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RESUMO 
 

A pesquisa de abordagem qualitativa teve como objeto de estudo as relações entre a prática 
pedagógica de professores alfabetizadores, do primeiro ano do Ensino Fundamental com a 
formação continuada ofertada pela Secretaria Municipal de Ensino de Curitiba. A pesquisa 
teve como objetivo geral: analisar as relações entre as práticas pedagógicas de 
alfabetização e letramento, no primeiro ano do Ensino Fundamental com as orientações 
teórico-metodológicas da formação continuada oferecida pela SME. O desenvolvimento da 
pesquisa tem como objetivos específicos: analisar o estado do conhecimento em teses e 
dissertações, disponíveis nos bancos de dados da Capes, referentes as categorias: prática 
pedagógica de alfabetização e formação continuada de alfabetização; compreender os 
fundamentos teórico-metodológicos da prática pedagógica de alfabetização e letramento na 
história da educação brasileira e as discussões atuais sobre o trabalho com a consciência 
fonológica e ludicidade; compreender as políticas públicas para a formação de professores 
alfabetizadores a partir da LDBN/1996; analisar as relações e contradições entre os 
fundamentos teórico-metodológicos da formação continuada de alfabetização na RME de 
Curitiba, e as repercussões para a prática pedagógica de alfabetizadores, no primeiro ano 
do Ensino Fundamental. A metodologia de análise foi a dialética, na perspectiva do 
materialismo histórico, intencionando captar os determinantes sociais, políticos, econômicos 
e as contradições que configuram a realidade da prática pedagógica e da formação 
continuada de alfabetizadores da RME. O trabalho de campo constou de entrevistas com 
docentes da Secretaria Municipal de Educação, dos Núcleos Regionais da Educação do 
Município e das escolas municipais, como também a verificação das orientações expressas 
nas Diretrizes Curriculares Municipais, para a alfabetização e letramento. A análise do 
conteúdo das entrevistas foi realizada com base no método de Bardin (1977). A pesquisa 
bibliográfica teve como embasamento, principalmente a produção de autores: sobre prática 
pedagógica de alfabetização e letramento: Mortatti (2006, 2014), Soares (2004, 2016, 2017), 
Ferreiro (1999, 2013); sobre aprendizagem e desenvolvimento cognitivo: Vigotski (1993, 
2001, 2007), Scliar-Cabral (2013), Dehaene (2012); sobre a ludicidade: Kishimoto (1997), 
Brougère (1998); sobre a consciência fonológica: Martins (1991, 1995), Adams (2006); sobre 
a política nacional para a formação continuada: Saviani (2007), Gatti, Barretto, André (2011), 
Brzezinski (2007), Cury (1995, 2016). A análise das entrevistas permitiu constatar que as 
ações formativas da SME de Curitiba, estão baseadas nas Diretrizes Curriculares para a 
Educação Municipal de Curitiba, que orientam como fundamento, da prática pedagógica de 
alfabetizadores, a concepção sociointeracionista de aprendizagem e propõem o trabalho 
associado de alfabetização e letramento para a interação e o envolvimento do estudante 
com o mundo letrado. Ressalta-se que os processos formativos, revelaram algumas 
contradições: as lacunas com relação ao suporte necessário à prática pedagógica, 
tornando-se em alguns casos, uma cobrança para executarem aquilo que foi repassado nos 
cursos, contradizendo com a proposta do protagonismo docente, indicado pelas formadoras. 
As entrevistas revelaram que as professoras não enfatizaram uma concepção pedagógica 
de alfabetização, manifestaram reconhecimento da abordagem sociointeracionista de 
aprendizagem em acordo com as diretrizes do município e orientações recebidas nas 
formações da SME. Foi possível inferir que existem fragilidades teórico-práticas na 
abordagem da alfabetização, consciência fonológica e ludicidade, nos processos formativos 
das professoras que atuam no 1º ano, dificultando a transformação da ação docente, pois as 
professoras aprendem como fazer, porém não compreendem a relação com a teoria, isto é, 
não atingem a consciência da práxis pedagógica para garantir as crianças o direito à 
infância e a aprendizagem da alfabetização.  
 
Palavras-chave: Prática Pedagógica. Formação Continuada. Alfabetização e Letramento. 
Consciência fonológica. Ludicidade. 
 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

