 

elementos não verbais daquele instante histórico que foi produzido, ele não se 

repete, ele é único. “O tema da enunciação é concreto, tão concreto como o instante 

histórico a qual pertence [...] o tema é uma reação da consciência em devir ao ser 

em devir. A significação é um aparato técnico para a realização do tema” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 134), que apresenta sentido específico para 

aquele determinado momento, e para os sujeitos situados no contexto em que foi 

produzido. Compreender o que dizem as professoras alfabetizadoras requer 

orientar-se em relação a essa enunciação, é dialogar e interagir com o que se diz 

sobre as relações que abarcam o ensino da leitura e da escrita, quais são suas 

considerações sobre as fragilidades e as contribuições do PNAIC na política de 

formação continuada para o professor alfabetizador. 

A definição do conjunto dos entrevistados quer seja as professoras regentes 

de turmas do 3º Ano e coordenadoras de estudos participantes do PNAIC, ocorreu 

pelo fato de estes constituírem o grupo de professores que atua com os anos 

destinados ao ensino inicial da língua materna, compreendidos do 1º ano ao 3º ano 
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da Educação Básica, primeira etapa do Ensino Fundamental. A opção por esses 

sujeitos da pesquisa está atrelada ao fato de que a alfabetização pelo educando 

deve ocorrer até o 3º ano do Ensino Fundamental, conforme Meta 5 do PNE (2014-

2024), como também a proposta PNAIC deixa evidente a intenção de garantir o 

direito de alfabetização a todas as crianças até o 3º ano do ciclo de alfabetização, 

logo interessava conhecer e analisar a compreensão destes sujeitos sobre a 

temática de pesquisa posta. 

Entendemos que a análise dos enunciados dos professores alfabetizadores 

possibilita compreender as transformações que houve na formação de professores 

ao longo dos tempos, pois “a palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais 

íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929], 

2014, p. 42), uma vez que “a palavra é o fenômeno ideológico por excelência” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929], 2014, p. 36). Os enunciados das professoras 

trazem uma importante contribuição para o conhecimento e reflexão acerca de como 

hoje se apresenta o processo que envolve o ensino e a aprendizagem da língua 

materna. Compreender a linguagem em Bakhtin/Volochínov ([1929], 2014) é 

concordar que esta se constitui nas relações concretas de interlocução entre os 

sujeitos, refletida e refratada da sociedade para a escola, e se assim deve ser 

ensinada pelo professor, assim também a concebemos no tratamento dos dados 

trazidos pelos nossos sujeitos de pesquisa. 

Ao apresentar os discursos das professoras alfabetizadoras não temos a 

pretensão de dar conta de abarcar e aprofundar todo o caráter histórico acerca da 

formação de professores alfabetizadores, mesmo porque consideramos que os dados 

coletados estão longe de serem suficientes para extrair generalizações históricas de 

grande porte, mas nossa intenção é de que esses enunciados se façam ouvir, e, 

assim, localizar os atravessamentos constitutivos do ser professor alfabetizador. 

Hipotetizamos que os enunciados das professoras alfabetizadoras explicitam 

parte da realidade educacional brasileira no que se refere aos aspectos que envolvem 

a formação docente, o que para nós incide no processo de ensino e aprendizagem da 

língua materna. São eles, os professores que efetivamente estão diariamente em sala 

de aula, nesse espaço privilegiado de ensino, que oferecem, por meio de seus 

enunciados, uma possibilidade de melhor compreender as relações que permeiam a 

formação inicial e continuada para professores alfabetizadores no contexto 
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educacional brasileiro, porque “a palavra, como fenômeno ideológico por excelência, 

está em evolução constante, reflete fielmente todas as mudanças e alterações sociais. 

O destino da palavra é o da sociedade que fala” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929], 

2014, p. 202). A professora alfabetizadora de Medianeira reflete e refrata o modo 

próprio daquilo que é tomado como formação em nível nacional. Se, por um lado, 

essa fala nem sempre reproduz a verdade concreta, por outro, dá indícios do que a 

movimenta. 

Em período que antecedeu a pesquisa de campo, com vistas a atingir os 

objetivos a que nos propomos para este estudo, delimitamos qual seriam os sujeitos 

participantes de nossa pesquisa, o instrumento de coleta de dados, portanto, a 

pesquisa seguindo um roteiro com questões semiestruturadas. A escolha por esta 

técnica de coleta de dados foi pelo fato de haver nela a possibilidade de captar a 

realidade de maneira mais aproximada do seu real, haja vista queríamos compreender 

se havia contribuição do PNAIC para a formação do professor alfabetizador de 

Medianeira – Paraná. O fato de optarmos por entrevistar os professores que atuavam 

no 3º Ano está relacionado à proposta do PNAIC, que propunha o direito de 

alfabetização a todos os brasileiros até o final do ciclo de alfabetização, ou seja, até o 

3º Ano da Educação Básica. Logo, interessou-nos o diálogo com esses sujeitos.  

Nosso projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética30 e, após a sua 

aprovação, iniciamos o contato com os sujeitos da pesquisa para convidá-los a 

participarem da pesquisa. Mediante o aceite dos participantes, agendamos um a um o 

local e o horário para a realização da entrevista. Os entrevistados foram informados 

sobre a pesquisa por meio do Termo Livre e Esclarecido31. Para proceder à entrevista, 

seguimos o roteiro com questões semiestruturadas, sendo que a entrevista foi 

gravada em áudio e, posteriormente, foi realizada a transcrição dos enunciados. 

Diante dos enunciados procedeu-se a análise dos discursos. 

A metodologia utilizada compreende, portanto, a análise dos discursos que 

atravessam os enunciados dos sujeitos. Entendemos enunciado pela perspectiva 

bakhtiniana, em que enunciado é a fala, o discurso, oral, escrito, gestual ou 

simbolizado, porém, vivo, concreto dialógico e ideológico; é signo produzido e 

reproduzido pelos sujeitos em diferentes espaços de interação social. O enunciado 

                                            
30 No anexo D consta a aprovação de nosso projeto pelo Comitê de Ética. 
31 No anexo C consta o Termo Livre e Esclarecido (TCLE) que foi assinado em duas vias pelo 
participante, sendo-lhe entregue uma das vias.  
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existe porque há sujeito, há história, há um contexto, em outras palavras, há sujeitos 

situados na história que se posicionam de forma valorativa (BAKHTIN, 2014). 

Ao apresentar os enunciados dos sujeitos participantes de nossa pesquisa com 

o intuito de preservar suas identidades, utilizaremos o nome fictício de “Professora A” 

e assim sucessivamente até a letra “R”, compreendendo os dezoito sujeitos. 

Entretanto, dentre as dezoito professoras que participaram de nossa pesquisa, ao nos 

reportar à coordenadora local do PNAIC e às orientadoras de estudos que são três, 

indicaremos respectivamente “Professora Coordenadora G” e “Professora 

Orientadora” seguido das letras “H”, “I” e “N”, o que corresponde a cada uma das 

orientadoras.   

 

3.1 QUEM SÃO OS SUJEITOS DA PESQUISA? 

 

 Como já dissemos, os sujeitos desta pesquisa perfazem um total de dezoito 

professoras da Rede Municipal de Ensino de Medianeira, Paraná, as quais participam 

da formação ofertada pelo PNAIC. Destas, quatro professoras atuam na função de 

coordenadoras pedagógicas na SMED de Medianeira e são, no Município, as 

orientadoras de estudos do Programa em questão. Quatorze são as professoras 

alfabetizadoras que atuam efetivamente na sala de aula, em uma ou duas turmas de 

3º Ano do Ensino Fundamental. 

 Todos os sujeitos participantes de nossa pesquisa são mulheres. Mas o fato de 

os sujeitos de nossa pesquisa serem todas do sexo feminino não é algo específico de 

Medianeira. “A feminização do magistério” de que enunciam Saviani et al. (2014), é 

algo que: 

 

durante as primeiras décadas do século XX, o magistério representou 
praticamente a única carreira aberta às mulheres [...] O fato de não 
terem amplo acesso às demais profissões fez do magistério a opção 
mais adequada para o sexo feminino, o que foi reforçado pelos 
atributos de missão e vocação, além da continuidade do trabalho do 
lar (SAVIANI et al., 2014, p. 77).  

 
 Segundo os autores (SAVIANI et al., 2014), o magistério foi a profissão que 

possibilitou às mulheres sair da condição “do invisível para a visibilidade [...] o 

magistério era o trabalho intelectual e assalariado [...] representava um prolongamento 
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das funções maternas, e instruir e educar crianças era considerado [...] aceitável e 

ideal para mulheres” (SAVIANI et al., 2014, p. 76).  

 Notadamente também no município lócus de nossa pesquisa, concordamos 

com o que afirmam os autores mencionados, ou seja, de que o ensinar no primeiro 

segmento da educação formal tem sido exercido por mulheres. E, conforme os 

enunciados dos sujeitos de nossa pesquisa, pode-se evidenciar nos discursos o 

desejo de que a alfabetização seja universalizada.  

 Para compreender elementos que definem a realidade educacional brasileira, 

em especial a formação continuada para professores alfabetizadores para o ensino da 

língua materna, buscamos, a princípio, situar quem são esses sujeitos, quanto tempo 

exercem a docência e quanto tempo essa docência é/esteve diretamente envolvida 

com o ensino inicial da língua materna, sendo que os achados decorrem da realização 

de entrevista, por meio de questões objetivas. 

 Inicialmente, solicitamos que os entrevistados falassem acerca de sua 

formação profissional (Apêndices A e B), e constatamos que, na especificidade da 

formação quanto ao Ensino Médio, de dezoito, quinze professoras cursaram o 

Magistério, e três realizaram esta etapa de estudos na modalidade a distância. Quanto 

ao Ensino Superior, dez cursaram a graduação na modalidade presencial, sete a 

distância e uma professora iniciou os estudos superiores na modalidade presencial, 

mas não a concluiu. Isso demonstra que a professora tem buscado a formação inicial, 

porém não na modalidade presencial, que em nosso entendimento pode ser mais 

frutífera dada a possibilidade de ampliação do espaço de interlocução entre os 

sujeitos. Não que isso não ocorra nas modalidades semi-presencial ou a distância, 

mas o que afirmamos é que as condições de estudos em cada modalidade o são 

distintas. Quer nos parecer que na formação presencial a interação social num mesmo 

espaço e tempo produz um contexto privilegiado de interlocução.  

Entendemos que, talvez, a necessidade de busca por uma formação a 

distância seja decorrente, por exemplo, de dependência financeira e, com ela, 

reduzida oferta bolsas de estudo em universidade pública proporcionada pela política 

educacional, como também por, concomitantemente, o professor ter de trabalhar e 

estudar e, para isso, conciliar, a alternativa de que dispõe é a formação a distância 

pela flexibilidade de horários. Como já o dissemos, a professora participante de nossa 
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pesquisa tem buscado a formação inicial, independente de ocorrer na modalidade 

presencial, semi-presencial, ou a distância.  

O fato de a professora ter de conciliar estudo, trabalho, família e, com isso, não 

dispor de condições adequadas para a sua formação, por exemplo, de tempo para 

estudos, de tempo para participar de grupos de pesquisas, de tempo e financiamento 

para participar de cursos, seminários, congressos de educação, quer nos parecer o 

que nos diz Saviani (2009), sobre as formas simplistas e aligeiradas de formação que 

são ofertadas a professores, resultando em um baixo padrão de educação para a 

escola pública. Nessa mesma direção, Kramer (1998) nos afirma que professor dispõe 

de tempo limitado para a sua formação. Segundo a autora, o professor necessita de 

tempo para o trabalho de aperfeiçoar-se para exercer bem sua função.  

Se por meio do PNAIC pretende-se pensar a prática e a ela agregar 

conhecimentos para melhorá-la, entendemos que o que mencionamos acima também 

o deveria ser ofertado ao professor para que seja possível melhorar as condições de 

promoção de ensino. Concordamos que teoria e prática andam juntas, porque como 

enuncia a Professora P “você (o professor alfabetizador) tem que ter um bom 

embasamento teórico” (PROFESSORA P), em que é necessária a reciprocidade entre 

“os profissionais que dão a formação” (PROFESSORA P) e o professor alfabetizador. 

Nas palavras da Professora “não ter só embasamento teórico, mas também ser, estar, 

ter ido pra sala de aula, praticado [...] porque muitas vezes aquilo que é só teoria 

quando você põe em prática não acontece exatamente do jeito” (PROFESSORA P). A 

Professora enfatiza que para melhor ensinar a criança a ler e a escrever, buscar 

práticas mais consequentes para o ensino, o caminho está em aliar teoria e prática 

“buscar uma solução através de texto, através de diálogo, depois do estudo e depois 

da prática se volta a ver quais foram os resultados” (PROFESSORA P). 

