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Resumo 
Temos por objetivo analisar as contribuições da política nacional de formação para professores realizada 
por meio do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, na prática educativa dos 
professores dos anos iniciais. Para isso elencamos como objetivos específicos, com a participação de 
todos os professores da escola na formação do Pnaic: identificar quais foram os desafios da alfabetização 
e letramento na prática docente e identificar e analisar quais as contribuições que a formação do Pnaic 
agregou na prática docente. Método: estudo de caso, com análise qualitativa sobre as contribuições da 
formação do Pnaic na prática educativa dos professores dos anos iniciais. A princípio, selecionamos a 
Escola Estadual Gustavo Kullmann, porém esta não atendeu ao primeiro objetivo específico; desta 
forma, optamos pela Escola Municipal de Ed. Básica Manoel João de Arruda, com atendimento voltado 
ao 1º Ciclo. Realizamos observações no espaço educativo, aplicação de questionário com quatro 
perguntas objetivas e cinco subjetivas. Participaram da pesquisa sete professores de dez turmas do 1º ao 
3º ano e a Coordenadora Pedagógica. Resultados: evidenciamos que a formação contribuiu com 
elementos de reflexão, diálogo, troca de experiência e entendimento da necessidade de possibilitar 
ambiente alfabetizador, planejar e intervir no processo de aquisição da leitura e escrita, e compreender 
que o grande desafio agora é adequar e concretizar a alfabetização na perspectiva do letramento no 2º 
ano do Ciclo conforme a BNCC. A teoria foi colocada em prática e fica evidente nos índices de 
aprovação da escola. 
 
Palavras Chave: Formação Continuada. PNAIC. Alfabetização e Letramento.  
 

Abstract 
We aim to analyze the contributions of the national teacher training policy carried out through the 
National Literacy Pact at the Right Age - PNAIC, in the educational practice of teachers in the early 
years, for this we list as specific objectives: the participation of all students. school teachers in the 
training of Pnaic, identify what were the challenges of literacy and literacy in teaching practice and 
identify and analyze what contributions the training of Pnaic added to teaching practice. Method: case 
study, with qualitative analysis on the contributions of the formation of Pnaic in the educational practice 
of teachers in the early years. At first we selected the Gustavo Kullmann State School, but this did not 
meet the first specific objective, so we opted for the Municipal School of Ed. Básica Manoel João de 
Arruda, with attendance focused on the 1st Cycle. We made observations in the educational space, 
applying a questionnaire with four objective and five subjective questions. Seven teachers from ten 
classes from the 1st to the 3rd year and the Pedagogical Coordinator participated in the research. 
Results: we evidenced that the training contributed with elements of reflection, dialogue, exchange of 
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experience and understanding of the need to enable a literacy environment, to plan and intervene in the 
process of acquiring reading and writing, and to understand that the great challenge now is to adapt and 
materialize the literacy in the perspective of literacy in the 2nd year of the cycle according to the BNCC. 
The theory is put into practice and is evident in the school's approval ratings 
 
Keywords: Continuing Education. PNAIC. Literacy and Literacy. 

 
 

Introdução 
      

Para compreender a história da alfabetização no Brasil, é importante lembrar que a 

educação é um processo que passa continuamente por reformulações em atendimento às 

necessidades da sociedade. Demerval Saviani identifica oito momentos de ideias pedagógicas 

que trouxeram modelos de práticas de alfabetização, do modelo tradicional, com método 

sintético de codificação e decodificação de signos, onde muitos dos atuais professores foram 

alfabetizados por esse método, e os novos modelos analíticos com metodologia globalizadas, 

método fônico etc. Considerando as reformas educacionais e os novos modelos de formação 

inicial na graduação, nos cursos de licenciaturas e os modelos em EAD, estamos vivenciando 

um momento onde professores saem das academias sem uma formação sólida, sem 

conhecimentos teóricos, metodológicos e principalmente como unir  teorias na prática 

cotidiana.   

O Plano Nacional tem suas metas voltadas a promover uma qualidade na educação, 

assim, o Ministério da Educação promoveu por meio do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Anísio Teixeira -INEP, as avaliações externas (2010), onde identificou que os anos 

iniciais estavam produzindo analfabetos funcionais. Devido a isso, em 2012 o MEC implantou 

o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, com objetivo de promover a formação 

continuada de professores alfabetizadores (formação em serviço). O PACTO NACIONAL 

PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, criado e divulgado pelo MEC sob 

os cuidados da Secretaria de Educação Básica e da Diretoria de Apoio a Gestão Educacional, a 

partir de 2012, estava direcionado a formação continuada de professores do 1 ao 3 ano do ensino 

fundamental, primeiro em Língua Portuguesa executado em 2013 e em Matemática em 2014, 

Ciências em 2015, Educação Inclusiva e Currículo em 2016 e Ciências Humanas e Sociais em 

2017. 

Toda política pública implantada deve ser avaliada. Desta forma, acreditamos que seja 

de relevância para acadêmicos e professores das universidades este estudo de caso, visto que 

após a implantação do ensino fundamental em 9 anos, em 2006, as orientações do Ministério 

da Educação procuravam garantir que as crianças aprendessem a ler e escrever de maneira 
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contextualizada, assegurando sua formação de leitores:  escrevendo e interpretando, 

compreendendo e fazendo uso social dos saberes para isso os professores deveriam ser 

formados continuamente e nesta formação, refletir sobre sua pratica, debater conceitos, e 

compartilhar experiências.  