 
La investigación de abordaje cualitativo tuvo como objeto de estudio las relaciones entre la 
práctica pedagógica de profesores alfabetizadores, del primer año de la Enseñanza 
Fundamental con la formación continuada ofrecida por la Secretaría Municipal de 
Enseñanza de Curitiba. La investigación tuvo como objetivo general: analizar las relaciones 
entre las prácticas pedagógicas de alfabetización y letración, en el primer año de la 
Enseñanza Fundamental con las orientaciones teórico-metodológicas de la formación 
continuada ofrecida por la SME. El desarrollo de la investigación tiene como objetivos 
específicos: analizar el estado del conocimiento en tesis y disertaciones, disponibles en los 
bancos de datos de Capes, referentes a las categorías: práctica pedagógica de 
alfabetización y formación continuada de alfabetización; Comprender los fundamentos 
teórico-metodológicos de la práctica pedagógica de alfabetización y letración en la historia 
de la educación brasileña y las discusiones actuales sobre el trabajo con la conciencia 
fonológica y ludicidad; comprender las políticas públicas para la formación de profesores 
alfabetizadores a partir de la LDBN/1996; analizar las relaciones y contradicciones entre los 
fundamentos teórico-metodológicos de la formación continuada de alfabetización en la RME 
de Curitiba, y las repercusiones para la práctica pedagógica de alfabetizadores, en el primer 
año de la Enseñanza Fundamental. La metodología de análisis fue la dialéctica, en la 
perspectiva del materialismo histórico, intencionando captar los determinantes sociales, 
políticos, económicos y las contradicciones que configuran la realidad de la práctica 
pedagógica y de la formación continuada de alfabetizadores de la RME. El trabajo de campo 
constó de entrevistas con docentes de la Secretaría Municipal de Educación, de los Núcleos 
Regionales de la Educación del Municipio y de las escuelas municipales, así como la 
verificación de las orientaciones expresadas en las Directrices Curriculares Municipales, 
para la alfabetización y letración. El análisis del contenido de las entrevistas fue realizado 
con base en el método de Bardin (1977). La investigación bibliográfica tuvo como base, 
principalmente la producción de autores: sobre práctica pedagógica de alfabetización y 
letración: Mortatti (2006, 2014), Soares (2004, 2016, 2017), Ferreiro (1999, 2013); sobre el 
aprendizaje y el desarrollo cognitivo: Vigotski (1993, 2001, 2007), Scliar-Cabral (2013), 
Dehaene (2012); sobre la ludicidad: Kishimoto (1997), Brougère (1998); sobre la conciencia 
fonológica: Martins (1991, 1995), Adams (2006); sobre la política nacional para la formación 
continuada: Saviani (2007), Gatti, Barretto, André (2011), Brzezinski (2007), Cury (1995, 
2016). El análisis de las entrevistas permitió constatar que las acciones formativas de la 
SME de Curitiba, están basadas en las Directrices Curriculares para la Educación Municipal 
de Curitiba, que orientan como fundamento, de la práctica pedagógica de alfabetizadores, la 
concepción sociointeracionista de aprendizaje y proponen el trabajo asociado de 
alfabetización y letra para la interacción y la implicación del estudiante con el mundo letrado. 
Se resalta que los procesos formativos, revelaron algunas contradicciones: las lagunas con 
relación al soporte necesario a la práctica pedagógica, convirtiéndose en algunos casos, un 
cobro para ejecutar lo que fue repasado en los cursos, contradiciendo con la propuesta del 
protagonismo docente, indicado por las formadoras. Las entrevistas revelaron que las 
profesoras no enfatizaron una concepción pedagógica de alfabetización, manifestaron 
reconocimiento del abordaje sociointeractivo de aprendizaje de acuerdo con las directrices 
del municipio y orientaciones recibidas en las formaciones de la SME.  
Es posible inferir que existen fragilidades teórico-prácticas en el abordaje de la 
alfabetización, conciencia fonológica y ludicidade en los procesos formativos de las 
profesoras que actúan en el primer año, dificultando la transformación de la acción docente, 
pues las profesoras aprenden cómo hacer, pero no comprenden la relación con la teoría, es 
decir, no alcanzan la conciencia de la praxis pedagógica para garantizar a los niños el 
derecho a la infancia y el aprendizaje de la alfabetización. 
 
Palabras clave: Práctica pedagógica. Formación continua. Alfabetización y Letración. 
Conciencia fonológica. Lúdico. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo as relações entre a prática pedagógica 

de professores alfabetizadores, do primeiro ano do Ensino Fundamental com a formação 

continuada ofertada pela Secretaria Municipal de Ensino de Curitiba. Considera-se 

importante refletir a relação entre a formação continuada do professor e o trabalho 

no ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos), na escola pública, para que esse 

processo promova a competência técnica e o compromisso social do alfabetizador 

com o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita e de letramento das 

crianças da classe trabalhadora. Condição ainda não conquistada, no país e em 

Curitiba, conforme revelam os índices insatisfatórios de desempenho atingidos nas 

avaliações externas. O índice nacional do Ideb, apresenta que o Brasil atingiu em 

2015 nota média de 5,5, tendo como meta atingir a média 6,0 até o ano de 2022 e o 

município de Curitiba nota média de 6,31. Estes índices revelam que nem todas as 

crianças estão alfabetizadas no primeiro ciclo, e que ainda não temos a 

democratização da aprendizagem da leitura e da escrita. 

Acredita-se que a prática pedagógica realizada no primeiro ano do Ensino 

Fundamental necessita considerar as peculiaridades infantis, sendo esta uma 

importante etapa de socialização e formação cidadã, em que as crianças entram em 

contato com novas aprendizagens e culturas, refletindo assim, acerca da melhoria 

da qualidade de ensino nas escolas públicas. 

 
À educação básica do presente século está reservado papel 
significativo no processo de socialização e formação de homens e 
mulheres, diante das mudanças contemporâneas, de um mundo 
que se transmuta velozmente requerendo novas formas de ser, 
saber, e saber ser. (BRZEZINSKI, 2007, p. 231). 
 

Assim, como nos afirma Brzezinski (2007, p. 231), a educação necessita 

promover a formação de cidadãos capazes de se situar com dignidade nesta nova 

civilização. Entende-se que as novas formas de saber e saber ser, suscitam novas 

formas de apropriação do conhecimento e que estes gerem novas atitudes que se 

desejam mais críticas, conscientes e solidárias, incluindo nessa formação a 

aquisição da leitura e da escrita. 

                                                           
1Fonte: Portal Inep. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/cenario-educacional>. Acesso 

em: 19/03/2018. 
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Os educadores precisam estar formados para que possam educar 
crianças, adolescentes, jovens, adultos que precisam reunir em sua 
bagagem cognoscitiva, entre outros conhecimentos, saberes e 
habilidades: a polivalência e a especificidade, a participação e a 
individualização, a liderança e a cooperação, a abstração e as 
práticas concretas, a detenção do conhecimento e o domínio das 
tecnologias, a decisão e o trabalho em equipe. (BRZEZINSKI, 2007, 
p. 232). 

 

As reflexões e pesquisas, nas últimas quatro décadas, têm revelado que a 

apropriação da leitura e da escrita é um processo complexo e multifacetado, pois 

envolve as dimensões técnicas e socioculturais desse aprendizado pela criança, as 

quais necessitam ser dominadas e consideradas na prática pedagógica do professor 

alfabetizador. Os fundamentos teórico-metodológicos para a prática pedagógica, na 

análise materialista histórica, requer a compreensão da concepção teórica sobre a 

formação e ação dos professores, como também o desvelamento das contradições e 

determinações sociopolíticas na prática educativa e políticas educacionais. “A partir 

do conhecimento adequado da realidade é possível agir sobre ela adequadamente”. 