  Na sequência, apresentamos dois gráficos com dados relacionados aos 18 

sujeitos participantes de nossa pesquisa. Esses dados referem-se ao tempo de 

atuação docente junto aos alunos do 1º ao 5º Ano da Educação Básica. Para 

obtermos os dados mostrados a seguir, primeiramente perguntamos a todas as 

professoras participantes da pesquisa32 sobre o tempo de atuação como professora, 

                                            
32 Os dados apresentados em ambos os gráficos referem-se aos dezoito sujeitos participantes da 
pesquisa, isto é, às 14 professoras alfabetizadoras que atuavam em sala de aula e também às 4 

coordenadoras pedagógicas que atuavam na SMED, uma vez que no segundo grupo listado, os 
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independente de ser ou não nos anos destinados à alfabetização, e logo na sequência 

indagamos sobre o tempo de atuação especificamente como professora 

alfabetizadora (Apêndice A). Vejamos os gráficos: 

 

Gráfico 1 – Tempo de atuação como professora 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações fornecidas pelos sujeitos da pesquisa (2016). 

 

O gráfico 1 mostra o tempo de atuação docente dos dezoito sujeitos da 

pesquisa, destes, entre 01 e 05 anos temos um professora, entre 06 e 15 anos, cinco 

professoras, entre 16 e 25 anos, nove professoras e, acima de 25 anos, três 

professoras. O gráfico mostra que, na sua maioria, as professoras muito têm a 

contribuir para este estudo, considerando a média expressiva de tempo de atuação 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
sujeitos também são professoras e já atuaram em sala de aula, mas quando da realização da 
pesquisa exerciam a função de coordenadora pedagógica. 
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Gráfico 2 - Tempo de atuação como professora alfabetizadora 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações fornecidas pelos sujeitos da pesquisa (2016). 

 

 Já o gráfico 2 apresenta o tempo de atuação desses sujeitos enquanto 

professores que atuam em turmas de alfabetização. Assim, entre 01 e 05 anos 

corresponde a um total de oito professoras, entre 06 e 15 anos também oito 

professoras e, com mais de 20 anos, há duas professoras. Ao considerar os dados 

apresentados no gráfico 2, entendemos que os discursos desses sujeitos oferecem 

contribuições para uma análise acerca da formação inicial e continuada para 

professores no que tange ao ensino inicial da língua materna, haja vista, igualmente, a 

experiência com o ensino em alfabetização. Ainda que esses dados sejam específicos 

de uma parte da realidade educacional brasileira, podem ser utilizados para uma 

análise mais ampla do Programa, uma vez que não estão em desacordo com uma 

política de formação inicial e continuada voltada para o ensino inicial da língua no 

contexto educacional brasileiro. 

 

3.2 ANÁLISE DOS ENUNCIADOS DOS SUJEITOS DA PESQUISA 
 

Na análise realizada, a sólida formação inicial e continuada para professores 

alfabetizadores foi apontada como um dos fatores que concorrem para a promoção do 

ensino com vista à aprendizagem da leitura e da escrita. A não ocorrência dessa 

formação e o não conhecimento dos pressupostos teórico-metodológicos de um 

currículo fazem com que o professor fique à mercê de um fazer pedagógico que é de 

senso comum que, muitas vezes, leva o professor a reproduzir na sua atuação 
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docente exatamente aquilo que lhe foi ensinado em idade escolar equivalente. Essa é 

uma questão que ficou evidenciada no enunciado da Professora A. 

  

A formação inicial e continuada eu acho que é falha, porque, no que 
diz respeito a currículo, no que diz respeito a planejamento, no que se 
fala sobre o que a gente tem que seguir dentro de uma escola, a gente 
não conhece as leis que regem a educação. Eu acho que o professor 
tem que ser mais incentivado pela escola a fazer esse tipo de leitura, 
esse tipo de conhecimento. Para poder conhecer o que você tem 
realmente de trabalhar com o seu aluno. Nunca deixando de fazer 
valer o direito da criança que está na escola para estudar, para 
aprender, que é o direito dela (PROFESSORA A). 

 

Se por um lado a professora diz que é falha sua formação, que há 

desconhecimento dos pressupostos que embasam sua prática, por outro demonstra 

que tem interesse, evidencia o compromisso com a formação humana e afirma a 

preocupação de que o professor precisa ter o domínio teórico-metodológico para 

ensinar a língua materna. Esse conhecimento lhe faz falta, uma vez que tanto a 

formação inicial quanto a formação continuada para professores não foram/são 

suficientes para dar conta do processo de ensino e aprendizagem. Por esse 

enunciado, quer nos parecer que a formação ofertada pelo PNAIC, no que tange ao 

currículo, pouco ou nada contribuiu para atender aos anseios de formação dessa 

professora. O fato de a formação acerca da concepção de currículo estar prevista 

para ocorrer no ano de 2015, mas não terem sido realizadas na íntegra, devido à 

interrupção do Programa pelo Governo Federal, pode, ou não, justificar o não 

atendimento daquilo que era esperado pela Professora A. Diga-se de passagem, 

aguardado pelo professor porque fazia parte do Programa.  

Podemos afirmar que o enunciado dessa professora é uma referência ao que 

constitui a formação educacional no Brasil, no formato atual da sociedade, é algo que 

vem de longa temporalidade, ou seja, a formação continuada para professores 

alfabetizadores para o ensino inicial da língua materna tem sido uma constante, e 

pelas formas simplistas e aligeiradas como vem ocorrendo (SAVIANI, 2009), as 

formações, em geral, estas pouco contribuem para uma prática mais consequente 

para o ensino da língua materna. No nosso entendimento, as características da 

maioria das formações demonstra o descompromisso do Governo Federal para com 

Programas que ele mesmo entende como necessário. Ou não seria tão necessário 

assim?    
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Apesar disso, não dá para deixar de anunciar que as professoras participantes 

do Programa pouco puderam apropriar-se daquilo que o orientador de estudos lhes 

proporcionou como formação. Igualmente, a orientação talvez não tenha, de fato, 

também compreendido o que até então lhes foi transmitido, haja vista tratar-se de um 

tema que não se concluiu pelo fato de o PNAIC ter sido interrompido por falta de 

recursos.  

Não apenas falando do que não foi concluído no Programa definido para 2015, 

o enunciado da Professora C reforça o enunciado da Professora A, quando este diz 

que a formação não é suficiente para atender às necessidades que se apresentam na 

prática docente. 

 

[...] A formação esse ano foi bem pouca, assim, durou pouco tempo 
né, a formação pelo PNAIC (PROFESSORA C). 
 
Quanto tempo durou a formação esse ano? (PESQUISADORA). 
 
Se eu não me engano foi um mês e pouco só (PROFESSORA C). 
 
É? E vocês trabalharam especificamente sobre o que na formação? 
(PESQUISADORA). 
 
Esse ano foi sobre o currículo. Iniciamos com o currículo, a avaliação 
né, trabalho com avaliação, depois o caderno com alfabetização e 
também a importância da leitura e a interdisciplinaridade 
(PROFESSORA C).  

 

No entanto, é preciso reconhecer que uma formação de “um mês e pouco” não 

contempla o tempo necessário para discutir temáticas tão complexas como as 

apontadas pela Professora C. Logo, não dá para dizer que é formação.  

Porém, tanto no enunciado de C quanto no de D, fica evidente que a professora 

percebe a formação continuada como um suporte necessário e importante para a 

ação docente. 

 
[...] e a gente precisa de formação pra poder atuar em sala de aula 
(PROFESSORA C). 
 
[...], porque na verdade como professor você não pode ficar, digamos 
assim, dizer que você está com seus estudos prontos. Mas sim você 
tem que ter uma continuação. Cada dia que você vai ver a teoria você 
vai conseguir colocar em prática, porque se você não tem a teoria 
também, fica difícil você colocar em prática, e eu sempre tive 
curiosidade de saber também como que se dava esse estudo do 
Pacto (PROFESSORA D, grifo nosso). 
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 Por esse enunciado observa-se que para a Professora D o processo 

pedagógico não ocorre com o descolamento entre teoria e prática. Ainda que sua fala 

não seja completamente clara em relação a isso, haja vista sua explicação “porque se 

você não tem a teoria também, fica difícil você colocar em prática” (PROFESSORA 

D), parece entender a indissolubilidade entre ambas, e são indissociáveis porque a 

prática desvinculada da teoria é vazia, e a teoria sem a prática não se sustenta. Nesse 

sentido, pode-se inferir que esse professor compreende a formação pelo PNAIC como 

momentos necessários para compreender teoricamente a prática que realiza. Não se 

trata de apenas trabalhar a prática pela prática, o conhecimento tácito, a prática 

utilitária do cotidiano, mas a prática social em sua totalidade (DUARTE, 2010), 

“atividade teórica-prática, isto é, tem um lado ideal, teórico, e um lado material, 

propriamente prático” (VAZQUEZ, 2011, p. 264). A Professora D entende que o 

momento da formação continuada propicia refletir acerca da prática docente, avaliá-la, 

buscar descontruir e construir caminhos com vistas à apropriação da leitura e da 

escrita pelo educando. A “curiosidade” enunciada pela professora refere-se à 

expectativa que ela tem em relação ao Programa em questão, de este vir a contribuir 

para a sua prática docente, haja vista ter enunciado que o professor não está pronto, 

mas se constitui a cada dia com a teoria que embasa a prática e a orienta. 

Assim, podemos dizer que é essa unidade entre teoria e prática que permite 

uma ação docente objetiva, efetiva e com o fim de tornar possível um ideal de 

educação transformadora, possibilitando a formação humana por meio da apreensão 

dos conhecimentos científicos produzidos pela humanidade.  

Fica explícito, contudo, em analogia com o que nos ensina Duarte (2012), que 

a plena realização dessa educação entra em conflito com as relações capitalistas de 

produção, pois, ao mesmo tempo que a escola é parte da sociedade capitalista e por 

meio dela se produz a socialização do saber sistematizado, em parte esse saber é 

também negligenciado pelas relações sociais de dominação. No caso deste estudo, 

não sem motivos33, interrompe-se o Programa que, na situação que enunciam os 

Professoras A, C e D, seriam fundamentais para sua prática de sala de aula.  A ação 

                                            
33 Os motivos que aqui nos referimos trata-se da eleição para presidente do Brasil para o pleito 2015-
2018, e com ela o Decreto de Contingenciamento que é apresentado como anexos limites 
orçamentários, o que resulta no retardamento ou inexecução de parte da programação de despesas 
prevista na Lei Orçamentária. 
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do professor alfabetizador materializa-se por meio de mediações, de 

instrumentalização, a partir da necessidade decorrente da prática social, pois 

apropriar-se da língua materna é uma necessidade posta, é um processo de 

transformação, de passar do não domínio para o domínio dos instrumentos 

necessários à transformação das relações de produção na sociedade capitalista 

(SAVIANI, 2012). Esse domínio, obviamente entre outros elementos, na escola, é 

dependente do que é ensinado e para quê.  

O domínio, a apropriação da leitura e da escrita depende do ensino, logo o 

ensinar depende da formação do professor. A respeito disso perguntamos à 

professora alfabetizadora a sua visão acerca da formação pelo PNAIC. Vejamos: 

 

É o 1° ano que eu participo, mas eu gostei, assim, da formação, é bem 
interessante, tem, é, trabalha-se bastante com a interdisciplinaridade, 
que é uma coisa que eu já fazia, mas onde eu trabalhava um tempo 
atrás. [...] Porque a aprendizagem ela não é uma gavetinha que se 
abre e você coloca lá português, daí fecha a gavetinha, abre 
matemática, depois ciências. Então assim pra que elas trabalhassem 
as disciplinas, fechassem entre elas, pra que a criança, tivesse sentido 
pra elas, e a partir do cotidiano deles também, porque eles vêm com 
alguma coisa de casa, e eles têm o conhecimento científico na escola, 
mas a gente não pode esquecer que eles têm vivência de casa 
também. E ali na formação eu percebi bastante que eles gostam, a 
proposta, pelo que eu entendi, seria trabalhar com essa 
interdisciplinaridade, apesar de que a formação esse ano foi bem 
pouca, assim, durou pouco tempo né, a formação pelo Pnaic 
(PROFESSORA C). 

 

 A Professora C refere-se mais uma vez à pouca duração dos estudos do 

PNAIC no ano de 2015, porque, para ela, a formação é necessária à prática docente. 

Em seu enunciado, a Professora C afirma ter gostado da formação, pois nesta 

trabalhou-se sobre interdisciplinaridade. Para ela, o conhecimento não é algo que 

possa ser ensinado de forma fragmentada, mas deve ser ensinado na sua totalidade, 

isto é, trabalhar, mostrar esse conhecimento nas suas relações, apesar de que 

didaticamente se o separe.  