Desta forma, para atingir nosso objetivo de analisar as contribuições da política nacional 

de formação para professores realizada por meio do PNAIC na prática educativa dos 

professores das séries iniciais, havíamos escolhido a Escola Estadual Gustavo Kuhlmann - 

Várzea Grande - MT, porém ao aplicarmos o questionário, identificamos que esta unidade não 

atendia ao primeiro objetivo da pesquisa: apenas um professor havia participado da formação 

do Pacto. Porém, serviu para testar o questionário, assim procuramos uma unidade municipal, 

a EMEB Manoel João de Arruda - Várzea Grande - MT, que atende da educação Infantil ao II 

ciclo, que está em fase de terminalidade neste ano, ficando apenas o atendimento da Ed infantil 

e do I ciclo para 2020. Em diálogo com a coordenadora pedagógica, fomos informados de que 

todos os professores do 1º ciclo participaram de pelos menos de uma das formações promovidas 

pelo Pnaic, sendo assim, resolvemos realizar a pesquisa nesta escola.  

O lócus da pesquisa é a Emeb Manoel João de Arruda, suas concepções e metas 

expressas no seu Projeto Político Pedagógico, que traz para o I Ciclo a Garantia dos Direitos de 

Aprendizagem do PNAIC, a metodologia de projetos e a concepção de alfabetizar letrando. 

Está localizada em bairro periférico, na cidade de Várzea Grande – MT, atende a população da 

baixa renda, onde seu grande desafio é que as famílias valorizem a continuidade dos estudos 

dos filhos e realizem o acompanhamento das aprendizagens destes. A escola apresenta um 

ambiente acolhedor e alfabetizador desta forma, uma vez escolhido o lócus da pesquisa, e 

definida a metodologia de estudo de caso, partimos para a efetivação do trabalho.  

Para atingir nosso objetivo geral de analisar as contribuições da política nacional de 

formação para professores realizada por meio do pacto Nacional de alfabetização na idade certa 

PNAIC na prática educativa dos professores dos anos iniciais, tivemos como objetivos 

específicos: identificar os professores que participaram da formação pelo Pnaic realizada ente 

2013 a 2017, identificar quais foram os desafios da alfabetização e letramento na prática 

docente, identificar e analisar quais as contribuições que a formação do Pnaic agregou na prática 

docente. 

 
Metodologia da pesquisa 
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Quando pensamos em pesquisar o PNAIC, tínhamos o entendimento de que é uma 

proposta nacional, colocada em prática em grande parte dos estados brasileiros e só teríamos 

acesso a uma pequena parte desse todo. Desta forma, estamos limitados a uma entre tantas 

realidades escolares brasileiras, mas, mesmo assim, acreditamos ser muito importante conhecer 

essa realidade, pois ela pode ser uma necessária contribuição ao estudo e analise de como essa 

política tem sido efetivada no pais.  Utilizamos a Metodologia de estudo de caso, que, para Gil 

(1995), o estudo de caso caracteriza-se por grande flexibilidade. Isso significa que é possível 

estabelecer um roteiro rígido que determine com precisão como deverá ser desenvolvida a 

pesquisa. Todavia, na maioria dos estudos de caso é possível distinguir quatro fases:  

a) delimitação da unidade caso: Analisar as contribuições da política nacional de 

formação para professores realizada por meio do pacto Nacional de alfabetização na 

idade certa PNAIC na prática educativa dos professores das séries iniciais, 

b)  coleta de dados: Visita na Emeb Manoel Joao de Arruda, coleta de documentos, 

entrevistas e questionários com Eq. Gestora e Professores; 

c) análise e interpretação dos dados: os dados foram analisados a luz da concepção 

do PNAIC, alfabetizar letrando, do ponto de vista de Magda Soares, Vigostky e a 

zona de desenvolvimento proximal, Bakhtin sobre a Dialogicidade, Wallon e o 

sentimento e identidade da criança e a aquisição da leitura e escrito sob a ótica de 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky. O relatório final foi produzido e entregue em 

tempo hábil para defesa da tese de mestrado em educação. 

Desde o início evidenciamos que a pesquisa teria caráter social com tratamento dos 

dados de forma qualitativa sendo assim, dotamos para análise qualitativa o conceito explícito 

por Minayo (1995, p.22): “se preocupa com ou universo de significado de, motivos aspirações 

crenças valores e atitudes o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos 

processos e dos fenômenos”. 

Responderam ao questionário e entrevista, 7 professores alfabetizadores, que atuam em 

10 turmas do 1º ciclo, e a coordenadora pedagógica. O questionário foi elaborado da seguinte 

forma: com a primeira parte identificação pessoal, a segunda parte com a identificação da 

identidade profissional a terceira parte sobre a formação continuada e sua pratica pedagógica. 

 

O lócus da pesquisa:  Escola Municipal de Educação Básica Manoel João de Arruda- 
Várzea Grande – MT. 
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A Escola Municipal de Educação Básica Manoel João de Arruda, está localizada na Rua 

Gonçalo Domingos de Campos, S/Nº, Bairro Figueirinha, Várzea Grande - Mato Grosso. 

Iniciou suas atividades em 1976 na residência da senhora Ana Mancera da Silva Almeida, 

quando o bairro iniciou sua ocupação. Em 1978 foi construído o primeiro prédio de madeira 

com duas salas de aulas, anos depois foi construído o segundo prédio já de alvenaria e em 2001 

foi construída a Nova Sede. Em 2008 foi ampliada com duas salas de aulas e um laboratório de 

informática, em 2012 com mais cinco salas de aulas, todas construídas na mesma rua e bairro 

em quadras e lotes diferentes. Atualmente dispõe de 10 salas de aula, uma sala multifuncional, 

uma secretaria, uma sala de professores, uma cozinha, uma dispensa, banheiros para meninos e 

para meninas. 