(SAVIANI, 1996, p. 49).  

Propõe-se que as práticas pedagógicas estejam em consonância com a 

Pedagogia histórico-crítica e com a Psicologia histórico-cultural, que oportunizam 

uma prática pedagógica comprometida com a mediação consciente e sistematizada 

do processo ensino-aprendizagem, favorecendo a promoção humana dos 

educandos. Considera-se como fundamental na formação continuada dos 

professores a relação teoria e prática necessária ao desenvolvimento da consciência 

filosófica: 

 
Com efeito, a passagem de uma educação assistemática (guiada 
pelo senso comum) para uma educação sistematizada (alçada ao 
nível da consciência filosófica) é condição indispensável para se 
desenvolver uma ação pedagógica coerente e eficaz. (SAVIANI, 
1996, p. 50). 

 

Nesta perspectiva, a ação do docente alfabetizador se dá por meio da 

compreensão dos fundamentos teórico-metodológicos comprometidos com o 

processo de aprendizagem da leitura, da escrita e desenvolvimento da oralidade de 

todas as crianças, em contextos de letramento, superando a reprodução de 

metodologias focadas apenas na codificação e decodificação do sistema alfabético. 

Portanto, considera-se que na prática alfabetizadora, não basta apenas ensinar a ler 
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e escrever, mas sim, mediar a reflexão sobre os usos e funções da leitura e da 

escrita em suas práticas sociais para que a criança participe da sociedade letrada. 

Neste sentido os conceitos de alfabetização e de letramento fundem-se nas práticas 

pedagógicas, que, conforme nos explica Soares (2017, p. 17-18), “sem dúvida, a 

alfabetização é um processo de representação de fonemas em grafemas, e vice-

versa, mas é também um processo de compreensão/expressão de significados por 

meio do código escrito”. 

A aprendizagem inicial da leitura e da escrita pela criança possui elementos 

que são coerentes com o universo infantil, portanto, o direito a essa aquisição não 

pode estar desvinculado do direito de ser criança, isto significa envolvê-la no 

universo lúdico da alfabetização e do letramento. 

O acesso efetivo e competente ao mundo da escrita, têm como pressuposto a 

indissociabilidade entre o “alfabetizar letrando, ou letrar alfabetizando”, em sala de 

aula, que de acordo com Soares (2004, p. 100), “é, sem dúvida, o caminho para a 

superação dos problemas que vimos enfrentando nesta etapa da escolarização”.  

A pesquisa justifica-se na medida em que busca discutir concepções e 

orientações para a formação teórico-metodológica dos professores alfabetizadores 

das escolas públicas do município de Curitiba, visando a busca pela qualidade do 

ensino e aprendizagem da linguagem escrita associada às práticas de letramento no 

primeiro ano do Ensino Fundamental.    

O interesse pela temática que envolve a prática pedagógica de alfabetização 

e letramento, e a relação com a formação continuada, no primeiro ano do Ensino 

Fundamental, surge por meio da experiência da pesquisadora como pedagoga e 

docente neste nível de escolaridade, que em sua prática sempre buscou a reflexão-

ação acerca das propostas e métodos utilizados para que esse processo garantisse 

a apropriação da leitura e da escrita e o desenvolvimento do letramento das 

crianças.  

A pesquisa torna-se relevante para a área educacional, pois proporciona a 

reflexão acerca de novos subsídios referentes a instrumentação dos professores 

alfabetizadores para uma prática pedagógica comprometida com a emancipação 

cultural dos estudantes, no uso competente da língua escrita nas práticas sociais, 

como também contribuir para subsidiar as políticas de formação continuada desses 

profissionais das escolas públicas municipais de Curitiba. 
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A formação continuada para professores alfabetizadores torna-se uma política 

necessária para compensar as fragilidades da formação inicial nesta área, que 

conforme nos apresenta Gatti (2008, p. 58):  

 
Problemas concretos das redes inspiraram iniciativas chamadas de 
educação continuada, especialmente na área pública, pela 
constatação, por vários meios (pesquisas, concursos públicos, 
avaliações), de que os cursos de formação básica dos professores 
não vinham (e não vêm) propiciando adequada base para sua 
atuação profissional. Muitas das iniciativas públicas de formação 
continuada no setor educacional adquiriram, então, a feição de 
programas compensatórios e não propriamente de atualização e 
aprofundamento em avanços do conhecimento, sendo realizados 
com a finalidade de suprir aspectos da má-formação anterior, 
alterando o propósito inicial dessa educação – posto nas discussões 
internacionais –, que seria o aprimoramento de profissionais nos 
avanços, renovações e inovações de suas áreas, dando sustentação 
à sua criatividade pessoal e à de grupos profissionais, em função dos 
rearranjos nas produções científicas, técnicas e culturais.   

 

A experiência da pesquisadora em cursos de formação continuada ofertados 

pela Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, permitiu constatar que há uma 

proposta teórica proporcionando aos professores alfabetizadores o entendimento de 

que se deve “alfabetizar letrando, ou letrar alfabetizando”, superando práticas 

baseadas em métodos tradicionais, que dissociam a alfabetização do letramento. 

Nesta concepção de alfabetização e letramento, entende-se como necessário 

nos cursos de formação continuada a reflexão acerca do trabalho com a consciência 

fonológica pelo fato de exercer um papel fundamental no processo de 

sistematização da leitura e da escrita, pois acredita-se que as crianças que têm 

consciência dos fonemas avançam de forma mais produtiva em sua alfabetização 

inicial, contribuindo para o desenvolvimento do letramento. Conforme nos explica 

Vernon e Ferreiro (2013, p. 192), “as discussões a propósito dos achados das 

pesquisas sobre consciência fonológica são importantes tanto para a teoria da 

leitura como para o ensino”. 