Ao perguntar acerca dos objetivos do PNAIC, a Professora C diz ter clareza 

dos seus objetivos, na medida em que explicita que o foco do Programa é a formação 

docente, conforme já apresentamos no primeiro capítulo. Contudo, esse mesmo 

professor esclarece que o referencial teórico trabalhado nessa formação busca 

garantir que determinados conteúdos sejam efetivamente trabalhados, desenvolvidos, 
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uma vez que a formação está atrelada ao acompanhamento e verificação da efetiva 

execução dos conteúdos que estão sendo propostos. Por outro lado, entendemos que 

se o governo investe na formação, fornece bolsas, inclusive, o que espera é que 

aquilo que está propondo venha a se consolidar. Vejamos: 

 

Eu penso que o objetivo do governo seja realmente investir na 
formação dos professores, mas também ele quer ter um controle, 
assim, da aprendizagem, de como que as coisas estão ocorrendo 
dentro da escola, em nível municipal, estadual né, e nacional. É uma 
formação, e é uma maneira de estar vendo como que está 
acontecendo né, a alfabetização das crianças, como elas estão 
chegando né, até o 3° ano, e como que elas estão saindo para o 4° 
ano, já que no 3° ano é o final do ciclo de alfabetização 
(PROFESSORA C). 

  

 Os enunciados das Professoras A e B atestam que eles também têm clareza 

dos objetivos, porém, a Professora A evidencia a necessidade por ele sentida de 

haver formação para melhor ensinar, enquanto que a Professora B faz de sua 

enunciação veículo de transmissão da ideologia do Programa. 

 

Para preparar melhor os professores pra alfabetização e também 
para proporcionar aos alunos que tenham professores de melhor 
qualidade [...] que a gente, como professor deveria conhecer mais 
(PROFESSORA A).  
 
O objetivo foi é, de eles, ver assim que estava apresentando muitas 
crianças que chegavam até o 3° ano e não estavam alfabetizadas. 
Então esse Programa veio pra, a gente assim, intensificar um 
trabalho de chegar ao final do 3° ano todas as crianças estarem 
alfabetizadas (PROFESSORA B). 

 

Ao ser questionada acerca do que é estar alfabetizado, a Professora A revela 

que ler e escrever é uma atividade complexa, pois a criança precisa compreender 

como é a organização interna dessa palavra. Nesta direção, Lemle (2002) afirma que 

a criança necessita atingir alguns saberes para aprender a ler e escrever. Dentre eles, 

entender as relações entre letras e sons da fala, realizar a distinção entre letras, como 

também a capacidade de ouvir e ter consciência dos sons da fala. O estar, de fato, 

alfabetizado é uma condição que muito depende do conhecimento que o professor 

tenha dos fundamentos da alfabetização, da natureza da linguagem, dos eixos 

articuladores da língua materna, como também compreender que relações estão 

estabelecidas quando se alfabetiza alguém. Para A, enfim, a formação continuada é 
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necessária, pois reitera que o professor deveria conhecer mais, e, acrescentamos, 

esses momentos de formação continuada possibilita que tais elementos, fundantes do 

ensino e do aprendizado da língua materna sejam revisitados, aprofundados, melhor 

compreendidos. 

O conhecer mais para melhor ensinar a criança tem sido uma das expectativas 

do professor em relação ao Programa. É nesta direção que a Professora E enuncia 

suas considerações sobre a formação continuada desenvolvida pelo PNAIC: 

 

As formações do Pnaic têm sido assim, têm contribuído muito para o 
nosso trabalho em sala de aula, né. As propostas, as maneiras de 
trabalhar, as intenções têm sido boas. Tem dado resultado no 
trabalho que a gente vem fazendo. São mais sugestões, mais ideias. 
[...] A gente vê que dá certo, que tem como mudar, que tem como 
melhorar o trabalho, e isso tem contribuído bastante (PROFESSORA 
E). 

 

A Professora E afirma que a formação oferecida pelo PNAIC tem contribuído 

e é necessária para que possa melhor conduzir o processo de ensino e, assim, 

promover a aprendizagem da leitura e da escrita pelo educando. O professor 

entende que as sugestões contribuem para que ele possa dispor de mais estratégias 

na tentativa de melhorar as condições de ensino e aprendizagem.  Entendemos, 

assim como a Professora E, que a formação continuada para professores é 

necessária, e participar da formação pelo Programa é uma possibilidade de 

aperfeiçoar sua prática. Isso fica muito evidente pela forma com que enuncia: 

“Aperfeiçoar, melhorar né, com certeza” (PROFESSORA E). 

Nesta mesma direção é apresentada a justificativa de participação no 

Programa em questão, conforme podemos atestar nos enunciados das Professoras 

H, J, K, N e P. Vejamos: 

  

[...] pelo município sentir a necessidade de uma formação continuada 
[...] a formação inicial deles (dos professores), não é suficiente pra 
que haja o trabalho realmente efetivo na sala de aula, por isso a 
necessidade de continuidade constante dessa formação [...] nos 
informamos e vimos que a proposta do Pacto era realmente boa 
(PROFESSORA ORIENTADORA H). 

 

Conforme explicitamos anteriormente, em 2012, o Município fez a adesão à 

proposta do PNAIC, contudo, o professor alfabetizador ficou livre para optar ou não 

pela participação na formação oferecida pelo PNAIC. De acordo com a SMED, todos 
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os professores regentes de turma do 1º ano ao 3º ano do Ensino Fundamental foram 

convidados a participar. Ao questionarmos uma das orientadoras de estudos sobre a 

avaliação que faz quanto à recepção e à participação dos professores frente à 

proposta do PNAIC, ela nos diz que não contou com a adesão de todos os 

professores alfabetizadores pelo fato de alguns frequentarem uma formação inicial ou 

por questões particulares, conforme pode ser atestado no enunciado da Professora 

Orientador N, uma das orientadoras de estudos:  

 
[...] enquanto eu orientadora, percebo assim que muitas vezes os 
professores, eles acabam não participando mais devido à carga 
horária, porque a jornada de trabalho da maioria (dos professores) é 
de 40 horas no município, e ainda frequentar, porque a nossa opção 
(horário disponível para formação) é de que este curso seja 
frequentado à noite uma vez na semana. Muitas vezes é por causa 
disso. Há professores que estudavam que tem outros afazeres. Então 
eu acredito que é por causa disso que não participam. Mas os que 
participam que são 80% dos professores alfabetizadores, a gente 
percebe uma participação efetiva, cumprindo o horário, participando, 
entregando tarefas, aplicando os conteúdos trabalhados com os 
alunos, buscando aprender sempre mais, fazendo as leituras 
solicitadas (PROFESSORA ORIENTADORA N). 

  

 A Professora Orientadora N deixa explícito em seu enunciado a expressiva e 

comprometida participação do professor alfabetizador na formação pelo PNAIC, como 

também entende que o Município adere a toda formação que contribui para a 

aprendizagem dos educandos: 

   
Eu acredito que o nosso município, ele adere a todas as propostas 
elaboradas pelo MEC, ou por outros órgãos que venham contribuir 
com a aprendizagem dos alunos. Eu acredito que a proposta do 
Pacto, foi sim uma adesão voluntária do Município, após ler quais 
seriam as propostas, quais seriam os benefícios deste Programa em 
nível de município (PROFESSORA ORIENTADORA N). 

 

Assim, a busca pelo aperfeiçoamento da prática para melhor contribuir para o 

aprendizado dos educandos é também a justificativa apresentada pelas professoras 

J e K para aceitarem a formação. Vejamos: 

 

Agregar mais conhecimento, trazer mais informações para minha 
prática. Melhorar a prática em sala de aula (PROFESSORA J). 
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Estar mais preparada, buscar conhecimentos para melhor atender 
aos meus alunos, e assim melhorar a atuação em sala de aula 
(PROFESSORA K). 
 
É, ter mais conhecimentos, ampliar para ter mais meios, subsídios 
para aplicar em sala de aula né, para que haja educação com 
qualidade (PROFESSORA J). 

 

 Já o que levou a Professora F a aderir à proposta do PNAIC foi a repercussão 

que teve o Programa no Município quando da sua implementação nos dois primeiros 

anos. Esta repercussão foi decorrente dos posicionamentos dos professores 

participantes do Programa no Município com seus pares, porque se trata de um 

município de pequeno porte e que os professores se conhecem e interagem para 

além do espaço da escola.  

 
No início, que começou 2 anos atrás, creio eu, essa formação não 
tinha interesse, certo? Mesmo estando na alfabetização, mas assim, 
devido aos elogios das colegas que estavam fazendo a formação, 
dizendo que estaria assim contribuindo com a sua prática, e o 
incentivo e convite também da Secretaria Municipal de Educação de 
Medianeira, isso me motivou a fazer essa formação, participar dessa 
formação (PROFESSORA F). 

 

Por meio dos enunciados das professoras fica evidente que a busca pela 

formação continuada é uma constante, pois esses sujeitos entendem que, por meio 

de sua ação, é possível oferecer uma educação de melhor qualidade. Entretanto, 

entendemos que uma educação de qualidade, leia-se, educação para formação 

humana, depende de uma formação consistente para professores, que efetivamente 

esteja direcionada, com um fim voltado, à transformação social.  

Neste sentido, a escola deve “transmitir os conhecimentos mais 

desenvolvidos e ricos que a humanidade venha construindo ao longo da história” 

(DUARTE, 2010, p. 38). Ao pensar por este viés, ou seja, uma educação para a 

formação humana, podemos evidenciar que, no enunciado da Professora E, há a 

preocupação de que a sua ação docente possa atender a todos os educandos, 

porque este acredita que os desafios no exercício da docência são uma constante e 

que o professor diariamente se depara em sala de aula com situações que lhe 

exigem a busca de conhecimento para realizar sua prática. Para ele, a prática 

docente não se constrói sem que seja orientada, sem que haja suporte teórico, 

conforme pode ser atestado:  
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Ultimamente a gente vê muitos professores que buscam, que vão 

atrás, que se deparam na sala de aula com situações, e às vezes 
não tem, não sabem como reagir [...] a gente percebe nas escolas 
que apareceu bastante matrícula de alunos inclusos (leia-se: alunos 
com deficiência) Muitas vezes a pessoa (o professor) não sabe como 
trabalhar [...] e procura aperfeiçoamento (formação para professores) 
para melhorar o seu trabalho na sala de aula (PROFESSORA E). 

 

 É possível inferir por esse enunciado, que a Professora E entende que todos os 

educandos devem ser assistidos em seu direito de apropriar-se dos conhecimentos 

científicos necessários a sua prática social. Contudo, para que essa apropriação se 

efetive, cabe à escola oferecer as condições adequadas para essa aprendizagem. 

Professor e educando precisam ter as condições adequadas para que o processo de 

ensino e aprendizagem possa ocorrer. A ação de ensinar a criança exige que o 

professor tenha o conhecimento de como fazê-lo, de como ocorre o desenvolvimento 

humano, de que maneira ocorre a aprendizagem pela criança. A isso nos remetemos 

às contribuições da Teoria Histórico-Cultural, em que Vygotski (2001) postula que a 

“correta organização da aprendizagem gera o desenvolvimento” (VYGOTSKI, 2001, p. 

23), o qual ocorre por meio das relações sociais mediadas pela linguagem.  

Pelo enunciado da Professora E, percebe-se a preocupação de como garantir 

que ocorra a aprendizagem da criança com deficiência, pois ela, a professora entende 

que precisa ter a formação adequada de maneira a atender às peculiaridades do 

educando. A forma como irá ensinar, por exemplo, o surdo, é diferente de como 

ensinar um ouvinte. Isso não significa dizer que determinada criança aprende e outra 

não. Ao contrário, de acordo com Vygotski (1997), ao estabelecer os princípios da 

Defectologia34, sinaliza que as leis que regem o desenvolvimento das crianças com 

deficiência é o mesmo das crianças em geral, “[...] las leyes que rigen el desarrollo, 

tanto del niño anormal como del niño normal, son en lo fundamental las mismas35” 

(VYGOTSKI, 1997, p. 213), e que todos podem aprender, mesmo com condições 

intelectuais, físicas, neuromotoras, sensoriais ou emocionais diferentes. Para isso, um 

ensino que tome por base a concepção de linguagem enquanto interlocução/interação 

social,  o conhecimento de como a criança aprende são fundamentais para que os 

                                            
34 Defectologia é a terminologia utilizada para referir-se à área de estudos das deficiências no período 
das pesquisas de Vygotski. Os estudos de Defectologia encontram-se  reunidos  na coletânea Obras 
Escogidas, com ênfase maior  no Tomo V, Fundamentos de Defectologia. 
35 Optamos em manter o texto na forma original da obra  para evitar equívocos de tradução. 
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encaminhamentos junto ao educando possibilitem sua aprendizagem. O professor 

precisa ter esse domínio.  