A unidade foi criada pelo decreto-lei nº 17/78, publicado no Diário Oficial do Estado de 

Mato Grosso com autorização nº 26/2008 para o ensino fundamental de 1º ao 5º ano, 

reconhecida através da portaria nº 25/2008 e, autorizada a educação infantil através da portaria 

nº 097/01 pelo conselho estadual de Educação e renovada autorização através da portaria nº 031 

2005 conselho municipal de Educação de Várzea Grande -MT. No início a escola não era 

descentralizada assim, toda documentação era feita na Secretaria Municipal de Educação. 

Atualmente, com 40 anos de história, esta unidade escolar tem Gestão Democrática e com seu 

jeito dinâmico e responsável de trabalhar, conquistou a credibilidade da comunidade que a 

reconhece como um bem importante para o bairro Figueirinha (PPP, 2018 p.10). O bairro tem 

alto índice de violência e carece de saneamento básico. 

Dessa maneira, pensar a pesquisa em relação ao PNAIC, é também pensar como a escola 

foi e está organizada. 

 

Análise de resultados 

 

Todas as inovações na prática pedagógica seja ela em qualquer das etapas de ensino nas 

escolas, passam necessariamente pelo professor que é o responsável pela execução dessas 

inovações em sala de aula, por isso foi importante para a pesquisa entender o perfil desses 

profissionais.  Sendo que essas questões foram levantadas logo no início das entrevistas.  Assim 

temos na EMEB Manoel João de Arruda 7 professores alfabetizadores, sendo que dos 07 

entrevistados 6 possuem mais de 10 anos de profissão, apenas um ainda está no início na 

carreira. Porém mesmo com o tempo de experiência as formações continuadas para professores 

são importantes, tanto que já fazem parte da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9394/96. Essa legislação, no tocante a formação de profissionais da educação, tem o objetivo 
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de atender aos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do 

desenvolvimento do educando. Tendo como fundamento a associação entre teorias e práticas, 

inclusive mediante a capacitação em serviço; e ainda, o aproveitamento da formação e 

experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades. Desta forma também o 

Plano Nacional de Educação em sua meta 19 trata da valorização dos profissionais e esta, em 

sua base legal, referenda que os profissionais devem participar da formação acadêmica bem 

como a instituição mantenedora deverá propiciar a formação em serviço. 

Segundo a Política de Formação Continuada dos Profissionais da Educação: ações 

institucionais (2016), entende-se a relevância das Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução 

CNE/CP N 2/ 2015) que, em consonância com a legislação em vigor, corroboram o 

entendimento do Plano Nacional de Educação 2014-2024 que compete à União, aos sistemas 

de ensino e às instituições a responsabilidade pelas políticas e ações que visem a valorização 

dos profissionais da educação. Como afirma Dourado:  

[...] Na direção de políticas mais orgânicas, as novas diretrizes 
curriculares ratificam princípios e buscam contribuir para a melhoria da 
formação inicial e continuada dos profissionais do magistério ao definir 
a base comum nacional, demanda histórica de entidades do campo 
educacional, como referência para a valorização dos profissionais da 
educação no bojo da instituição de um subsistema de valorização dos 
profissionais da educação envolvendo, de modo articulado, questões e 
políticas atinentes a formação inicial e continuada, carreira, salários e 
condições de trabalho. As diretrizes aprovadas enfatizam a necessária 
articulação entre educação básica e superior, bem como, a 
institucionalização de projeto próprio de formação inicial e continuada 
dos profissionais do magistério da educação básica, por parte das 
instituições formadoras, tendo por eixo concepção indutora de 
desenvolvimento institucional que redimensiona a formação desses 
profissionais a partir de concepção de docência que inclui o exercício 
articulado nos processos ensino e aprendizagem e na organização e 
gestão da educação básica (DOURADO:2015, p.315:316) 

Na pesquisa identificamos que todos os professores do 1º ciclo participaram da 

formação do Pnaic, por pelo menos uma edição, seis deles possuem experiência acima de dez 

anos na alfabetização e apenas um é iniciante. Desta forma atingimos o primeiro objetivo.  

No questionamento sobre: qual o melhor método de alfabetização? Os professores 

foram quase unânimes em dizer que não há necessariamente um método específico, mas, que 

todos são válidos desde que facilite a aprendizagem do aluno, respeitando as diferenças de cada 

um e as dificuldades que aparecem no decorrer do processo. Esta resposta segue a linha 

verificada nas contribuições do PNAIC, pois percebe-se que foram apresentados os diferentes 

métodos de alfabetização tanto os analíticos quanto os sintéticos, isso fez com que os 
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professores alfabetizadores refletissem sobre suas práticas e se identificassem com a concepção 

de alfabetizar letrando, levando em consideração as descobertas de Piaget, Vygottsky, Bakhtin, 

e Emilia Ferreiro/ Ana Teberoski, e o método usado em sala de aula. 

Alfabetizar crianças, jovens ou adultos é uma tarefa muito complexa, mas também pode 

ser prazerosa.  É possível aprender a escrever e ler por meio de brincadeiras, por meio de 

reflexão, por meio de superação de hipóteses e por meio de um trabalho solidário. A resposta 

dos professores, evidencia que todos percebem que há uma necessidade de conhecer o que o 

aluno já sabe e o professor deve conhecer todos os métodos para propor a partir do diagnóstico 

inicial qual a melhor forma ou qual a melhor metodologia a ser utilizada, considerando que 

cada criança aprende em seu ritmo e no seu tempo. Outro ponto importante a ser considerado 

aqui é o currículo implícito nas respostas, que foi uma das primeiras temáticas apresentadas na 

formação de 2013. Ferraço (2008, p18) alerta "a questão do conhecimento e em particular, do 

currículo, não pode ser simplificada nem a textos prescritivos nem as singularidades 

subjetivas". Murta corrobora com essa ideia e defende que em cada escola os educadores 

deveriam eleger: 
um conjunto de intenções educativas e um conjunto de diretrizes 
pedagógicas que se articulem para orientar a organização e o 
desenvolvimento da sua prática educativa pontos referenciais mais 
amplos de natureza político filosófica epistemológica e didático-
pedagógica, definidos conjuntamente, ofereceram as bases para a 
análise da realidade atual da escola E o planejamento da intervenção 
sobre ela (MURTA, 2004, p.21). 