Ressalta-se que essas reflexões na formação continuada do professor 

alfabetizador, não significa um retorno ao método fônico e realização de atividades 

mecânicas ou de repetição, mas sim, com atividades de desenvolvimento da 

consciência fonológica que proporcionam à criança a compreensão sobre a estrutura 

fonológica da língua, com base nos estudos da neurociência, área que contribuiu 

para o esclarecimento de que a metodologia fônica é mais eficaz para a 
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alfabetização inicial das crianças, com base em alguns autores da área da 

neurociência e da educação que defendem essa prática pedagógica como: Adams 

(2006), Dehaene (2012), Ferreiro (1999, 2013), Martins (1991, 1995), Scliar-Cabral 

(2013), Soares (2016, 2017), Vicentin (2006). 

Outra importante reflexão a ser observada nas formações para os professores 

da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, refere-se à consideração do perfil dos 

profissionais que trabalham com a alfabetização nesta etapa de escolaridade, 

identificando e valorizando os percursos individuais e coletivos nas escolas. 

Entende-se ser necessário analisar o perfil do docente alfabetizador, o tempo de 

trabalho em classes de alfabetização e o conflito de concepções e métodos de 

alfabetização que refletem em sua prática pedagógica.  

 A principal motivação para este estudo surge da problematização de que, 

embora exista nos cursos de formação continuada para os docentes da RME de 

Curitiba, uma orientação para o trabalho indissociado de alfabetização e de 

letramento, observa-se nas práticas pedagógicas, distintas formas de compreensão 

teórico-metodológica da alfabetização e das especificidades da infância e da 

educação infantil. Existem professores que ainda encontram conflitos entre priorizar 

a mecanização da aprendizagem do código alfabético ou priorizar atividades de 

letramento dissociadas da sistematização da leitura e escrita, desconsiderando 

ainda, a necessidade do lúdico na aprendizagem infantil. Ressalta-se que as 

práticas pedagógicas de alfabetização e letramento no município de Curitiba 

acontecem com crianças a partir de 5 anos de idade2. Por este motivo, a importância 

da formação continuada do docente para atuar no primeiro ano do Ensino 

Fundamental e proporcionar o desenvolvimento da alfabetização e letramento 

permeado por atividades lúdicas, adequadas a esta faixa etária.  

Neste sentido, questiona-se: As distintas práticas alfabetizadoras devem-se a 

não compreensão teórica e metodológica do que é alfabetizar e o que é letrar devido 

aos processos de formação continuada aligeirados e de concepção bancária 

conteudistas e pouco reflexivas? Que tipo de formação ou intervenção seria 

necessária para que os professores alfabetizadores desenvolvessem 

                                                           
2O Município não limita a entrada do aluno com 6 anos de idade até 31 de março, sendo possível a 

criança ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental com 5 anos, devendo completar 6 anos até o 
final do ano letivo. A Lei n 11.114/2005 que altera o Art. 6º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional explicita que “É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir 
dos seis anos de idade, no Ensino Fundamental." (BRASIL, 2005). 
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indissociabilidade entre alfabetização e letramento, numa abordagem lúdica para 

crianças do 1º ano do ciclo de alfabetização? Há uma reflexão-ação por parte dos 

educadores acerca das concepções que embasam os métodos utilizados? Segundo 

constatação de Soares (2004, p. 96) buscam-se “explicações para os caminhos e 

descaminhos que vimos percorrendo, nas últimas décadas, na área da 

alfabetização”.  

 A escola é um espaço privilegiado para aquisição de conhecimentos, onde a 

criança irá apropriar-se dos sistemas de escrita veiculados socialmente e tornar-se 

usuário desse sistema, cabendo à esta mediar atividades em que a criança 

compreenda a linguagem escrita como um bem cultural com o qual elas devem 

interagir como forma de inclusão na sociedade.  

 Com isso, verifica-se a importância de desencadear o processo de 

alfabetização e letramento, considerando as particularidades da infância e da prática 

pedagógica aderente a criança de 5 anos de idade e evitar a aceleração dos 

processos educativos, baseados em treinamentos e mecanização da aprendizagem. 

A reflexão acerca deste período da infância que é o período em que a criança 

satisfaz em grande parte seus interesses, necessidades e desejos, por meio de sua 

curiosidade, requer do docente conhecimentos para propor a elas uma variedade de 

atividades lúdicas e sistematizadas de alfabetização e letramento, que contribuam 

com o seu desenvolvimento de forma integral (cognição, afetividade, socialização, 

desenvolvimento motor).  

Vigotski (2007), afirma que brincar satisfaz certas necessidades da criança. “É 

no brinquedo que a criança aprende agir numa esfera cognitiva, em vez de uma 

esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências internas e não dos 

incentivos fornecidos pelos objetos externos”. (VIGOTSKI, 2007, p. 113). 

Por estes argumentos, discutir as relações e contradições entre a formação 

continuada e a prática pedagógica realizada em classes de alfabetização infantil 

torna-se de suma importância. Pretende-se compreender quais são as orientações 

teórico-metodológicas da formação continuada e como estas repercutem na ação-

reflexão-ação dos professores alfabetizadores nas escolas municipais de Curitiba.  

A aprendizagem no primeiro ano do Ensino Fundamental constitui-se como 

um fator determinante no desenvolvimento intelectual da criança. A alfabetização 

infantil, quando conduzida com qualidade no primeiro ano do Ensino Fundamental 
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certamente trará contribuições positivas para os anos escolares posteriores e para o 

desenvolvimento infantil.  

 

Objetivo Geral 

 

● Analisar as relações entre as práticas pedagógicas de alfabetização e 

letramento, no primeiro ano do Ensino Fundamental com as orientações 

teórico-metodológicas da formação continuada oferecida pela SME. 

 

Objetivos específicos 

 

● Analisar o estado do conhecimento em teses e dissertações, disponíveis no 

banco de dados da Capes, referentes as categorias prática pedagógica de 

alfabetização e formação continuada de alfabetização. 

● Compreender os fundamentos teórico-metodológicos da prática pedagógica 

de alfabetização e letramento na história da educação brasileira e as 

discussões atuais sobre o trabalho com a consciência fonológica e ludicidade. 

● Compreender as políticas públicas para a formação de professores 

alfabetizadores a partir da LDBN/1996. 