No primeiro capítulo, apresentamos os cadernos de formação do PNAIC e, 

dentre eles, há o caderno relativo à Educação Inclusiva que consta texto explicitando 

sobre o trabalho no Atendimento Educacional Especializado - AEE em Salas de 

Recursos Multifuncionais. Considerando os desafios que envolvem a Educação 

Especial, em que a Professora E relata que muitas vezes o professor não sabe como 

trabalhar com educandos com deficiências, sejam elas a deficiência intelectual, visual, 

auditiva, motora, Transtornos Globais do Desenvolvimento - TGD. Essa não é tão 

somente uma preocupação levantada pela Professora E, como também o foi da 

Professora F, ao afirmar:  

 

Eu acho que há crianças que necessitam um tempo maior pra se 
alfabetizar [...] Nessa questão também da inclusão, que hoje são 
desafios, desafios grandes que ainda vejo assim, é, ainda é muito 
escuro para alguns professores né, que vem colocando, assim, que é 
difícil trabalhar com a participação de todos e garantir a apropriação de 
conhecimentos a todos (PROFESSORA F). 

 

A Professora F ressalta sobre os desafios da inclusão de alunos com 

deficiência pelo fato de muitos professores não saberem como trabalhar, assim como 

afirmou a Professora E. Se o PNAIC proporcionou formação nessa área aos 

professores, porque enunciam o que enunciam as professoras E e F?  O conteúdo 

trabalhado foi superficial? Os apoios de que a criança precisa para aprender não 

funcionam? Nem todas as escolas dispõem de suporte necessário para promoção do 

ensino às crianças com deficiência? Entendemos que os enunciados das professoras 

evidenciam que há uma necessidade emergente de alargar o debate quanto a essa 

temática, uma vez que ensinar a criança com deficiência a ler e a escrever é também 

um dos desafios apontados pelas professoras participantes de nossa pesquisa. 

Conforme nos ensina Vygotski (1997), o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores ocorre na relação social, mediado pela linguagem. A criança 

aprende na relação com um adulto mais experiente, como também com outra criança, 

quer seja nas brincadeiras de faz de conta, copiando padrões e tantos outros. A 

inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no Ensino Regular é 

fundamental para o desenvolvimento da criança, o que concordamos, contudo, é 
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necessário que haja condições para que o professor possa ensinar e a criança possa 

aprender.   

  Ainda em resposta ao questionamento que fizemos sobre o motivo que levou a 

professora a aderir ao PNAIC, a Professora L afirmou ter aderido pelo fato de que 

queria verificar como um programa federal poderia organizar uma formação para 

professores de maneira que viesse a possibilitar uma “nivelação” no ensino do país, 

conforme pode ser atestado em seu enunciado: 

 
A princípio me chamou atenção porque se falava que era um estudo 
em nível nacional. E sempre me chamou muito atenção essa 
desigualdade que tinha no ensino de [sic] vários lugares do Brasil. 
Quando você recebia um aluno que vinha de outro lugar a diferença 
que tinha com o que você trabalhava. Então assim, eu fiquei bem, 
bem curiosa em saber como o Governo (Federal) ou esse trabalho 
iria ser feito. E foi essa a principal curiosidade pra eu saber. Eu 
queria saber como que acontecia em outros lugares, e como que 
essa desigualdade, como que acontecia aqui, como que iria ter essa 
nivelação. Então foi a primeira coisa que me chamou atenção para 
fazer (PROFESSORA L). 

 

 O que a Professora L nos diz quer nos parecer que ela aderiu à proposta para 

compreender como seria possível o PNAIC trabalhar uma formação em nível nacional 

de maneira garantir o direito de alfabetização plena de todos os brasileiros até os oito 

anos de idade, isto é, até o 3º ano do Ensino Fundamental. Quer nos parecer que, 

pelo seu enunciado, o Professor L demonstra o interesse em saber quais as 

possibilidades de um PROFA contribuírem para a formação de todos os professores 

em nível nacional. Pelo seu enunciado fica implícito o questionamento do como, de 

que forma, isso seria possível? E nós também questionamos como um Programa 

poderia, efetivamente, garantir a alfabetização a todos os brasileiros até o 3º ano?  

Em que medida isso é possível? 

Entendemos que a formação para professores é necessária e deve ocorrer 

para que sejam possibilitadas melhores condições para promoção do ensino e da 

aprendizagem. Neste sentido, consideramos ser o domínio dos fundamentos da 

alfabetização o que poderia garantir um ensino de qualidade. Soares (2004), apontada 

nos referenciais do Pacto, conforme já dissemos anteriormente, entende que 

alfabetizar e letrar são ações distintas, sendo a primeira condizente a ensinar e 

aprender a ler e escrever, e a segunda remete ao domínio do ler e do escrever e sua 

utilização nas práticas sociais que usam a escrita. Em outra direção, Brotto (2008) 
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defende que a alfabetização e o letramento fazem parte do mesmo núcleo. Para a 

autora (BROTTO, 2008) o ensino da leitura e da escrita deve abarcar concomitante o 

ensino das relações internas entre palavras e as relações externas da linguagem, haja 

vista que o ato de alfabetizar por meio da compreensão de que a linguagem viva e 

real é a interlocutiva, logo, que sua natureza é social, não permite um ensino que não 

leve a seu uso em práticas sociais. 

Na mesma direção do pensamento de Brotto (2008), entendemos ser 

necessário ensinar letras e sons, mas isso tem que se dar a partir de uma dada 

concepção de linguagem. O educando não entende a letra, o som, confunde-o, mas 

ele precisa ser ensinado, e o ensinar implica explicitar  desde o motivo inicial pelo qual 

as diferentes formas de linguagem, e, sobretudo a escrita, foram criadas. Isso exige 

trabalhar com o ensino da língua como algo vivo, real, que coloca homem e história 

em um dado contexto. Isso exige um trabalho com a linguagem enquanto 

texto/enunciado e, com/por estes, ensinar. É o ensino de textos nesta perspectiva que 

amplia o processo de entendimento de letras e sons. O ensinar e o aprender a leitura 

e a escrita precisa fazer sentido. É entender o uso funcional da linguagem que 

organiza a vida dos homens em práticas sociais.  Que ela, a linguagem é viva, que é 

histórica, que existe sujeitos situados e, portanto, que existe intencionalidade no seu 

uso. E, aprender essa forma de linguagem real, em uso, envolve compreender que 

linguagem é signo, portanto, expressa para além de si mesmo, é ideológico, porque 

tem um campo privilegiado de comunicação, isto é, ocorre na interação verbal. “Todo 

signo resulta de um consenso entre indivíduos socialmente organizados no decorrer 

de um processo de interação” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929], 2014, p. 45).  

Se projetarmos a defesa de uma concepção assim de linguagem em uso, para 

uma outra instância de exemplificação, podemos questionar que é o PNAIC? Não é 

ele um signo resultante de um consenso? Não há a “pactuação” de distintas esferas e 

distintos sujeitos voltados a um determinado objetivo que é o ensino da leitura e da 

escrita? O signo é um fenômeno do mundo exterior e, assim, só tem valor dentro do 

contexto dos interlocutores que o utilizam. 

Por meio dos enunciados das professoras alfabetizadoras da Rede Municipal 

de Ensino de Medianeira faz-se necessário também ouvir o universo educacional 

brasileiro que ocorre em qualquer lugar, aquilo que regula, orienta e dirige esse 
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universo e que causa distintas refrações dos sujeitos que são atingidos na base por 

ele, sejam secretarias de educação, professores, alunos.  

O enunciado do discurso da professora alfabetizadora é constituído a partir de 

outro discurso. Tem a ver com a forma como ocorreu/ocorre a sua formação, com os 

encontros com o outro, na ação prática e teórica que envolve o processo de ensino e 

aprendizagem da leitura e da escrita. São diversos outros que atravessam os 

discursos dos sujeitos de nossa pesquisa. O enunciado do professor alfabetizador é 

uma resposta, uma tomada de posição em relação a outros discursos. A sua fala é o 

funcionamento real da linguagem e mostra algo da realidade educacional brasileira no 

ensino da língua materna. Pelos seus enunciados apreendemos que ensinar leitura e 

escrita e possibilitar sua apropriação pelo educando é um grande desafio que exige, 

sobretudo, uma formação sólida para professores.  

A professora percebe a necessidade de aperfeiçoar seus conhecimentos para 

melhor poder ensinar, e demonstra interesse e empenho na participação da formação 

que é ofertada pelo PNAIC. Ao mesmo tempo, demonstra incerteza à formação 

ofertada, essa insegurança que apresentamos no enunciado da Professora L quando 

afirma que tem a curiosidade de saber como, quais possibilidades de o PNAIC 

contribuir para a promoção do ensino em nível nacional. À Professora R que 

apresentamos na sequência, a insegurança é real, pois a cada novo programa criado 

para o ensino da leitura e da escrita o que espera é que os objetivos propostos sejam 

consolidados. Essa insegurança também o é pelo fato de que em que medida o 

Programa poderia oferecer condições mais consequentes para o ensino da leitura e 

da escrita e sua apropriação pelo educando? Tão somente a formação continuada 

para professores resolve/resolveria a condição de exclusão social que se encontram 

muitos brasileiros? 

 Apesar de a função social do professor ser a de ensinar os conhecimentos 

científicos, não lhe cabe assumir um peso desigual, que é de responsabilidade de 

todos os profissionais das diferentes esferas da sociedade, mas, sobretudo, dos 

gestores públicos que tem a obrigação pela destinação adequada de recursos 

financeiros de maneira a possibilitar a efetivação de políticas educacionais que 

contribuam para minimizar as desigualdades sociais.  

Assim como à Professora L que acima citamos, o Programa chamou a atenção 

e, por isso, fez a adesão a ele, também à Professora R, a adesão decorreu, a 
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princípio, pela própria “curiosidade” em conhecer como seria realizada a formação e 

se esta poderia contribuir para melhorar a sua prática, principalmente pela 

preocupação dessa professora em relação ao Ensino Fundamental de 9 Anos, 

conforme pode ser atestado: 

 

No primeiro momento curiosidade né, curiosidade pra conhecer o 
projeto que vem do Governo. E depois para uma formação, para poder 
melhorar a minha formação, para poder ter mais conhecimento em 
relação ao que o Governo estava promovendo e também o que ele 
traria de novo, já que para nós é novo, esse ensino de 9 Anos 
(PROFESSORA R). 

 

 Ao afirmar isso, a Professora R deixa evidente que os desafios que se 

apresentam com a implantação do Ensino Fundamental de 9 Anos demandam pensar 

a educação como um todo, e dentre as ações para atender ao que se propõe a 

alcançar, faz-se necessário investimentos em recursos financeiros, para, por exemplo, 

organizar  novo currículo, espaços escolares e outros, bem como e, inclusive, também 

investir na formação do professor, uma vez que o que se apresenta como novo, isto é, 

o Ensino Fundamental de 9 Anos, já não é tão novo assim. Isso significa dizer que 

quase uma década se passou desde a implementação do Ensino Fundamental de 9 

Anos e por que será ele ainda visto como novo? Talvez o novo a que se refere à 

Professora R tenha o sentido de que pouco ou nada o Governo Federal investiu em 

programas mais duradouros de formação para professores para que fosse possível 

um estudo contínuo, e fossem organizadas as devidas adequações, por exemplo de 

currículo, de ampliação e reorganização de estrutura física para atender às 

necessidades dessa ampliação. Outro ponto que ressaltamos no enunciado do 

Professora R remete ao descrédito dos programas do governo, isto é, “projeto que 

vem do Governo” (PROFESSORA R). Por esse enunciado, a Professora R apresenta 

uma desconfiança acerca da formação continuada ofertada pelo Governo Federal. 

Esse receio, essa desconfiança, como já dissemos anteriormente, é real e pode 

representar a posição de professores em diversos contextos educacionais no país, em 

relação a tudo o que vem como proposta do Governo Federal.  

 Na pesquisa que realizamos, para além de buscar o motivo que levou o 

professor a aderir à proposta do PNAIC, procuramos saber o que ela, a professora, 

compreende acerca de quais seriam os objetivos da criação do Programa. Neste 
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sentido apuramos que o discurso da Proposta está presente no enunciado das 

Professoras E, G e P. Vejamos: 

 
Pelo que a gente conhece nas leituras né, as pessoas falam, nos 
documentos, nas orientações, que seja dado assim, a criança não é, 
não pode fazer um ano e ser alfabetizada no 1º ano. Ela tem todo 
aquele prazo do 1° ao 3° ano pra ela se adaptar, pra ela conseguir, 
assim, é, fazer uso correto né, da leitura, da escrita (PROFESSORA 
E). 
 
[...] porque a gente sabia que alguns alunos chegavam ao 3° ano, ao 
final do 3°ano e não estavam plenamente alfabetizados 
(PROFESSORA COORDENADORA G).  
 
É para alfabetizar os alunos até o 3° ano (PROFESSORA P). 

 

Constata-se que, para a Professora F, a sua percepção acerca dos objetivos da 

criação do Programa voltam-se para a formação do professor, especialmente dos 

novos professores, mas, sobretudo, ressalta que essa formação visa à progressão 

automática nos estudos dos educandos. O sentido aqui compreendido refere-se ao 

fato de uma criança ser promovida para a etapa seguinte, mas que estejam 

consolidados os objetivos de aprendizagem propostos para a etapa que está 

cursando. Nisso, a Professora F refere-se aos “direitos de aprendizagem”, proposto 

pelo Governo Federal quando também foi lançado o programa PNAIC.  