 
Um dos pontos centrais do Pnaic foi a garantia do direito de aprendizagem a todos os 

estudantes, para isso trouxe a concepção de alfabetizar letrando por meio de um currículo 

inclusivo e a articulação entre as áreas de conhecimento de forma que o estudante possa 

aprender significativamente. Da proposição de estratégias didáticas efetivas resulta uma maior 

possibilidade de respeitar os ritmos individuais e promover a progressão a níveis mais 

complexos. No contexto das indicações constantes dos cadernos do Pnaic, a aprendizagem, por 

sua vez, contempla uma visão de processo que avança em níveis de aprofundamento e 

complexidade diferenciados, respeitando-se os objetivos pretendidos e os perfis dos alunos. As 

ideias de profundidade e complexidade ficam explicitas quando se indica a “aprendizagem em 

espiral na qual as temáticas abordadas podem ser retomadas e ampliadas ao longo dos anos de 

escolarização” com o propósito de “entender os princípios que constituem o nosso sistema de 

notação” (BRASIL, 2012, Ano 2) 

Na questão: você participou da formação do pacto Nacional da alfabetização na 

idade certa Pnaic em qual edição? Apenas três professores disseram que foram em todas 
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formações. Percebe-se nesta identificação que apesar deste grupo de profissionais estarem a um 

longo tempo nesta jornada não passaram por todo o processo de formação continuada que foi o 

PNAIC. A formação continuada dos docentes em exercício, de acordo com o MEC, se justifica 

devido a formação inicial inconsistente ou mesmo incompleta, como também pelo fato do 

professor alfabetizador, muitas vezes se sujeitar a vínculos precários de trabalho, o que culmina 

em poucas oportunidades de participação destes em cursos de formação continuada a qual deve 

vincular-se ao seu cotidiano, ou seja, em seu planejamento, nas rotinas, nas sequências didáticas 

e na avaliação diagnóstica. 

A formação dos professores precisa ser entendida como meio para o melhoramento não 

só das relações de trabalho, mas também do próprio trabalho onde se permite a produção, a 

busca e troca de saberes diferenciados aos habitualmente instituídos. Isso não só implica no 

desenvolvimento da qualidade da formação docente como também a singulariza no seu tempo 

e espaço de realização (AZAMBUJA, 2015).  Dentre os diversos fatores envolvidos no processo 

de alfabetização, três são os fatores de fundamental importância nessa proposta: a) 

Disponibilidade de professores bem preparados, motivados e comprometidos; b) 

disponibilidade de materiais didáticos e pedagógicos apropriados e estimulantes; c) 

acompanhamento do processo de aprendizagem via avaliações contínuas como Provinha Brasil; 

Uma das fragilidades apresentadas nas formações de professores é a descontinuidade ou dos 

programas, ou do profissional que se desloca entre os ciclos, no caso dos efetivos e entre escolas 

no caso dos contratados, ocasionando a descontinuidade da formação. Nas redes municipais 

evidencia-se muitos professores contratados que um ano assume uma turma e em outro outras 

unidades escolares, o que dificulta também o trabalho dos coordenadores pedagógicos do ponto 

de vista da formação na unidade e as propostas pela mantenedora. 

Todos esses fatores acabam por desmotivar os professores, que se veem frente a uma 

situação de descaso com sua condição profissional. Tal fato pode tornar alguns deles resistentes 

às novas propostas, o que aumenta ainda mais a distância existente entre eles e os propósitos de 

formação continuada. 

Na questão: Considerando que o PNAIC trouxe concepções teóricas para a prática 

pedagógica qual a importância no seu ponto de vista das concepções para as áreas de 

conhecimento? As respostas apontam que todos consideram que o PNAIC trouxe algumas 

concepções importantes, porém nem sempre conseguem esclarecer em quais pontos. 

Consideram que melhora a reflexão e o aprendizado. Quando pensamos nessa perspectiva, 

entendemos que se a reflexão faz referência ao próprio professor, ela deve estar ligada a sua 

mudança de prática pedagógica em sala de aula pois deve-se considerar “é que o professor possa 
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refletir sobre sua própria prática e redimensioná-la a luz da configuração de novas concepções 

de ensino, de aprendizagem, de conhecimento de novos parâmetros ou mesmo de novos 

paradigmas” (ARAGÃO, 1993, p. 6). 

Entretanto, nenhum dos entrevistados descreve, ou identifica os fundamentos teóricos 

metodológicos efetivados na prática. Neste ponto, é importante frisar que no projeto político 

pedagógico da unidade escolar, o PNAIC aparece como um modelo de formação para os 

professores, tendo garantia dos direitos de aprendizagem e o uso da teoria e das metodologias 

apresentadas para a efetivação da alfabetização e letramento das crianças da unidade. Segundo 

Nóvoa (1995):  

 
a reflexão deve estar presente no cotidiano do professor, pois, em sua prática, 
surgem problemas que necessitam de decisão e que demandam discussões 
mais amplas, podendo a formação do docente estimular a autonomia 
necessária ao seu contexto profissional, promovendo habilidades reflexivas e 
transformadoras em sua ação.  
 