● Analisar as relações e contradições entre os fundamentos teórico-

metodológicos da formação continuada de alfabetização na RME de Curitiba, 

e as repercussões para a prática pedagógica de alfabetizadores, no primeiro 

ano do Ensino Fundamental. 

 

1.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa é de abordagem qualitativa, na qual “o papel do pesquisador é 

justamente o de servir como veículo inteligente e ativo entre esse conhecimento 

acumulado na área e as novas evidências que serão estabelecidas a partir da 

pesquisa”. (LUDKE e ANDRÉ, 1982, p. 5). A metodologia de análise é a dialética, na 

perspectiva do materialismo histórico, intencionando captar os determinantes 

sociais, políticos, econômicos e as contradições que configuram a realidade da 

formação continuada e as relações com a prática pedagógica de alfabetização e 
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letramento nas escolas públicas municipais de Curitiba. 

Com isso, a prática pedagógica da alfabetização e do letramento necessita 

levar em consideração a compreensão da função social da leitura e da escrita para a 

emancipação humana, proporcionando ao professor alfabetizador os fundamentos 

teóricos para a reflexão de sua prática e superar os limites da mera reprodução de 

métodos na prática cotidiana da sala de aula. 

“O homem é o sujeito histórico-social que, pela sua práxis objetiva, produz a 

realidade (e também por ela é produzido), o que possibilita o conhecimento da 

mesma”. (CURY, 1995, p. 37). A categoria da transitoriedade histórica da dialética 

na perspectiva do materialismo histórico favorece a compreensão da trajetória 

histórica das concepções de alfabetização e letramento que fundamentam a 

formação de professores e seus reflexos na prática pedagógica, tendo em vista a 

compreensão dos processos que auxiliam a criança quanto ao domínio do sistema 

de escrita alfabética (SEA), considerado condição e pré-requisito para que ela 

desenvolva habilidades de uso da leitura e da escrita. 

Neste sentido, captar a historicidade do fenômeno da formação continuada de 

professores alfabetizadores contribui para explicar as mudanças de paradigmas na 

área da alfabetização, analisando os processos de rupturas metodológicas em 

programas de formação de professores e em documentos de orientação pedagógica 

e metodológica.  

 
A educação se opera, na sua unidade dialética com a totalidade, 
como um processo que conjuga as aspirações e necessidades do 
homem no contexto objetivo de sua situação histórico-social. A 
educação é, então, uma atividade humana partícipe da totalidade da 
organização social. (CURY, 1995, p. 13). 

 

Entende-se que para conhecer a totalidade dos fenômenos que envolvem a 

relação entre a formação continuada e a prática pedagógica do docente 

alfabetizador, por meio da análise dialética, faz-se necessário pesquisar as inter-

relações entre os fundamentos teóricos da alfabetização e letramento para a práxis 

pedagógica, as condições estruturais da escola para o ensino e aprendizagem, as 

condições socioculturais de professores e sobre as demandas por políticas de 

formação de professores alfabetizadores. 

“A categoria da totalidade, por sua vez, exige uma cadeia de mediações que 

articule o movimento histórico e os homens concretos”. (CURY, 1995, p. 15). 
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“Considerar a educação como processo particular da realidade, sem aceitar a 

própria totalidade, isto é, sua vinculação imanente às relações sociais, significa 

tomá-la como universo separado”. (CURY, 1995, p. 27). 

Com o objetivo de captar a realidade da formação continuada oferecida pela 

SME aos alfabetizadores e as relações com a prática pedagógica, o trabalho de 

campo desenvolve-se por meio de entrevistas com docentes da Secretaria Municipal 

de Educação, dos Núcleos Regionais da Educação do Município (NRE) e das 

escolas municipais, como também a leitura das Diretrizes Curriculares do Município 

de Curitiba para a alfabetização e letramento. Os sujeitos da pesquisa são: um 

docente alfabetizador que atua na SME responsável pela formação continuada dos 

profissionais da RME, também seis docentes alfabetizadores que atuam nos 

Núcleos Regionais da Educação3 (um por núcleo regional). Estes profissionais são 

responsáveis pela formação e acompanhamento do trabalho dos professores 

alfabetizadores nas escolas vinculadas aos NREs, onde atuam. Para melhor 

compreensão da prática pedagógica de alfabetização e letramento, também são 

entrevistados oito docentes alfabetizadores que atuam no 1º ano nas escolas, sendo 

quatro escolas, cada uma pertencente a um núcleo regional. 

Com o objetivo de produzir inferências mediante os conteúdos das 

mensagens enunciadas pelos entrevistados foram utilizadas as técnicas de análise 

de conteúdo, as quais possibilitaram a análise contextualizada das categorias em 

estudo e a efetiva interpretação dos dados, como também, a redação de uma 

síntese conclusiva. 

A análise de conteúdo, de acordo com Bardin (1977, p. 41) serve para 

“compreender o sentido da comunicação (como se fosse o receptor normal), mas 

também e principalmente desviar o olhar para uma outra significação, uma outra 

mensagem entrevista através ou ao lado da mensagem primeira”. 

O desenvolvimento da pesquisa está organizado em quatro capítulos. No 

primeiro capítulo, busca-se atender ao objetivo de analisar o estado do 

conhecimento em teses e dissertações, disponíveis no banco de dados da Capes, 

referentes as categorias prática pedagógica de alfabetização e formação continuada 

                                                           
3A Prefeitura Municipal de Curitiba descentraliza a administração da cidade em dez Núcleos 

Regionais, localizados em bairros da cidade. Os Núcleos Regionais da Educação possuem 
profissionais, pedagogos, alfabetizadores e matemáticos para assessorar às escolas, nas demandas 
de formação e prática pedagógica. Foram selecionados para a pesquisa, seis NREs e seis 
alfabetizadores.  
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de alfabetização. Apresenta-se um levantamento bibliográfico sobre a produção do 

conhecimento acerca da formação continuada para as práticas pedagógicas de 

alfabetização e letramento, encontrados em teses e dissertações, consideradas mais 

aderentes a presente pesquisa, a partir do ano de 2013 até 2017. Analisa-se o 

conhecimento produzido nos últimos anos, considerando as categorias “prática 

pedagógica de alfabetização e letramento” e “formação continuada de alfabetização 

e letramento”.     