 

Pra mim, eu creio assim, estar melhorando sim a formação dos 
professores, principalmente os que estão iniciando, para estar 
melhorando o conhecimento, a sua prática. Mas, o objetivo que eu 
vejo hoje, penso que seja, para que futuramente creio que vai 
acontecer a progressão automática, ou melhor, o antigo ciclo básico, 
pra não haver reprovação. Se estão investindo tanto assim, creio que 
alguma coisa irá refletir depois também (PROFESSORA F). 

 

 Ao se reportar para “o antigo ciclo básico”, a Professora F refere-se ao sistema 

de Ciclo Básico de Alfabetização nas séries iniciais do Ensino Fundamental de 8 anos, 

isto é, 1ª e 2ª série, adotado na década de 1980, no Estado do Paraná. Por meio 

dessa política pública de educação, buscava-se “respeitar” a aprendizagem do 

educando, mesmo que os objetivos para essa série não tivessem sido consolidados, 

para dar sequência à aprendizagem na 2ª série. No Município36 de Medianeira, 

trabalhava-se com o Ciclo Básico também. A não apropriação pelo educando dos 

                                            
36 Medianeira não possui Sistema Próprio de Educação. Segue as orientações do Estado do Paraná. 
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conteúdos propostos para determinada etapa escolar, de acordo com o enunciado da 

Professora F, compromete o desenvolvimento da criança nas etapas seguintes. 

 
Eu não sou favorável à progressão automática, porque eu acho que há 
crianças que necessitam um tempo maior pra se alfabetizar. Quando 
essa progressão automática acontece, que ele está com uma falha 
nesse conhecimento, nessa apropriação da leitura e da escrita, vai 
refletir, eu creio, que nas séries seguintes (PROFESSORA F). 

 

O enunciado da Professora F indica que o processo de apropriação da leitura e 

da escrita pelo aluno nem sempre é consolidado, e que isso traz consequências para 

a vida dos sujeitos. Ao afirmar não ser favorável à progressão automática, a 

Professora F refere-se especificamente à questão que envolve o ensino da leitura e 

da escrita aos educandos com deficiências. Vejamos: 

 

A questão da inclusão, que hoje são desafios, desafios grandes que 
ainda é muito escuro para alguns professores né? Que vem 
colocando, assim, que é difícil para trabalhar com a participação de 
todos (educandos com e sem deficiência), e garantir apropriação de 
conhecimentos a todos (PROFESSORA F, grifo nosso).  

  

No que é apresentado pela proposta de formação de professores pelo PNAIC, 

ao garantir o direito de alfabetização a todos os brasileiros até o terceiro ano da 

Educação Básica, estaria o Programa contribuindo para o ensino e aprendizagem da 

leitura e da escrita aos educandos com deficiências? Como resolver a situação da 

criança que não conseguiu essa apropriação? Quer nos parecer que a Professora F 

expressa claramente que sente dificuldade para ensinar e tem a preocupação com a 

aprendizagem de toda criança. É possível organizar um tempo e condições 

diferenciadas para que possa apropriar-se dos conhecimentos? À criança com 

deficiência é garantido o direito de estar aprendendo efetivamente? Existem 

condições adequadas para que isso possa ocorrer?  

Conforme já mencionamos, VYgotski (1997) aponta que as leis que regem o 

desenvolvimento da criança com ou sem deficiência são as mesmas, e o 

desenvolvimento da criança ocorre quando a sua aprendizagem é devidamente 

organizada. O que a Professora E afirma é “que muitas vezes o professor não sabe 

como trabalhar” demonstra a preocupação primeira que tem em oferecer as condições 

adequadas às especificidades de cada criança deficiência para que possa aprender” 

(PROFESSORA E). A observância está, conforme consta no Currículo AMOP, na 
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área do conhecimento que trata da Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, “nos conteúdos, serviços e recursos que considerem as peculiaridades de 

cada educando, público-alvo da educação especial inclusiva” (AMOP, 2014, p. 45), 

como também em o professor compreender como a criança aprende.   

Se essas providências poderiam ser tomadas em relação aos desafios que 

envolvem a educação em nível local e nacional, há que se considerar que a figura dos 

professores-apoios, a exemplo do Professor de Apoio a Comunicação Alternativa 

precisa existir e funcionar. E, mesmo assim, questionamos, conseguirá a criança que 

desse apoio necessita se apropriar da leitura e da escrita? Esse questionamento 

baseia-se no que a Professora F diz “que ainda é muito escuro para alguns 

professores” (PROFESSORA F), ou seja, esse enunciado vem reafirmar a 

necessidade que o professor tem de ter formação continuada para promover o ensino. 

Quais as possibilidades de o Programa contribuir para a formação desses 

professores? 

As Professoras H, J, K e R atestam que o objetivo da criação do PNAIC é o de 

possibilitar meios para a promoção do ensino e da aprendizagem em nível nacional, 

conforme pode ser atestado:  

 

Pensando nas dificuldades que a gente ainda encontra na questão da 
alfabetização as nossas crianças né, em nível de Brasil 
(PROFESSORA ORIENTADORA H). 
 
Eu acredito que é melhorar o aprendizado de todos os alunos nesse 
nível. É igualar o nível de ensino do 3° ano, do 2° ano e do 1° ano, e 
chegar a um resultado satisfatório no final do ciclo ensino de 
alfabetização (PROFESSORA J). 
 
Buscar fazer com que o nível de aprendizagem fosse o mais parecido 
em todo o território brasileiro (PROFESSORA K). 
 
Eu acredito que em primeiro momento, seja pra uma formação para 
todos os professores já que é um projeto nacional, e também pra 
tentar erradicar o analfabetismo (PROFESSORA R). 

 

           Os enunciados das professoras são uma resposta ao que persiste como 

desafio da educação brasileira de universalização da alfabetização. Mas, o que de 

fato tem contribuído para que historicamente o analfabetismo, ou alfabetismo 

funcional, tenha perdurado no país, apesar de muitos programas de formação 

continuada terem sido criados e realizados pelo Governo Federal? Talvez o fato de os 
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desafios persistirem seria decorrente de uma política educacional que, ao longo da 

história educacional brasileira, tem promovido, conforme aponta Saviani (2009), uma 

formação simplista e aligeirada. Ao afirmar isso, entendemos que o autor sinaliza que 

se trata de uma formação que tem sido realizada de maneira pouco consistente e, por 

que não dizer, fragmentada, porque os desafios que envolvem a promoção do ensino 

não se resolvem ou se minimizam com programas emergenciais tão somente de 

formação de professores. As necessidades são decorrentes de processos que 

ocorrem em paralelo a esta formação, por exemplo, a descontinuidade de uma 

formação que deve ser contínua, como também descontínuos e insuficientes são os 

investimentos financeiros para suprir tais necessidades. Julgamos ser impossível 

promover um ensino de qualidade sem que haja recursos financeiros adequados. 

          A melhoria dos resultados de avaliação em larga escala, como a Prova Brasil37, 

foram mencionados pelas professoras alfabetizadoras como motivação para a criação 

do PNAIC pelo Governo Federal. Vejamos a percepção dos Professores G e N:  

  
Eu acredito que foi devido à análise dos índices nacionais serem tão 
baixos, sendo que a gente tem a possibilidade de avançar. Eu acredito 
que foi por isso que o Programa foi lançado (PROFESSORA 
COORDENADORA G). 
 
Eu acredito que estudiosos devem ter percebido a necessidade de se 
fazer informações para dar base nessa educação. Embora a gente 
tenha estudado que serão feitas formações para professores da 
Educação Infantil também, que é muito importante de se fazer as 
(formações). Eu acredito que o alto índice de crianças terminando o 
Ensino Fundamental da 1ª etapa, sem muitas vezes saber ler e 
escrever, é que direcionaram, posso dizer, direcionaram [...] viram a 
necessidade de fazer formações para esses professores para eles 
estarem atuando mais preparados com os alunos do 1° ao 3° ano 
(PROFESSORA N). 

 

Ao questionarmos cada um dos nossos interlocutores se havia contribuição do 

Programa para a formação do professor alfabetizador, e quais eram seus 

entendimentos acerca disso, apuramos distintos posicionamentos, os quais fornecem 

indicativos para refletir a formação do professor de Medianeira, que, na relação com o 

que já se produziu na literatura científica, pode contribuir para uma análise mais 

                                            
37 A Prova Brasil trata-se de uma avaliação para diagnóstico, em larga escala, desenvolvida pelo 
INEP, com   o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro 
a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/prova-brasil>. Acesso em: 08 out. 2016. 

http://portal.mec.gov.br/prova-brasil
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ampla da formação do professor alfabetizador, uma avaliação de resultados desta 

formação em nível nacional.  

A Professora Q relata que a formação possibilitou “um conhecimento maior. 

Não que a gente vai largar o que a gente já sabia, mas o que aprendemos (com o 

PNAIC) é muito bom porque vemos as crianças evoluindo mais e nós também 

evoluímos como professor” (PROFESSORA Q). Por esse enunciado entendemos 

que a professora compreende que os momentos de formação são necessários. 

Compreende, inclusive, que aos conhecimentos que possui sobre a promoção do 

ensino da leitura e da escrita, podem ser agregados novos conhecimentos, os quais 

foram adquiridos, segundo as informações disponibilizadas, com a formação pelo 

PNAIC. E esse conhecimento contribui tanto para quem ensina quanto para quem 

aprende.  

Vejamos o que dizem outros sujeitos de nossa pesquisa sobre as contribuições 

do PNAIC:  

 

Amadureceu-me muitas coisas, me fez assim, retomar muito a minha 
prática com isso sabe, com essa formação (PROFESSORA F). 
 
Eu acredito que houve muita contribuição, eu acredito muito nessa 
forma de formação de professores. Encontros periódicos em que se 
estuda teoria e se prevê, é, possibilidades de encaminhamento 
metodológico na sala de aula. Beneficia a formação do professor e 
consequentemente as ações de sala de aula irão melhorar a 
aprendizagem [...] Eu acredito que os índices melhoraram. Houve 
sugestões de mudanças dentro de encaminhamentos e dentro do 
próprio planejamento de ensino. Foram muitos os elementos que 
foram alterados. Depois da formação do PNAIC e até a própria prática 
da leitura na sala de aula e pelos professores, todos esses elementos 
tiveram alterações e mudanças (PROFESSORA COORDENADORA 
G). 
 
Com certeza teve contribuição. Percebemos nas visitas que são feitas 
às escolas, durante as formações. O quanto abriu pra essa melhoria 
do professor na elaboração de suas aulas, na preparação, na questão 
de colocar nas suas aulas os jogos, as brincadeiras que estão 
enriquecidas [...] percebemos nesse fechamento de ano o grande 
progresso, o grande avanço, enfim, da questão da alfabetização das 
nossas crianças lá no final do 3° Ano [...] vemos como um saldo 
positivo, fazendo uma relação entre Paraná e Brasil. E os nossos 
alunos, estão a grande maioria no nível 4 de alfabetização38  em 
Língua Portuguesa, e na alfabetização matemática também. Temos 

                                            
38 De acordo com a ANA há uma escala de leitura que mede os níveis de apropriação da leitura pelo 
educando. Esses níveis correspondem ao 1º, 2º, 3º, 4º e 5º níveis e apresentam uma ordem 
crescente de domínio de leitura. 
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muito que avançar ainda, porque queremos atingir o nível máximo. 
Vemos como positivo esse Programa sim (PROFESSORA 
ORIENTADORA H). 
 
A gente viu como o Programa veio a contribuir, a somar com as 
formações continuadas que o Município já vinha oferecendo né? A 
gente viu o Programa como algo a mais que pode ajudar nessa 
formação que a gente julga bem importante para os professores [...] 
Outra parte que foi bem importante foi dos nossos encontros serem 
semanais. Então semanalmente a gente se encontrava, discutia a 
teoria. Elas [as professoras] levavam atividades práticas pra sala de 
aula e voltavam na outra semana. Elas podiam colocar no grupo se 
tinha dado certo, se não tinha, qual era o resultado (PROFESSORA 
ORIENTADORA I). 

 

Pelo enunciado da Professora Orientadora I pode-se constatar que, no 

Município, há formação para professores com o objetivo de oferecer melhores 

condições a eles para o ensino da leitura e da escrita, e que o PNAIC veio contribuir. 