Para Dewey, “a aprendizagem por meio da reflexão significa “olhar para trás sobre o 

que foi feito e extrair os significados positivos, que irão constituir o capital para lidar 

inteligentemente com posteriores experiências” (DEWEY, 1938, p.92). A reflexão então nesse 

sentido estaria ligada a um problema a resolver de uma incerteza sobre a aprendizagem dos 

alunos. No caso dos professores da escola Manoel Joao de Arruda, essa incerteza ou problema 

não está muito claro qual seria, o que pode muitas vezes dificultar o processo de reflexão, mas 

nunca tirando sua importância. Mas parte do problema que pode gerar as reflexões aparecem 

no questionamento.  

 Considerando a proposta da BNCC de alfabetizar até o 2º ano, o que você considera 

que sejam os desafios da alfabetização e letramento? Para essa indagação os professores 

apontam que o maior desafio é a real alfabetização dos alunos em 02 anos. Isso pois, os 

professores apontam que essa tem sido uma das maiores dificuldades, pois sentem que seus 

alunos não terminam o ciclo inicial de alfabetização realmente alfabetizados no seu sentido 

amplo. Após a implantação do ensino fundamental em 9 anos, a orientação do Ministério da 

Educação procurou garantir que as crianças aprendessem a ler e escrever de maneira 

contextualizada, assegurando sua formação de leitores:  escrevendo e interpretando, 

compreendendo e fazendo uso social dos saberes. O ensino fundamental nos primeiros anos 

deve garantir o Direito a aprendizagem das crianças, deve estar fundamentado na apropriação 

e construção do conhecimento de modo lúdico, integrado aos saberes de forma interdisciplinar, 

desta forma o papel do professor é de mediador no contexto da educação e da aprendizagem 
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das crianças. Pois a leitura, as letras, palavras e símbolos, estão presentes na nossa rotina do dia 

a dia.  

Existimos num mundo de letras e contextos. Porém, muitas são as formas e técnicas 

presentes na escrita. Assim, a alfabetização nesta ótica configura-se como um desafio para 

muitos educadores (AUGUSTO, 2011). A leitura e a escrita são o fundamento das avaliações e 

as formas de linguagem mais avaliadas pela escola.  Ambas implicam em um duplo sistema 

simbólico, pois permitem transcrever um equivalente visual em um equivalente auditivo, ou o 

contrário. A leitura envolve uma síntese; surge como um sistema simbólico secundário 

alicerçado em um primeiro sistema simbólico, a linguagem falada, que por sua vez depende da 

linguagem interior. A relação entre a palavra escrita e o sistema simbólico de significação é 

uma operação cognitiva que envolve processos específicos como a codificação, decodificação, 

percepção, memória, transdução, atribuição de significado (ZUCULOTO, 2001, p. 22). 

Assim, utilizamos o entendimento de Vygotsky e Bakhtin na busca de ultrapassar esse 

desafio da alfabetização. Em estudo sobre o desenvolvimento dos processos psíquicos da 

aprendizagem da linguagem, o fundamento básico das hipóteses levantadas por Vygotsky 

(1998) é que os processos psicológicos superiores humanos são mediados pela linguagem 

(semânticos) e estruturados não em localizações anatômicas fixas no cérebro, mas em sistemas 

funcionais, dinâmicos e historicamente mutáveis. Ele referia-se à sua teoria como cultural-

histórica, enfatizando que os fatores que determinavam a atividade de vida do indivíduo eram 

produzidos pelo desenvolvimento histórico da cultura. A linguagem seria o mais elaborado 

sistema de signos presente na cultura humana, e através dela seria possível organizar o 

pensamento e entender todas as informações. Para explicar a aprendizagem, Vygotsky utiliza o 

conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, em que o sujeito realiza com a ajuda do outro 

aquilo que ainda não consegue realizar sozinho. Assim, ele evolui para um patamar superior de 

conhecimento, de aprendizado e, consequentemente, de desenvolvimento. Para o autor, o 

desenvolvimento consiste num processo de aprendizagem do uso das ferramentas intelectuais, 

através da interação social com outros mais experimentados no uso dessas ferramentas (uma 

delas é a linguagem).  

Dessa maneira, a aprendizagem precede o desenvolvimento. A escrita não está separada 

da linguagem, e é constituída por um sistema de símbolos e signos (capacidade de atribuir 

significados) que determinam os sons e as palavras da linguagem oral. Para dominar esse 

sistema simbólico, é necessário que a criança desenvolva certas funções superiores, 

especificamente a abstração.  A função da abstração é fazer com que gradualmente a fala 

desapareça, sendo substituída pela escrita. Vygotsky nos mostra que a escrita é uma linguagem 
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que se constitui primeiro no pensamento da criança, para depois ser registrada (uso de símbolos 

e signos na grafia). A abstração apresenta-se como uma das maiores dificuldades que a criança 

apresenta no processo de aprendizagem da linguagem escrita, já que antes de registrar ou grafar 

o sistema simbólico, ela precisa representá-lo no pensamento. 

 Como a tarefa suplanta ou apaga a relação de ensino, evidencia-se, então, a luta de 

poder: sem entender do que se trata, afinal, e sendo cobradas pelo que não entendem, as crianças 

desenvolvem esquemas e buscam estratégias de sobrevivência no sistema. Poucas de seis a dez 

crianças desempenham a tarefa de acordo com a expectativa da professora (SMOLKA, 2012, 

p. 47). O processo inicial de leitura que passa pela escrita, o trabalho inicial da escrita que passa 

pela fala, revelam fragmentos e momentos do discurso interior, da dialogia interna, das crianças, 

nessa forma de interação verbal. O papel do outro nessa interação começa a se delinear 

(SMOLKA, 2012, p. 84). O processo de elaboração mental da criança na construção do 

conhecimento sobre a escrita, que inicialmente passa pela linguagem falada, fica terrivelmente 

dificultado porque a escrita apresentada na escola é completamente distanciada da fala das 

crianças, e, na maioria das vezes, é o que não se pensa, o que não se fala. Ou seja, a defasagem 

não é apenas uma contingência da forma escrita de linguagem, mas é também produto das 

condições de ensino (SMOLKA, 2012, p. 81).  