No segundo capítulo, discute-se os fundamentos teórico-metodológicos da 

prática pedagógica de alfabetização e letramento, analisadas na história da 

educação brasileira, com ênfase no período posterior a LDBN/96, com destaque no 

estudo sobre o predomínio e disputas de métodos de alfabetização, tendo como 

objetivo compreender os fundamentos teórico-metodológicos da prática pedagógica 

de alfabetização e letramento na história da educação brasileira. Reflete-se sobre a 

prática pedagógica de alfabetização e letramento da criança do primeiro ano do 

Ensino Fundamental, considerando a importância do trabalho com a consciência 

fonológica e a ludicidade nesta etapa de escolaridade conforme apontam os estudos 

da teoria histórico-cultural, pedagogia histórico-crítica e da neurociência. 

No terceiro capítulo, apresenta-se uma síntese histórica, das últimas duas 

décadas, sobre a política nacional para a formação continuada de professores 

alfabetizadores. Discute-se acerca da implantação do Ensino Fundamental de 9 

(nove) anos e as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais deste nível de 

ensino para o trabalho com a singularidade do ciclo de alfabetização. Este capítulo 

têm o objetivo de compreender as políticas públicas para a formação de professores 

alfabetizadores a partir da LDBN/1996.  

No quarto capítulo, são analisados os dados coletados na pesquisa de 

campo, realizada por meio de entrevistas com formadores e professores 

alfabetizadores, intencionando revelar os fundamentos teórico-metodológicos que 

embasam a formação continuada e a prática pedagógica no primeiro ano do Ensino 

Fundamental, das escolas públicas municipais de Curitiba. Busca-se esclarecer os 

principais conceitos que são objetos da pesquisa empírica, utilizando o método 

dialético na perspectiva materialista-histórica e análise de conteúdo de Bardin 

(1977), nas seguintes categorias e subcategorias: 1. Prática pedagógica de 

alfabetização e letramento; 2. Fundamentos teórico-metodológicos de alfabetização 
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e letramento; 3. Formação continuada do professor alfabetizador. As categorias 

foram subdivididas em subcategorias: 1. Métodos de alfabetização, aprendizagem e 

ludicidade, consciência fonológica; 2. Teoria histórico-cultural e Pedagogia histórico-

crítica; 3. Políticas de formação continuada em alfabetização; O desenvolvimento 

dessas categorias e seus objetivos estão explicitados no capítulo.  

Entende-se que o desenvolvimento da presente pesquisa se faz pertinente 

para o Mestrado em Educação, especialmente na Linha de Práticas Pedagógicas: 

Elementos Articuladores, pois pretende compreender as concepções de 

alfabetização e letramento que norteiam a formação continuada de professores em 

âmbito nacional e especialmente na Rede Municipal de Ensino de Curitiba, 

apontando as contradições, avanços e alternativas para a prática pedagógica e os 

processos de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita em escolas públicas, 

mais especificamente nas turmas de alfabetização infantil, considerando a 

fragilidade deste conhecimento na formação inicial dos professores/pedagogos. 
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2 O ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS: 

PERÍODO 2013-2017 

 

Este capítulo tem o objetivo de analisar o estado do conhecimento, 

disponíveis no banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), referentes às categorias prática pedagógica de 

alfabetização e letramento e formação continuada de alfabetização, considerando os 

estudos desenvolvidos no país e selecionando as pesquisas com maior aderência 

ao presente estudo, no período de 2013 - 2017, período em que os trabalhos 

encontram-se disponíveis no banco de teses e dissertações da CAPES. 

Utilizando-se da metodologia dialética na perspectiva do materialismo 

histórico, para o levantamento das teses e dissertações que tratam do tema da 

prática pedagógica do professor alfabetizador e sua formação, foi possível analisar  

o movimento da produção do conhecimento, as tendências teóricas, objetivando 

identificar as concepções em alfabetização e letramento presentes na formação e 

prática dos profissionais da educação. Também foi possível identificar os problemas, 

avanços e lacunas, no âmbito da alfabetização, apontados pelos pesquisadores 

brasileiros, em diferentes contextos.  

O tema da alfabetização na educação brasileira vem sendo discutido em 

âmbito acadêmico e educacional, com vistas a melhoria dos processos de ensino 

aprendizagem da linguagem escrita pelas crianças, como também qualificar a 

formação dos professores alfabetizadores. A produção do conhecimento sobre a 

prática pedagógica de alfabetização e letramento e a formação do professor 

alfabetizador, nas escolas públicas brasileiras, verificadas por meio da análise dos 

resumos das teses e dissertações, considerando o período de 2013 até o contexto 

atual, permite que se tenha um panorama dos desafios e avanços sobre a formação 

para a prática de alfabetização e letramento revelados pelos pesquisadores 

brasileiros como também as lacunas a serem investigadas. Também possibilitou 

verificar as concepções teóricas e metodológicas e os autores que embasam as 

pesquisas sobre temas relacionados à prática pedagógica nesta área.  

Com o intuito de agregar ao conjunto de estudos sobre a formação 

continuada para as práticas pedagógicas em alfabetização e letramento, apresenta-
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se a contextualização da produção acadêmica brasileira, reunindo o conteúdo da 

produção científica, nas pesquisas consideradas mais aderentes a este estudo, 

favorecendo uma melhor compreensão do conhecimento produzido. Para tanto, 

buscou-se a produção referente ao tema formação continuada do professor 

alfabetizador e práticas pedagógicas em alfabetização e letramento, indexada no 

banco de teses e dissertações da CAPES, no mês de agosto/2017.  

Para a revisão de literatura realizado no Banco de Teses e Dissertações da 

CAPES, o levantamento foi realizado partindo da palavra-chave “alfabetização”. 