Para a professora, a formação é importante e tem muito interesse que a formação 

ocorra para melhor ensinar. Nos enunciados da Professora Coordenadora G e 

Professora Orientadora H dá a impressão de que, atrelado à expectativa de um 

melhor ensino, há a preocupação em atingir índices do IDEB. Já na percepção da 

Professora Orientadora N, a formação para professores ofertada pelo PNAIC, poderá 

ser melhor avaliada em anos futuros, quando forem analisados os resultados ado 

trabalho que vêm realizando os sujeitos que estão envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem. Vejamos: 

 
Eu acredito que os frutos do PNAIC a gente ainda vai colher nos 
próximos anos. Nós estamos plantando uma semente. A partir de 
2013, com essa proposta, porque a formação de professores, o 
Município já faz há vários anos. Mas, com essa proposta então que foi 
implantada em 2013, nós ainda iremos colher os frutos desse trabalho. 
A gente percebe professores mais atuantes em sala de aula, mais 
preocupados com o desenvolvimento dos alunos, e a gente percebe 
também os alunos mais participativos nas visitas que são feitas e 
também nas colocações dos professores (PROFESSORA 
ORIENTADORA N). 

 

 Conforme o enunciado da Professora Orientadora N, a formação para 

professores alfabetizadores no município de Medianeira não é algo recente, mas 

como já mencionamos anteriormente vem se delineando desde a década de 1980 

com a interlocução da Assoeste que propunha o texto/enunciado como ponto de 

partida e ponto de chegada para o ensino da leitura e da escrita.  
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Ao questionarmos a Professora Orientadora I sobre quais elementos puderam 

ser alterados na aprendizagem da leitura e da escrita a partir desse Programa de 

formação no Município, ela nos diz que: 

 
Da leitura e escrita, eu acho como eu já te falei antes, não alterou. A 
gente deu uma continuidade ao que já vinha estudando, ao que a 
gente já acreditava. Era um caminho que estávamos seguindo. O 
Programa só veio a reforçar, que tenha que ensinar sim o código da 
língua. Ele (o educando) tem que se apropriar sim do funcionamento 
do código, mas precisa fazer a relação com o seu dia a dia, com 
coisas que fazem sentido. Não pode ser a partir do nada 
(PROFESSORA ORIENTADORA I). 

  

 O que a Professora Orientadora I nos diz é o que nos ensina Brotto (2008), ou 

seja, de fato, a criança precisa aprender e reconhecer que a língua escrita resulta de 

convenções sociais, que há um modo particular de grafar as palavras e, portanto, há 

uma dependência de categorização gráfica e sonora para atribuir sentido às palavras, 

cuja finalidade é garantir a interlocução e a organização social de uma sociedade 

centrada na escrita; que esses modos particulares de grafar as palavras são 

necessários para um determinado tipo de linguagem, os quais também participam do 

processo de constituição do ser humano. Assim, o professor ensina a língua escrita e 

suas funções relacionadas com as práticas utilizadas na relação com o outro em 

sociedade. Ensinar a ler e a escrever desse modo é estar orientado pela concepção 

de linguagem enquanto interlocução/interação social, a partir do texto/enunciado. 

Neste sentido, vejamos o que faz a Professora Q: 

 

Uma forma que eu trabalho é pegando as experiências das crianças 
que eles trazem de casa. A vivência dele, tanto no seio da família, 
quanto no seio da comunidade dele, da escola. A interação do aluno 
quanto à comunidade escolar, a gente vai fazendo tudo isso. Então, o 
que eles trazem de conhecimento, é disso que a gente parte o nosso 
trabalho [...] porque eles não vêm sem saber nada para a escola [...] 
ele tem o conhecimento dele lá da casa, da comunidade, do bairro, da 
igreja deles, ali onde eles participam, eles trazem um conhecimento 
muito bom pra escola (PROFESSORA Q). 

 

 O que diz a Professora Q é o que nos ensina Brotto (2008), que o ato de 

alfabetizar uma criança deve de ser organizado considerando-se o fato de que a 

criança, ao ingressar na escola, já possui conhecimento sobre a escrita porque a 

sociedade em que ela vive é a das relações com os outros, e a escrita é um meio de 
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se relacionar. Ademais, é preciso considerar que, na escola, a escrita não terá uma 

organização diferente daquela que já é conhecida pela criança.  

 Nesta direção, as Professoras R, O e L explicitam que a concepção de 

linguagem que orienta o ensino da leitura e da escrita é a linguagem viva que constitui 

o ser humano nas práticas sociais. Vejamos: 

 

Eu acredito que seja a partir do concreto, a partir do que a criança traz, 
a partir do que ela sabe. Eu acredito que seja assim, você tem que 
aproveitar o que ela nos dá, o que ela sabe, o que ela traz de dentro 
de casa, o que ela tem de conhecimento e a partir dali levar ela a 
aprender a ler a escrever [...] (PROFESSORA R). 
 
Eu acho que primeiro lugar é a valorização da criança, do que ela traz 
de casa [...] você trabalha um assunto, utiliza opções variadas pra 
chegar ao objetivo que você quer. A criança precisa saber ler e 
interpretar. Até lá no teu bairro, interpretar o que está acontecendo no 
teu bairro, porque que aquela rua não está asfaltada [...] Isto também é 
interpretação (PROFESSORA O). 
 
Cada criança é individual, então ela traz uma linguagem de casa. [...] 
nem todos vão usar o mesmo termo, a mesma linguagem pra se referir 
ao mesmo objeto. Então eu tenho que conhecer o meu aluno, partir 
daquilo que ele sabe. Usar a linguagem culta para que ele possa 
utilizar os conhecimentos dele, para que ele compreenda, para 
possibilitar que ele conheça qual é o termo culto, que ele associe com 
o conhecimento dele (PROFESSORA L). 

 

  Na análise dos enunciados, acrescentamos que, se cabe ao professor conduzir 

seu ensino sistematizado, de modo que a língua escrita seja tratada como algo vivo e 

real das relações humanas, a partir do conhecimento que o aluno tem, é essencial 

isso ocorrer, porém há que superá-lo. Além disso, é preciso que ele seja feito por 

incorporação ao conhecimento científico, jamais por exclusão, para galgar a um outro 

estágio de conhecimento. Se ensinar e aprender a ler e a escrever só ocorre 

decorrente da interlocução com o outro, a melhor maneira de fazê-lo, eis a nossa 

defesa, é por meio do texto/enunciado, em que há sujeitos situados, há história, há 

contexto, há uma intencionalidade clara, definida, ou seja, a de relacionar-se com o 

outro.  

Na direção do que vimos discorrendo, conforme apontamos anteriormente, o 

currículo que norteia o trabalho docente no Município de Medianeira é o Currículo da 

AMOP, o qual fundamenta que o ensino da leitura e da escrita, é desenvolvido a partir 

do texto. De acordo com o Currículo da AMOP “a compreensão de alfabetização [...] 
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tem como objeto de trabalho os gêneros do discurso como sendo a verdadeira 

realidade da língua” (AMOP, 2014, p. 103). Contudo, pelo enunciado da Professora J, 

a seguir, evidencia-se que o Programa veio contribuir para que pudesse haver uma 

melhor compreensão e organização pelo professor de distintos gêneros a serem 

explorados no ensino da língua materna. Vejamos: 

 

A utilização de mais gêneros textuais dentro da sala de aula. Às 
vezes muitos textos passavam despercebidos, muita coisa que podia 
ser explorada dentro desse texto não era explorado [...] eu acredito 
que veio pra gente compreender melhor e explorar melhor todos os 
tipos de gêneros, e assim aprender consequentemente a leitura e 
escrita (PROFESSORA J). 

 

A percepção de cada professor tem a ver com “os outros” que o constituíram no 

decorrer do processo. E, conforme situamos anteriormente, na Rede de Ensino de 

Medianeira há professores com mais e com menos tempo de atuação, com mais ou 

com menos interação com tantos “outros” que vêm constituindo o professor ao longo 

da história de formação continuada de Medianeira, e isso, de certo modo, leva-o a 

compreender a sua prática docente desta ou daquela forma.  

 No enunciado a seguir, a Professora L nos afirma que a formação do PNAIC 

contribuiu para que ela pudesse repensar sobre a sua prática.  Vejamos:  

 

Eu acredito que sim, porque se reuniam todos. Teve uma formação 
coletiva onde as pessoas, os professores, colocaram as suas dúvidas, 
trouxeram suas angústias para serem debatidas. E teve a troca de 
informações, teve a contribuição, a formação teórica, e isso levou a 
um repensar no que você estava fazendo [...] (PROFESSORA L). 

  

Outros professores também afirmaram que o Programa possibilitou pensar 

sobre a prática. Contudo, também pode-se evidenciar, aliado a isso, que o professor 

precisou buscar aprofundamento no Currículo da AMOP, pelo fato de o professor 

compreender que necessita conhecer mais. O conhecer mais para ele não abarca tão 

somente pensar sobre a prática, mas buscar suporte teórico porque, 

 

[...] a gente não conhece metade do que a gente deveria conhecer 
sobre assuntos relacionados à educação, no que se diz a currículo, no 
que se diz a planejamento [...] (PROFESSORA A). 
Os cadernos do Pnaic, eles têm várias abordagens teóricas [sic] e a 
gente sempre traz para a realidade buscando o nosso embasamento 
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teórico que é o Currículo da AMOP [...] a proposta dentro do 
Materialismo Histórico Dialético (PROFESSORA H). 
 
A gente procura sempre trazer (para a formação de Medianeira) 
teóricos que falam a respeito da proposta do município – Pedagogia 
Histórico-Crítica (PROFESSORA ORIENTADORA N). 

 

 A necessidade sentida e que se fez enunciar pela Professora A é algo que se 

possa inerir ao contexto educacional brasileiro, mesmo porque temas de relevante 

importância não puderam ser melhor explorados devido à interrupção do referido 

programa em 2015, conforme afirmam os enunciados que seguem:  

 

Dentro desta proposta de 2015 nós trabalhamos então somente três 
cadernos. Trabalhamos o caderno de apresentação, e os outros três 
cadernos que nós trabalhamos foi dentro do currículo, 
interdisciplinaridade e a criança e o seu desenvolvimento na infância 
(PROFESSORA N). 
 
Se eu não me engano (a formação) foi um mês e pouco só [...] Esse 
ano foi sobre o currículo, iniciamos com o currículo, a avaliação, 
depois o caderno com alfabetização e também a importância da 
leitura e a interdisciplinaridade (PROFESSORA C). 

 

A formação continuada para o professor é o momento e o espaço em que há a 

possibilidade, na interação com seus pares, de avaliar a prática docente. O seu fazer 

e o do outro é compartilhado. Mas os momentos de formação, evidenciados nos 

enunciados, não apenas direciona para que a prática seja repensada, mas 

fundamentá-la, isto é, discutir a prática coletiva à luz da teoria para melhorá-la. 

Para a Professora M, o Programa contribuiu por reforçar a importância de se 

trabalhar o conhecimento científico englobando todas as áreas do conhecimento, 

como também pela importância da metodologia de ensino com o uso de jogos 

pedagógicos.  

 
É um trabalho também voltado à interdisciplinaridade, através de um 
assunto, de um conteúdo você abrange as diversas disciplinas né. São 
trabalhos diversificados, muitos jogos, muitas atividades [...] que levam 
o aluno a apresentar cada vez mais interesse pelo estudar, mas de 
uma certa forma despercebida, porque envolve bastante o lúdico 
(PROFESSORA M). 

  

 Como se pode perceber, a Professora M trata da questão da 

interdisciplinaridade, esta que, segundo Klein (1997), tem a ver com o processo do 
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ensino do conhecimento científico em sua totalidade, algo que, pela sua 

complexidade, para ser estudado e ensinado sofreu o seccionamento em disciplinas. 

Entretanto, o reconhecimento das relações existentes entre os diferentes conteúdos, e 

o seu ensino, mostrando-o de forma ampla e abrangente, abordando essas relações, 

faz parte do trabalho docente e permite ao aluno ter uma noção muito mais global do 

que se coloca estanque.  

Não exploramos com maior vagar esta posição da professora, mas caberia 

questionar o que este compreende como interdisciplinar, pois, conforme a autora 

mencionada (KLEIN, 1997), muitas vezes, a interdisciplinaridade é compreendida 

equivocadamente, como justaposição de um tema e apenas como é abordado pelas 

diferentes disciplinas, e não nas suas relações.  

Conforme já explicitamos no primeiro capítulo, a formação pelo PNAIC abarca 

a formação dos professores alfabetizadores nos municípios, que ocorre por meio da 

interlocução com os orientadores de estudos, estes formados pelas universidades 

formadoras, as quais se encontram cadastradas na Rede Nacional de Formação 

Continuada. Neste sentido, questionamos as orientadoras de estudos, também 

sujeitos de nossa pesquisa, acerca da formação ofertada por meio da universidade 

formadora. Pelos enunciados das Professoras Orientadoras I, H e N fica evidente que 

a formação contemplou, em partes, às expectativas, conforme pode ser atestado: 

 
E como você avalia a formação realizada pela Universidade [...], há 
contribuições dessa formação para [a educação] no município de 
Medianeira? (PESQUISADORA). 
 