A linguagem escrita é considerada uma atividade extremamente complexa já que 

provoca enormes transformações no desenvolvimento cultural e psíquico da criança. 

 Vygotsky percebeu que o desenvolvimento dos signos na criança, é um processo 

descontínuo de revolucionário desenvolvimento. Ele também percebeu que ao dominar o 

sistema simbólico, a criança passa a criar outras formas mais elaboradas de pensamento. Assim, 

ela vai se desenvolvendo na medida em que aprende. Tendo em vista que, para ele, o 

desenvolvimento acontece num movimento do social para o individual, isto é, das experiências 

externas que são interiorizadas.  

O linguista Bakhtin (1999) também tem sua principal teoria, assim como Vygotsky, 

centrada na interação da sociedade, principalmente no item da linguagem, pois para ele: 
 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um 
sistema de formas linguísticas, nem pela enunciação 
monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua 
produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 
realizada através da enunciação ou das anunciações. A 
interação verbal constitui assim a realidade fundamental da 
língua (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1999, p.23). 
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Bakhtin (1992, p.90) por ser linguista e estudar a análise do discurso, destaca que o valor 

de qualquer enunciado não é determinado pela língua como sistema puramente linguístico, mas 

pelas diversas formas de interação que a língua estabelece com a realidade, com sujeitos 

falantes, ou com outros enunciados. Todo enunciado é um diálogo e faz parte de um enunciado 

ininterrupto. Nesse sentido, a linguagem é vista como fenômeno social, tornando-se a língua 

inseparável do fluxo da comunicação verbal. Assim, para o autor, a palavra se apresenta em 

suas múltiplas enunciações de sua própria prática linguística e somente compreendemos e 

reagimos àquelas palavras que nos despertam ressonâncias ideológicas ou concernente à vida. 

Na verdade, se fizermos abstração da consciência individual subjetiva, e lançarmos sobre a 

língua um olhar digamos, oblíquo, ou melhor, de cima, não encontraremos nenhum indício de 

um sistema de normas imutáveis. Pelo contrário, depararemos com a evolução ininterrupta das 

normas da língua (BAKHTIN, 1992, p. 90) Justifica o autor que, num dado momento do tempo, 

ela se apresenta como uma corrente evolutiva ininterrupta, e que o sistema sincrônico da língua 

de uma comunidade histórica só existe do ponto de vista do locutor de uma dada comunidade 

linguística, que participa dessa coletividade regida por normas linguística e acrescenta: 

certamente, essas normas variam. Diferem pelo grau de coerção que exercem, pela extensão de 

sua escala social, pelo grau de significação social que é função de uma relação mais ou menos 

próxima com a infraestrutura (BAKHTIN, 1992, p. 95).  

Cada um de nós, desde o nascimento já encontra um mundo falado por alguém, 

articulado e elucidado de modos diferentes. Aquele que aprende o discurso de outro não é um 

ser mudo, privado de palavras, mas, ao contrário, alguém pleno de palavras interiores. “A 

palavra” é a revelação de um espaço no qual os valores fundamentais de uma dada sociedade 

se explicitam e se confrontam. Por isso, a linguagem nunca está completa, pois é um projeto 

sempre caminhando, e sempre inacabado. Todas as vozes que antecederam aquele ato de fala 

estão presentes na palavra do autor. Os signos são o alimento da consciência individual. Se a 

privamos de seu conteúdo semiótico e ideológico, não sobra nada. Portanto, a língua é 

inseparável do fluxo da comunicação verbal.   

Para ele, o diálogo não significa apenas “alternância de vozes” e sim “o encontro e a 

incorporação de vozes” em um tempo e um espaço histórico. Nesse raciocínio, as vozes dos 

outros estão sempre povoando a (nossa) atividade mental individual. Em outras palavras, para 

Bakhtin, a enunciação é sempre de natureza social. Não há enunciado isolado, ele pressupõe 

aqueles que antecederam e todos que o sucederam: 
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o dito dentro do universo já dito é apenas um elo de cadeia [...] o ato da 
fala, ou, mais exatamente, seu produto, a enunciação, não pode de forma 
alguma ser considerado como individual no sentido estrito do termo; 
não pode ser explicado a partir de condições psicofisiológicos do sujeito 
falante. A enunciação é sempre de natureza social (BAKHTIN, 1992, 
95).   

  

Bakhtin também tem considerações a respeito da variabilidade da palavra: ela pode ter 

sentidos diferentes de acordo com o contexto em que ela ocorre e torna-se dialética no sentido 

de diálogo, de resignação, de ressignificação, de releitura. Apresenta-se através de sua natureza 

social e ideologicamente significante como enunciação. Assim, a língua se constitui em um 

processo de evolução ininterrupto, realizado através da interação social da linguagem, 

colocando-nos como integrantes do discurso de outrem.  Isto indica a auto afirmação da 

identidade de cada ser. Exemplo: Para que eu seja um professor, é preciso que os alunos 

afirmam que sou professora. O diálogo se constitui na reflexão que faço da fala do outro e tomo 

como minha fala/pensamento. 

Quanto à situação escolar da alfabetização, a retomada da afirmação de Bakhtin (1992, 

p.112) de que “a enunciação é o produto de interação de dois indivíduos socialmente 

organizados e de que a palavra é o signo ideológico por excelência”, busca demonstrar a 

natureza social de se integrar o discurso de outrem numa determinada época e num grupo social:   
Toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato 
que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige a alguém. Ela 
constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. 
Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. (...) A 
palavra é território comum do locutor e do interlocutor 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV,1999. p. 13). 
 