Inicialmente o site encontrou 4.899 (quatro mil, oitocentos e noventa e nove) 

pesquisas para o descritor. Filtrando por ano de publicação de 2013 a 2017, foram 

selecionados 1.856 (um mil, oitocentos e cinquenta e seis) resultados para o termo 

“alfabetização”. Filtrando por área de conhecimento em Ciências Humanas, o site 

buscou 1.085 (um mil e oitenta e cinco) resultados e na área do conhecimento 

educação, foram filtrados 896 (oitocentos e noventa e seis) resultados. Na área de 

concentração educação foram filtradas 436 (quatrocentas e trinta e seis) pesquisas. 

Dessas pesquisas, 307 (trezentas e sete) são dissertações de mestrado, 106 (cento 

e seis) são teses de doutorado e o restante não ficou especificado no site. 

Dentre as 436 pesquisas, tomando por base a leitura dos títulos, resumos e 

palavras-chave foram selecionadas 87 trabalhos, sendo 70 (setenta) dissertações de 

mestrado e 17 (dezessete) teses de doutorado, que foram consideradas mais 

aderentes a presente pesquisa e divididas em duas categorias: 1. Prática 

pedagógica de alfabetização e letramento; 2. Formação continuada de alfabetização 

e letramento; conforme divisão na tabela abaixo:  

 
Tabela 1 - Teses e dissertações da Capes divididas em duas categorias 

 CATEGORIAS  

 

Total Total Banco de dados: 

Capes 

Prática 

pedagógica de 

alfabetização e 

letramento 

Formação 

continuada de 

alfabetização e 

letramento 

Capes/teses 10 7        17 

Capes/dissertações  33  37        70  

Total de pesquisas:  43   44 87 

Organização: Cristina Dallastra Soares. 
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Para o mapeamento dos estudos, foi utilizado como critério de seleção para a 

categoria “prática pedagógica de alfabetização e letramento”, as pesquisas que 

apresentavam em seus títulos e resumos temas ou expressões relacionadas ao 

estudo sobre as práticas pedagógicas de alfabetização e letramento, bem como 

sobre os indicadores de avaliações em larga escala que norteiam a prática 

pedagógica de alfabetização e letramento. Como critério de seleção para a categoria 

“formação continuada de alfabetização e letramento”, foram selecionadas as 

pesquisas que apresentavam em seus títulos e resumos expressões que 

demonstram o direcionamento da pesquisa para o estudo da formação continuada 

do professor alfabetizador.  

 

2.1 Produção do conhecimento na categoria “prática pedagógica de alfabetização e 

letramento” 

 

Para a categoria “prática pedagógica de alfabetização e letramento”, foram 

selecionadas, por meio da análise dos títulos e resumos, as pesquisas mais 

aderentes a este estudo, sendo 33 (trinta e três) dissertações de mestrado e 10 

teses de doutorado, conforme organização no quadro apresentado em apêndice. 

(apêndice 3). 

Os estudos selecionados na categoria “prática pedagógica de alfabetização e 

letramento”, analisam, em diferentes contextos, os fundamentos teórico-

metodológicos que fizeram e que se fazem presentes nas práticas pedagógicas dos 

professores alfabetizadores. Pode-se perceber em algumas dessas pesquisas, a 

análise dos métodos que predominaram nas ações docentes na história da 

educação brasileira, sendo possível destacar que nos períodos anteriores aos anos 

de 1980 os métodos predominantes eram os sintéticos (da parte para o todo) e os 

analíticos (do todo para as partes), e que as metodologias adotadas em 

alfabetização, visavam a aquisição da leitura e da escrita pela criança e não o 

letramento.  

Destaca-se a seguir uma seleção de pesquisas que revelam o predomínio 

dos métodos tradicionais de alfabetização:  

A dissertação de mestrado intitulada “História e memória da alfabetização em 

Canápolis-MG: Revisitando as Cartilhas utilizadas no período de 1933-1971” da 
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pesquisadora Vanessa Ferreira Silva (2013), aborda como o processo de 

alfabetização se constituiu historicamente no município de Canápolis-MG, durante o 

período de 1933 a 1971, revelando a presença de dois métodos de alfabetização na 

educação canapolina no período referido, os métodos sintéticos e os métodos 

analíticos.  

A tese de doutorado de Neusa Balbina de Souza (2014) intitulada “O “método 

Global” e o ensino da leitura na escola primária no Estado do Espírito Santo: anos 

de 1960”, tematizou o ensino inicial da leitura na escola primária, no estado do 

Espírito Santo, nos anos de 1960, com o objetivo de analisar princípios que 

fundamentam o “método global” e sua apropriação no campo da política 

educacional, para justificar a representação desse método como eficaz para a 

alfabetização de crianças. Constatou que a proposta do “método global” não 

provocou significativas modificações na condição de passividade do aluno no 

processo de aprendizagem da leitura, tendo em vista a naturalização dos processos 

de desenvolvimento da criança e permanência de procedimentos mecanicista e 

reducionista da língua. 

As concepções mais tradicionais de alfabetização se mostraram presentes na 

educação brasileira também como nos apresenta a dissertação de mestrado de 

Gisele Ramos Silva (2013), intitulado “Uma análise dos exercícios com sílabas em 

diários de classe de professoras alfabetizadoras (1973-2010)”, apresentando uma 

análise sobre os tipos e a recorrência de atividades envolvendo sílabas, observados 

em 68 Diários de Classe pertencentes a professoras alfabetizadoras no período 

compreendido entre os anos de 1973 a 2010, constatando a predominância dos 

“métodos tradicionais” de alfabetização nos planejamentos registrados nos Diários e 

o trabalho com sílabas, que acontecia por meio de atividades que privilegiam a cópia 

e a memorização de tais estruturas, demonstrando também que a divulgação dos 

estudos da Psicogênese da Língua Escrita, de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky 

(1985) parece ter tido pouca influência nos planejamentos de grande parte dos 

Diários pesquisados.  