Olha, a contribuição ela é pequena [...] em nível teórico ela deixa 
muito a desejar tá. Tanto que nós orientadores sentimos muita 
necessidade de ir à busca de aporte teórico, através de nossas 
leituras, do nosso estudo né. Não que essa seja uma das nossas 
funções, mas as formações pela [...] deixaram muito a desejar 
(PROFESSORA ORIENTADORA I). 
 
Olha, eu acredito que a formação pela Universidade é fraca, deixa 
muito a desejar é, tempo muito ocioso né. Elas poderiam aproveitar 
mais o tempo, com um pouco mais de aprofundamento do conteúdo. 
A gente percebe, assim, que é, falta, falta teoria, aprofundamento do 
conteúdo. A gente precisa ter mais embasamento teórico para poder 
trabalhar com o professor. Então a gente não, não sente essa 
segurança quanto às professoras formadoras da universidade 
(PROFESSORA ORIENTADORA H). 
 
Eu vejo assim, nós temos uma caminhada muito grande com relação 
às formações. A gente já teve nomes gabaritados que vieram em 



113 
 

 
 

Medianeira fazer várias formações. Não sei se porque nós já temos 
essa caminhada, mas em muitas vezes vejo que essa formação que 
é nos dada deixa a desejar. Então nós temos que buscar muito em 
outros teóricos, pesquisar nos materiais fornecidos pelo PNAIC que 
são muito bons, e em outros teóricos para gente conciliar então a 
formação e buscar também a formação do nosso currículo39 que dá 
suporte ao nosso trabalho. Mas a formação por si só não daria conta 
não do trabalho (PROFESSORA ORIENTADORA N).  

 

Diante do que foi exposto pelos enunciados acima, a formação pelo PNAIC 

aos orientadores quer nos parecer que foi insuficiente. Talvez estivesse, ou não, a 

teoria descolada da prática e isso poderia, ou não, ter desencadeado para uma 

formação pouco consistente, ou melhor, que não veio ao encontro das expectativas 

dos orientadores de estudos? O que os enunciados que os professores antes 

abordados sobre o Programa ter contribuído muito para a prática em sala de aula 

permite-nos inferir que tenha sido muito mais por compromisso e esforço dos 

professores que orientaram no Município, do que propriamente pela orientação que 

é dada pela universidade formadora. Isso fica evidenciado no enunciado do 

Professor Orientador ao dizer que os materiais do Programa são bons e, ao mesmo 

tempo, afirmar que “mas a formação por si só não daria conta não do trabalho”. 

Parece-nos, a partir do que foi exposto, que há teóricos em comum que embasam o 

PNAIC e o Currículo da AMOP, dentre eles, Bakhtin ([1929], 2014), Soares (2003), 

Tfouni (2000), Kleiman (1995) e outros. E há os “outros teóricos” a quem o Professor 

Orientador N se refere “do nosso Currículo”, isto é, do Currículo da AMOP, dentre 

eles, Geraldi (1985; 1996; 1997; 2004), Costa-Hübes (2008; 2010), Antunes (2009) e 

outros que, efetivamente, embasam a prática docente no município lócus de nossa 

pesquisa.  A unidade entre teoria e prática de que dizem os orientadores de estudos, 

conforme aponta Vásquez (2011), é que permite uma ação docente objetiva e com 

um fim emancipador, que torna possível um ideal de educação transformadora. A 

prática sustenta a teoria e esta, ao mesmo tempo que explica a prática, a embasa. A 

teoria se materializa na prática, e a prática permite a formulação da teoria. Esse 

movimento, como também a possibilidade da sua concretização, pode ser 

constatado no enunciado da Professora L. Vejamos: 

 

Eu acredito na boa formação, isto é, da formação desde o Magistério 
até a Licenciatura que você optar. É ali que você tem que ter um bom 

                                            
39 O currículo a que a Professora Orientadora N faz referência é o Currículo da AMOP. 
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embasamento teórico nos profissionais que estão dando essa 
formação. Não ter só embasamento teórico, mas também ser, estar, 
terem ido pra sala de aula, terem ido, praticado. Não só falar da 
prática, porque muitas vezes aquilo que é só teoria quando você põe 
em prática não acontece exatamente do jeito que se fala. Então eu 
acredito que os profissionais que dão a formação, é fundamental o 
conhecimento teórico [...] (PROFESSORA L). 

 

O que a Professora L afirma, quer nos parecer que ela, a professora, entende 

que a “boa formação” possibilita o domínio dos fundamentos que embasam sua 

prática. E, para isso, compreende que a formação, tanto a inicial quanto a 

continuada, deve ser sólida, pois é enfática ao dizer que “eu acredito na boa 

formação”. Sobretudo, para bem ensinar, ela, a professora, diz que, na sua 

formação, é necessário que os profissionais que os formam estejam também 

preparados possibilitando diálogos construtivos e que possibilitem fortalecer a ação 

docente que é permeada pela teoria e a prática. 

A avaliação que as professoras alfabetizadoras participantes de nossa 

pesquisa fazem do PNAIC são distintas. Para algumas foi importante no sentido de 

repensar a prática; que gostaram das sugestões de encaminhamentos de jogos; 

reafirmaram a importância de um tempo para estudos, como também de produção e 

de troca de conhecimento com seus pares. Para as orientadoras de estudos, o 

PNAIC traz sugestões de encaminhamentos e atividades, e que a formação que 

tiveram atendeu, em partes, às suas expectativas. Fato que pode ser demonstrado 

por meio de seus enunciados, quando afirmam que os materiais são bons, e 

também quando reiteram que necessitam buscar aporte teórico em outros teóricos 

que embasam o currículo do município. Entendemos que uma formação dessa 

forma, se não tivesse o esforço das professoras formadoras e das professoras 

alfabetizadoras do Município, talvez os resultados do Programa não teriam a 

repercussão que teve.  
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CONCLUSÃO 

 
 Quando nos propusemos a analisar a proposta do PNAIC para a formação do 

professor alfabetizador do município de Medianeira, tínhamos o propósito de buscar 

possíveis contribuições do Programa na formação do professor alfabetizador, para a 

promoção do ensino da leitura e da escrita, haja vista que o tema que envolve as 

dificuldades das crianças em aprender e dos professores em ensinar a leitura e a 

escrita é uma discussão de longa temporalidade no contexto brasileiro. Ademais, pelo 

fato de que, recentemente, os resultados de avaliação que abarcam o SAEB 

evidenciarem que muitos brasileiros não se apropriaram da leitura e da escrita ao 

concluírem sua escolarização, o que não exclui Medianeira, lócus de nossas 

preocupações. 

 O PNAIC é uma proposta que tem como eixo central a formação de 

professores alfabetizadores com o intuito de garantir o direito de alfabetização a todos 

os brasileiros até o 3º ano da Educação Básica. 

 Historicamente, também, frente a essas dificuldades, muitas propostas foram e 

têm sido apresentadas como solução para o problema. Uma das características que é 

recorrente nas distintas propostas é a de tentar impor-se como a mais moderna, e, 

assim, criticar o modelo hegemônico existente no momento, na disputa pela tomada 

de reconhecimento e espaço com a promessa de solucionar o, até então, problema. 

Contudo, o que atualmente se evidencia é que, a despeito das propostas 

apresentadas, as disputas entre os defensores desta ou daquela proposta de ensino 

da leitura e da escrita levaram a conclusões ou a práticas que têm contribuído para 

que o problema persista. 

 Desse modo, empenhamos esforços na pesquisa na tentativa de melhor 

compreender o que, de fato, por quais possibilidades, o PNAIC contribuiria para 

práticas consequentes que pudessem mostrar caminhos para a superação das 

dificuldades no ensino e na aprendizagem, na escola, da leitura e da escrita da língua 

materna. 

 A ação de ensinar e de aprender a leitura e a escrita é permeado por inter-

relações, sejam elas econômicas, políticas e sociais. Logo, o espaço da sala de aula 

não é neutro, pois os sujeitos que ali tem a tarefa de ensinar não agem isoladamente, 

mas refletem e refratam a realidade brasileira, visto que a educação é parte 

importante desta sociedade marcada por contradições e luta de classes. 
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Assim, para compreender a realidade que cerca a formação dos professores 

por meio do PNAIC, partimos do empírico, isto é, partimos dos enunciados dos 

sujeitos participantes de nossa pesquisa, as professoras dos três primeiros anos do 

Ensino Fundamental. Contudo, somente seria possível explicar as negações internas 

e captar a essência do fenômeno social que analisamos, se o amparo teórico pudesse 

auxiliar nessa empreita. Por isso percorremos o caminho da construção teórica que 

constituiu no cotejamento dos enunciados dos sujeitos da pesquisa com as 

afirmações e estudos da comunidade científica, como forma efetiva de compreender a 

realidade, e a transformar. 

 Se o PNAIC garantiu formação continuada para professores alfabetizadores, se 

o PNAIC foi elemento que possibilitou um espaço de diálogo para se pensar a prática 

docente, se o PNAIC proporcionou discutir sobre diferentes perspectivas teóricas para 

promoção do ensino da leitura e da escrita, então, pode-se afirmar que o PNAIC traz 

possibilidades de pensar o ensino da leitura e da escrita.  

 Diante do problema de nossa pesquisa, se há contribuição do PNAIC para a 

formação do professor alfabetizador de Medianeira, um dos sujeitos participantes 

disse que a formação possibilitou melhor trabalhar interdisciplinarmente, como 

também possibilidades de encaminhamentos metodológicos na sala de aula, 

principalmente referentes a sugestões de atividades com jogos e estudos sobre 

tipologias textuais. Outro ponto considerado positivo pelos participantes foi a 

possibilidade semanal da troca de experiências pedagógicas com os colegas, pois os 

diálogos possibilitaram o esclarecimento de dúvidas e, com os estudos realizados, 

repensou-se a prática em sala de aula. As professoras que estão há mais tempo na 

Rede de Ensino de Medianeira disseram que o programa PNAIC veio a somar com a 

formação que o município já vinha oferecendo, uma vez que o tema formação 

continuada no município é uma preocupação e prática constantes. Na especificidade 

da alfabetização, a discussão a respeito disso já acontecia anteriormente ao PNAIC, 

quer seja por meio do Programa Federal Pró-Letramento, anterior ao PNAIC, e, 

principalmente, pela formação que propiciou a Assoeste no passado, e que, ao deixar 

de existir, passou a ser ofertada pela AMOP, conforme enunciaram de forma mais 

explícita as professoras orientadoras de estudos ao afirmarem a necessidade de 

buscar suporte para a formação em teóricos que embasam o Currículo da AMOP. 

Uma das professoras também enunciou que o PNAIC trouxe e traz uma contribuição 
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efetiva para o professor que está iniciando sua carreira docente. Outras afirmaram 

que ampliou os conhecimentos sobre outras formas de promover o ensino da leitura e 

da escrita, ou seja, outros olhares, mas que não desconsideram o conhecimento já 

apropriado sobre o como alfabetizar. 

 A análise dos enunciados das professoras alfabetizadoras permitiu 

compreender que elas entendem a formação continuada como necessária, importante 

para que ele, o professor, possa melhor ensinar, visto que se reconhecem como não 

prontos, não acabados. Compreendem, portanto, que novos desafios se apresentam 

no decorrer do percurso e surgem novas necessidades que emergem o repensar e o 

redefinir determinadas ações.  

Sobretudo, o que ficou evidenciado nos enunciados das professoras 

alfabetizadoras é o compromisso aliado à determinação pela busca de melhores 

condições de promoção do ensino em alfabetização. A professora alfabetizadora 

entende que o Programa traz contribuições, entretanto, demonstrou, também, pela 

forma com que se manifestou, que os fundamentos, as relações estabelecidas quando 

se quer alfabetizar alguém, é algo que não muda, e isso fica evidente quando ele, o 

professor, afirma que, com o estudo que realizaram com as orientadoras, foi possível 

melhorar a prática, aperfeiçoá-la, mas ao enunciar “não que a gente vai largar o que a 

gente já sabia”, a Professora Q reitera que os fundamentos para o ensino da leitura e 

da escrita não mudam, o que mudam são as teorias.  

Pelo que buscamos compreender junto à grande maioria dos sujeitos foi 

possível evidenciar que os resultados de nossa pesquisa mostram que o professor 

alfabetizador, de modo geral, ao participar de uma formação continuada, quer, 

sobretudo, buscar soluções duradouras para enfrentar as dificuldades das crianças 

em aprender e a dos professores em ensinar. Entendemos que essa “busca de 

soluções” implica, necessariamente, uma formação que abarque a possibilidade de o 

professor alfabetizador ter disponibilizada carga horária para, por exemplo, participar 

de grupos de estudos e de pesquisas nas universidades. Assim, pensamos, que 

estarão se alargando as possibilidades de um maior aprofundamento no 

conhecimento das diferentes teorias que têm a alfabetização por objeto. Com essa 

abertura, consideramos estarem sendo oportunizadas as condições de participação 

qualificada dos professores alfabetizadores naquilo que a comunidade científica, 

muitas vezes, pensa por eles, sobre o que eles fazem. 
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Nessa direção, esta pesquisa pode ser tomada como um elemento, dentre 

tantos outros, que pode contribuir no diálogo com pesquisadores e professores, em 

campo educacional complexo, que o é a alfabetização, e que, muitas vezes, pela 

ausência do debate prolongado, fica suscetível à reprodução de possíveis equívocos. 