A partir das ideias de Bakhtin (1999), podemos considerar que a língua não está pronta. 

Os sujeitos se constituem como tais à medida que interagem uns com os outros. Sua consciência 

e seu conhecimento de mundo resultam como produto desse processo. Portanto, a língua é 

resultado do trabalho dos falantes, sendo o trabalho linguístico continuo, realizando por 

diferentes sujeitos, em diferentes momentos históricos e em diferentes formações sociais. Além 

disso, a comunicação da vida cotidiana não pode ser desvinculada da comunicação ideológica. 

Isso acontece nas conversas entre pais e filhos, irmãos e vizinhos, parentes, amigos, professores 

e alunos, nos programas transmitidos pela televisão. Essas comunicações estão permeadas por 

valores e são tecidas por fios ideológicos, servindo de trama a todas as relações sociais.   

Para Bakhtin (1992, p. 70) a unidade do meio social e do contexto social imediato são 

condições absolutamente indispensáveis para que a língua, a fala possa tornar-se um ato de 

linguagem. De acordo com esses pressupostos e ancorado nas propostas Bakhtinianas, Geraldi 
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(1991, p. 4-5) propõe que o professor e o linguista devem integrar um só corpo. Para ele, não 

há necessidade de se construir pontes entre a linguística e o ensino. Acontece, porém, que, na 

escola, na compreensão e na produção dos textos e na análise linguística, a linguagem não se 

dá como objeto epistemológico. Dá-se por inteiro, em sua dimensão política, histórica, social e 

contextual. Dá-se como um acontecimento interativo e multifacetado.   

Para Vanderlei Geraldi, focalizar a linguagem a partir do processo de interação, e, com 

esse olhar, pensar o processo educacional, enquanto produção da linguagem e dos sujeitos 

significa admitir, como Bahktin, que a língua não está pronta, mas que o próprio processo 

interlocutivo na atividade da linguagem a faz (re)construir os sujeitos que a constituem, à 

medida que interagem uns com os outros. Sua consciência e seu conhecimento de mundo 

resultam como “produto” desse mesmo processo. Também não há um sujeito pronto, que entra 

na interação, mas o sujeito se completando e se construindo nas suas falas e a partir das falas 

do/dos outro/outros, assim, as interações não acontecem fora de um contexto social e histórico 

mais amplo.  

A alfabetização então não é somente uma técnica de codificação e decodificação de 

signos, no entendimento dos professores, é a construção de indivíduos capazes de exercer a 

cidadania, para isso tem por desafio entender também o mundo social que a embasa. 

O que nos remete também a outra questão das entrevistas que foi: quais são as 

possibilidades da alfabetização e letramento na sua prática docente, para os professores 

entrevistados, são as atividades de superação dos níveis psicogenéticos, para consolidação do 

sistema de escrita alfabética (SEA), ler e produzir textos com autonomia. 

Em 1986, Emília Ferreiro e Ana Teberosky compartilhavam a necessidade de 

compreender o processo de aquisição da escrita para sanar o problema da não aprendizagem 

das crianças. Já percebiam que o analfabetismo era crônico em países subdesenvolvidos. Sendo 

o sistema educacional um instrumento de seleção social, destituindo desta forma, os cidadãos 

de seu direito básico `a educação. Evidenciaram a premissa que a confluência de três fatores 

são responsáveis pelo sucesso ou fracasso da alfabetização, são eles: a) conceituações infantis 

a respeito do sistema de escrita, desenvolvidos anteriormente a intervenção do sistema escolar; 

b) bem como as intervenções pedagógicas desenvolvidas dentro dele e c) as experiências que 

cada indivíduo tem com materiais impressos, leitores e escritores, a qual dependem em grande 

parte de sua proficiência social (FERREIRO e TEBEROSKY, 1986). 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky, em 1987, na pesquisa realizada sobre o processo de 

construção da linguagem escrita verificou a importância da interação ativa do indivíduo ao 

processo de aquisição da escrita. Para as autoras as crianças desde tenra idade elaboram em 
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relação às possibilidades das linguagens escritas, em outras palavras o princípio da construção 

da linguagem escrita é pensada pelos indivíduos com levantamento de teses e suposições feitas 

na representação da linguagem oral. Na pesquisa foi possível traçar um conceito/teoria acerca 

das transições sofridas no processo de apropriação da escrita, demonstrando que a solidificação 

do conhecimento da escrita é oportunizado pelas relações sociais realizadas e as vivências 

sensíveis do indivíduo (experiência do sujeito) se distinguindo as etapas da aquisição da 

linguagem em cinco níveis sendo: 

1 - Nível pré-silábico a criança percebe que a escrita representa o que é falado. 

Geralmente suas reproduções são feitas através de rabiscos e desenhos. 

2 - Nível pré silábico II -  a criança passa a entender que existe uma correspondência 

entre as letras e o que é falado, entretanto ainda não possui consciência da relação sonora da 

palavra com a escrita. 

3 - Nível hipótese silábica - o sujeito da aquisição da linguagem escrita consegue 

relacionar o valor sonoro da linguagem oral com as palavras e frases, porém sem discernir 

significação para a produção sonora. 

4 - Nível Silábico alfabético destaca que o mesmo traço principal o conflito cognitivo, 

no qual a criança nota que existe maior necessidade para a realização da escrita do que 

meramente atribuição sonora as palavras, começando nesta etapa a combinação de consoantes 

e vogais. 

5- Nível Hipótese alfabética, compreende as competências já desenvolvidas do 

entendimento da construção da representação da linguagem escrita. 

Emília Ferreiro busca as especificidades entre as teorias de Piaget e Vygotsky, que até 

os dias atuais auxiliam na arte e na tarefa de compreender o desenvolvimento mental do ser 

humano. É preciso que todos os profissionais da educação principalmente os alfabetizadores, 

façam um bom uso destes recursos para acentuar a qualidade do ensino e aprendizagem de cada 

uma das crianças, observando as modificações ocorridas no decorrer do crescimento humano e 

da sociedade uma vez que o PNAIC trata a linguagem como interação social. 

 Como possibilidade de alfabetização, a autonomia da leitura e escrita, tem muito a ver 

com a leitura de mundo que é proporcionado aos alunos, identificamos aqui, a necessidade do 

currículo inclusivo e o direito de ser alfabetizado. Currículo este construído na prática diária 

dos professores com ensino reflexivo centrado na problematização, na interação entre pares, na 

explicação verbal, no favorecimento da argumentação, na sistematização dos saberes, na 

valorização dos conhecimentos dos alunos, incentivo à participação dos alunos, diversificação 

de estratégias didáticas, no uso da ludicidade e ensino centrado na progressão, que são alguns 
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conceitos sobre alfabetização e letramento trazidos pelo Pnaic, para a garantia dos direitos de 

aprendizagens, aprofundamento e consolidação da aprendizagem de forma significativa.  

A construção da aprendizagem deve iniciar desde a educação infantil no processo 

contínuo sem a ruptura entre a educação infantil e o ensino fundamental. Apesar de não estar 

explícito, porém nas falas enunciadas conseguimos identificar que a formação continuada do 

Pnaic realmente produziu alguns conhecimentos e uso prático em sala de aula. Identificamos 

no plano de trabalho da escola, que os projetos são definidos no inicio do ano e realizado por 

meio do planejamento coletivo, e o planejamento semanal com a participação da coordenadora 

pedagógica, que busca no projeto político pedagógico sua essência, a formação do Pnaic como 

fundamentador das práticas em salas de aula. Essa vivência fica evidenciado nas respostas, a 

articulação entre as metas do PPP, o uso de diferentes estratégias metodológicas propostas no 

Pnaic, no sentido de planejar aulas dinâmicas com jogos de alfabetização que possam permitir 

a organização e sistematização dos conteúdos articulados de forma a atender todas as áreas de 

conhecimento. Os professores desta unidade são orientados a fazer uso da metodologia de 

intervenção de tal forma que se favoreça uma aprendizagem significativa.  

 

Considerações finais 

Ficou evidenciado neste estudo, que a formação continuada para professores é de suma 

importância, pois revigora os saberes docentes, apresenta novas experiências, ocorre novas 

trocas de experiências, dialoga com a teoria e apresenta praticas exitosas. Na Emeb Manoel 

João de Arruda, evidenciamos que há uma articulação entre o PPP, a Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC, a formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa -PNAIC, 

e em seus objetivos e metas expressam a importância da sua função social para a comunidade. 

A escola e seus atores sociais têm consciência de seu papel social e articulador de saberes social 

e historicamente produzido. Uma das grandes contribuições do Pnaic foi Garantir o Direito de 

Aprendizagem a todas as crianças, de forma a que a concretização da alfabetização aconteça 

ate o 3º ano do Ensino Fundamental, uma pratica de alfabetização articulando os saberes das 

crianças, e a leitura de mundo, ou seja alfabetizar letrando, como diz Magda Soares, superando 

antigos processos de alfabetização. Com a implementação da BNCC, esta garantia do direito 

de ser alfabetizado passa a ser no 2º ano do Ensino Fundamental, desta forma surge um novo 

desafio. Contribuiu também com os conhecimentos linguísticos de Bakhting sobre a 

Dialogicidade onde o indivíduo se constrói na fala do outro, bem como os eixos a serem 

avaliados e acompanhados pelo professor alfabetizador, oralidade, análise linguística, 

discursividade, e produção textual de diferentes gêneros. As contribuições de Vygotsky, que 
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entende o processo de construção de conhecimento por meio do sociointeracionismo foi outro 

fator importante.  Ele entende que na dialogicidade, os sujeitos se constituem na fala de outro 

ou dos outros, (uso de elementos de Bakhtin) mediatizados pelo mundo, pela cultura e suas 

vivencias. Neste caso o professor planeja suas atividades, do seu ponto de vista, mas deve levar 

em consideração os conhecimentos da criança, e fazer a avaliação do processo, a zona de 

desenvolvimento proximal, se a criança não atingiu a expectativa do professor, ele deve avaliar 

o percurso que a criança fez e propor intervenções.  

Contribuiu, ainda, com o entendimento, por parte dos professores pesquisados, sobre 

a importância do planejamento, da rotina, da ludicidade, da criação de um ambiente propício a 

alfabetização, do uso de diagnósticos e intenções, da analise das dificuldades da criança e as 

devidas intervenções, dos projetos didáticos e sequencias didática para aprofundar conteúdos e 

a articulação dos diferentes componentes curriculares, e como disseram os professores da 

pesquisa, o entendimento de como a criança se apropria do sistema de escrita alfabético –SEA, 

contribuições de Ferreiro e Teberosky para a nossa sociedade letrada. A articulação entre a 

teoria e a realidade prática ficou evidenciada nesta pesquisa. Outra contribuição importante foi 

garantir momentos de estudos onde os professores podem refletir sobre suas práticas, trocar 

experiências, realizar o planejamento coletivo articulando os saberes de modo a garantir uma 

sequencia e aprofundamento de conceitos entre os anos do ciclo. 

Consideramos que a formação realizada pelo Pacto foi significativa para a melhoria 

das práticas dos educadores dos anos iniciais e, consequentemente, para a melhoria da 

aprendizagem e elevação dos índices de aprovação das crianças da Emeb Manoel Joao de 

Arruda. 
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