Afirmamos, com isso, tanto a importância de investir-se mais em programas de 

formação continuada quanto em processos contínuos de estudos sistematizados, com 

pares que extrapolam o contexto escolar. Pensamos ser este um caminho se o que se 

quer é garantir “o direito de alfabetização plena”, e com qualidade, a todas as crianças 

até 8 anos de idade ao concluírem o 3º ano da Educação Básica. 

 Não queremos aqui fechar conclusões e/ou defender esta ou aquela proposta 

para se alfabetizar, mas entendemos que o espaço de diálogo para pensar o ensino é 

necessário, e o exercício de ouvir o que pensa o professor alfabetizador pode render 

bons frutos para enfrentar os desafios relacionados ao ensino da leitura e da escrita. 

Não é a prática que sustenta a teoria e esta, por sua vez, fornece conhecimento para 

a prática? O sujeito professor alfabetizador, constituído na relação com tantos outros 

no decorrer do tempo e do espaço de atuação docente, não pode ser tratado como 

executor de propostas de outros.  

Discutir a alfabetização, sobretudo buscar caminhos possíveis para enfrentar 

os desafios que envolvem o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita, deve 

pautar-se na contribuição do diálogo respeitoso e frutífero entre todos os sujeitos 

envolvidos com a alfabetização, ou seja, o professor alfabetizador que atua em sala 

de aula, os membros da comunidade acadêmica envolvida nesta causa, como 

também os dirigentes e responsáveis pela implantação e implementação de políticas 

públicas educacionais brasileiras.  

 A formação pelo PNAIC, como já ressaltado, é uma possibilidade, mas tem 

seus limites, pois o ensino da leitura e da escrita e sua apropriação pelo educando 

depende da concepção de linguagem, pois ela orienta todo o processo alfabetizador. 

O ensino da linguagem, especialmente na modalidade escrita, segue uma convenção, 

uma norma. Mas, compreender e ensinar o sentido da palavra veiculada é 

compreender e ensinar que a palavra carrega “poder”, juízo de valores, e assim a 

linguagem real, em uso, precisa ser ensinada.  

O ato de ensinar e aprender, ressaltamos, não é neutro, tem uma 

intencionalidade, a de compreender como funcionalmente a linguagem organiza a vida 
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dos homens em sociedade. Em outras palavras, promover a apropriação da 

linguagem, como apreensão de signo, portanto, ideológico, é um dos grandes 

desafios que se apresenta quando se ensina a ler e a escrever a partir de uma 

perspectiva emancipadora. Isso ocorre pelo fato de que, o sujeito alfabetizado, 

devidamente instrumentalizado do sentido que tem, em uma sociedade grafocêntrica, 

saber ler e escrever com propriedade e com domínio do que a linguagem, em 

qualquer modalidade evidencia, é instrumentalizar os sujeitos na busca por uma 

sociedade menos desigual. Ensinar a ler e a escrever pressupõe um posicionamento 

político frente às mazelas sociais. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO COM PERGUNTAS SEMIESTRUTURADAS PARA 

PROFESSORAS DE 3º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MEDIANEIRA 

 
 
Nome:__________________________________________________________ 

Idade:_____ Formação Acadêmica:___________________________________ 

Nível Médio:____________________ Instituição/Local:_____________________ 

Nível Superior:________________ Instituição/Local:____________________ 

Tempo de atuação como professor(a):_________________________________ 

Tempo de atuação como professor(a) alfabetizador(a):_______________________ 

 

1- Qual o motivo que o(a) levou a aderir à proposta de formação do Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa – Pnaic? 

2- Para você, qual foi o objetivo da criação deste programa de formação para 

professores? 

3- Como tem sido a formação no Pnaic? Qual é a metodologia utilizada nas 

formações? 

4- Em sua opinião, quais são os possíveis fatores na formação inicial e continuada 

de professores que concorrem para a promoção da aprendizagem da leitura e 

escrita?  

5- No que se refere à aprendizagem da leitura e da escrita, quais elementos 

puderam ser alterados a partir da realização deste programa de formação no 

município? 

6- Para você, o que significa dizer que uma criança está alfabetizada? 

7- Qual é a concepção de linguagem que orienta o seu trabalho no que tange ao 

ensino da língua materna? 

8- Além das formações do Pnaic, como ocorre a formação continuada de 

professores na sua escola?  
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APÊNDICE B - ROTEIRO COM PERGUNTAS SEMIESTRUTURADAS PARA 

COORDENADORAS MUNICIPAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO 

NA IDADE CERTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
Nome:______________________________________________________________ 

Idade:_____ Formação Acadêmica:_______________________________________ 

Nível Médio:____________________ Instituição/Local:________________________ 

Nível Superior:________________ Instituição/Local:__________________________ 

Tempo de atuação como professor(a):____________________________________ 

Tempo de atuação como professor(a) alfabetizador(a):_______________________ 

 

1- Qual o motivo que levou o Município a aderir à proposta de formação do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – Pnaic? 

2- Quando o Município de Medianeira aderiu a este programa? 

3- O que o PNAIC apresenta de contribuição para com o processo de ensino em 

alfabetização no Município? 

4- Para você, qual foi o objetivo da criação deste programa de formação para 

professores? 

5- Quem realiza e de que forma se dá a formação do Pnaic junto ao(s) 

coordenador(es) deste programa no município?  

6- Como você tem observado a recepção/participação dos professores frente à 

proposta do Pnaic? 

7- Você percebe alguma relação entre a concepção de linguagem proposta no 

Currículo e a do PNAIC? Elas concorrem para um efetivo ensino da língua 

materna e para a apropriação do aluno com relação à leitura e à escrita? 

8- Em sua opinião, quais os possíveis fatores, na formação inicial e continuada de 

professores, que interferem na promoção da aprendizagem da leitura e escrita ?  

9- No que se refere à aprendizagem da leitura e da escrita, quais elementos 

puderam ser alterados a partir da realização deste programa de formação no 

município? 

10-   De que forma a Secretaria Municipal de Educação vem acompanhando os 

resultados da formação pelo PNAIC no Município?  

11- Além deste Programa de Formação, como ocorre a formação continuada de 

professores no município: as orientações e encaminhamentos pedagógicos? 
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ANEXO A – VALORES DAS BOLSAS PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA 

PNAIC 

 
 

Tabela de valores40 das bolsas para os participantes do Programa PNAIC 
VALORES EM REAIS/MENSAL PARTICIPANTE 

Duzentos reais Professor Alfabetizador 

Duzentos reais Coordenador Pedagógico 

Setecentos e sessenta e cinco reais Orientador de Estudos 

Um mil e duzentos reais Coordenador local das ações 

Um mil e quatrocentos reais Coordenador regional das ações do Pacto 

Dois mil reais Coordenador estadual e Undime 

Um mil e cem reais Formador 

Um mil e duzentos reais Supervisor 

Um mil e quatrocentos reais Coordenador-adjunto da Formação 

Dois mil reais Coordenador-geral da Formação 
 Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
40 Os valores das bolsas aos participantes do PNAIC estão disponíveis em: 
<http://tinyurl.com/mqoymn9>.  Acesso em: 01 maio 2017. 
 



130 
 

 
 

ANEXO B – VALORES DAS BOLSAS PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA 
PIBID 
 
 
Tabela de valores41 das bolsas para os participantes do Programa PIBID 

VALORES EM REAIS/MENSAL PARTICIPANTE 

Quatrocentos reais Estudante de Licenciatura 

Setecentos e sessenta e cinco reais 
Professores de escolas públicas que 

supervisionam no mínimo 5, e no máximo 10 
bolsistas de licenciatura. 

Um mil e quatrocentos reais 
Professores da licenciatura que coordenam 

subprojetos. 

Um mil e quatrocentos reais 
Professor da licenciatura que auxilia na 

gestão do projeto na IES. 

Um mil e quinhentos reais 
Professor da licenciatura que coordena o 

projeto PIBID na IES. 
 Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
41  Os valores das bolsas aos participantes do programa PIBID estão disponíveis em 
<http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid>. Acesso em: 01 maio. 2017. 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid
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ANEXO C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 

Título do Projeto: O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e a formação 

do professor alfabetizador da Rede Municipal de Ensino de Medianeira. 

 
Pesquisador responsável: Ivete Janice de Oliveira Brotto 

Contato: (45) 3321-3979 

 

Colaboradora:  Cleonilde Fátima Wagner 

Contato: (45) 9112-5409 

 

Prezado(a) professor(a), 

Convidamos V.S.ª a participar da nossa pesquisa, a qual tem o objetivo de 

compreender o que propõe o PNAIC à formação do professor alfabetizador e suas 

implicações para a formação do professor alfabetizador da Rede Municipal de Ensino 

de Medianeira, no sentido de promover a aprendizagem da leitura e da escrita. Para 

isso, realizaremos uma entrevista a fim de identificar o seu ponto de vista sobre esse 

assunto. Durante a execução do projeto faremos uma série de perguntas relacionadas 

à formação do professor, sendo que algumas questões poderão causar algum tipo de 

desconforto e/ou constrangimento por estarem diretamente relacionadas a situações 

vividas/presenciadas no seu cotidiano. As entrevistas serão previamente agendadas e 

realizadas individualmente para garantir o sigilo das informações obtidas. Caso haja 

dúvidas, questionamentos ou relatos de algum acontecimento, os pesquisadores 

poderão ser contatados a qualquer momento. Ressaltamos que vossa contribuição é 

essencial para as reflexões acerca da formação de professores no sentido de 

compreender melhor a realidade educacional, e, assim, trazer contribuições 

importantes para a sua prática docente. Essa pesquisa também poderá auxiliar na 

elaboração de pesquisas que proponham novos olhares acerca da formação de 

professores visando à superação dos desafios educacionais enfrentados 

historicamente. Lembramos que o olhar atento aos desafios aos quais o professor tem 

se deparado ocorre a partir da escuta dos sujeitos que diretamente estão envolvidos 

com o fazer pedagógico. E, portanto, a vossa participação nessa pesquisa é de 

fundamental importância para as reflexões acerca da formação docente. 

Além do que foi disposto, cabe ressaltar outros pontos importantes: 1) O 

presente termo será entregue em duas vias, sendo que uma ficará com o pesquisador 
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e outra com o participante da pesquisa; 2) Essa pesquisa não possui fins lucrativos, 

sendo assim, o participante não pagará nem receberá para participar do estudo; 3) A 

confidencialidade do participante será mantida e os dados serão utilizados apenas 

para fins científicos; 4) O participante poderá cancelar sua participação na pesquisa a 

qualquer momento; 5) Caso o participante queira obter outras informações poderá 

entrar em contato com o comitê de ética pelo telefone 3220-3272; 6) Caso ocorra 

algum imprevisto durante a execução da pesquisa serão adotados os procedimentos 

padrão como o acionamento dos serviços de emergência (SIATE, SAMU, corpo de 

bombeiros, polícia e outros) e a resolução do problema ocorrerá da forma mais 

adequada possível; 7) Ao término do projeto e, caso tenha interesse, o participante 

poderá acompanhar o desenvolvimento da pesquisa e ter acesso à versão final dos 

escritos, sendo que, em momento algum, poderá interferir no encaminhamento dado 

pelos pesquisadores. 

  

 

Declaro estar ciente do exposto e desejo participar do projeto de pesquisa.  

  
 
Nome do participante: ________________________________________________ 
 
 
Assinatura: ________________________________________________________ 
 

 

Eu, Ivete Janice de Oliveira Brotto, declaro que forneci todas as informações do 

projeto ao participante e/ou responsável. 

 
Cascavel, ___ de dezembro de 2015. 
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ANEXO D - APROVAÇÃO DO PROJETO - COMITÊ DE ÉTICA 
 
 
DADOS DA VERSÃO DO PROJETO DE PESQUISA  

Título da Pesquisa: O PNAIC e a formação do professor alfabetizador da Rede 
Municipal de Ensino de Medianeira 
 

Pesquisador Responsável: IVETE JANICE DE OLIVEIRA BROTTO 
 

 Área Temática: 
 

 

Versão: 2 
 

CAAE: 50068815.6.0000.0107 
 

Submetido em: 17/11/2015 
 

Instituição Proponente: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde CCBS - 
UNIOESTE 
 

Situação da Versão do Projeto: Aprovado 
 

Localização atual da Versão do Projeto: Pesquisador Responsável 
 

 Patrocinador Principal: 
 
Financiamento Próprio  

 

 

 

Comprovante de Recepção: 
 

PB_COMPROVANTE_RECEPCAO_597922 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisaAgrupador.jsf