Assim como na dissertação de mestrado intitulada “O uso de cartilhas no 

processo de alfabetização: um estudo a partir de cadernos de planejamento de uma 

professora (1983-2000)” de Cícera Marcelina Vieira (2014), que teve por objetivo 

identificar e mapear quais livros destinados ao ensino inicial da leitura e da escrita 
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foram utilizados como apoio na preparação das aulas, de uma professora 

alfabetizadora, que teve sua trajetória profissional ligada à classe unidocente da 

zona rural, de um município da região sul do Rio Grande do Sul, correspondentes ao 

período de 1983-2000, onde os resultados indicaram que as atividades presentes 

nos cadernos de planejamento centravam-se em exercícios de silabação, ditados e 

cópias, demonstrando que a prática da professora sustentava-se em uma 

concepção associacionista de ensino/aprendizagem.  

A dissertação de mestrado de Lorita Helena Campanholo Bordignon (2016), 

intitulada “Alfabetização e Letramento: concepções presentes no ensino da 

linguagem escrita”, afirma que é relevante conhecer e compreender a trajetória da 

alfabetização no Brasil, identificando o que dela ainda está presente nas práticas 

pedagógicas atuais e mostra que permanecem vigentes em salas de aula algumas 

atividades descontextualizadas, ainda baseadas nos métodos tradicionais de ensino, 

com atividades fundamentadas nos modelos cartilhescos, como atividades de 

repetição e cópia de sílabas e palavras. Por outro lado, a pesquisa mostrou também 

que as concepções pedagógicas utilizadas pelos educadores têm se modificado, 

buscando atender às necessidades educacionais atuais, e aponta à perspectiva de 

alfabetização e letramento, concebendo a escrita e o ensino da escrita como 

instrumento de interação entre os sujeitos inseridos em contextos sociais e culturais.  

Na tese de doutorado intitulada “Nos cadernos escolares de um passado 

recente: uma história do ensino da leitura no estado do Espírito Santo (2001 a 

2008)” da pesquisadora Fernanda Zanetti Becalli (2013), que apresenta como 

problema de estudo a história recente e ainda presente do ensino escolar da leitura 

em classes de alfabetização de escolas públicas capixabas, constata que as 

situações didáticas de leitura do PROFA permaneceram tomando o texto como 

pretexto para o ensino de unidades menores da língua (especificamente, a palavra). 

Considera que as professoras participantes da pesquisa, ao se apropriarem (ou não) 

de conhecimentos teóricos e metodológicos sobre a leitura e o seu ensino, 

realizaram um trabalho de compreensão ideológica ativa sobre o que lhes foi 

prescrito pelo PROFA e manifestaram consensos, algumas concordaram e outras 

discordaram (total ou parcialmente), complementando-os, transformando-os ou se 

recusando a aplicá-los em suas salas de aula, isso porque a pesquisadora afirma 

que elas não são coisas mudas ou objetos invisíveis, cujas vozes são caladas, 
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esquecidas, silenciadas, mas sujeitos responsivos que não reproduzem as 

prescrições oficiais. 

A dissertação de mestrado de Darlene Angelita de Paula dos Santos (2013) 

intitulada “Diários de aula em contextos de alfabetização”, apresenta uma análise 

reflexiva sobre os Diários de Aula utilizados como instrumento de pesquisa da 

formação docente junto a professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental que 

trabalham com Alfabetização no 1º, 2º e 3º anos, em uma escola pública de Ensino 

Fundamental e Médio da cidade de Canoas (RS). Apontou como resultados que a 

utilização dos Diários de Aula desencadeou reflexões permanentes sobre o cotidiano 

docente, tornando-se metodologia que constituiu significado para uma prática 

alfabetizadora mais reflexiva, coerente e competente.  

A partir da década de 1980, difundiu-se no Brasil o construtivismo de Jean 

Piaget, e os estudos da Psicogênese da Língua Escrita de Emilia Ferreiro e Ana 

Teberosky, que trouxeram modificações revolucionárias sobre a alfabetização e 

introduziu-se o termo letramento nas práticas pedagógicas, conforme constatado em 

algumas pesquisas. 

A tese de doutorado de Deborah Provetti Scardini Nacari (2016), intitulada 

“Mudanças teórico-metodológicas no campo da alfabetização sob a perspectiva de 

professores alfabetizadores”, demonstrou que a desseriação e o construtivismo 

(adotados pela rede pública municipal de Vitória no chamado Bloco Único) não 

conseguiram vencer os graves problemas da alfabetização nas duas primeiras 

séries iniciais da educação básica. 

A alfabetização como trabalho indissociado do letramento e o 

desenvolvimento da consciência fonológica passou a estar presente nos estudos 

das últimas décadas, visto a introdução de novas concepções para buscar melhores 

resultados na apropriação do SEA, destacando-se os trabalhos:  

A dissertação de mestrado de Fernanda Regina Luvison Paim (2016), 

intitulada “Alfabetização como processo indissociável à apropriação da leitura: 

desafio manifesto junto às narrativas de professoras alfabetizadoras”, mostrou que 

as descobertas da ciência da leitura não têm repercutido nas práticas de 

alfabetização e ensino de leitura.  

Também, a dissertação de mestrado realizada por Mara Luciane da Silva 

Furghestti (2013), intitulada “As Práticas Pedagógicas de alfabetização realizadas 
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nos três primeiros anos do Ensino Fundamental nas escolas da rede pública da 

região sul de Santa Catarina – AMUREL”, teve por principal objetivo conhecer as 

práticas pedagógicas realizadas nos três primeiros anos do Ensino Fundamental e 

analisar por que elas não possibilitam a alfabetização com letramento para todas as 

crianças, e mostrou que as práticas pedagógicas realizadas nas turmas do bloco 

alfabetizador privilegiam o trabalho de alfabetização, com ênfase na codificação e 

decodificação do código alfabético, em detrimento do letramento.  

A dissertação de mestrado de Beatriz Kohn de Cristo (2013) intitulada 

“Diálogo entre o ensino e a aprendizagem da língua escrita no 1º ano do Ensino 

Fundamental”, revelou que tanto atividades voltadas à aquisição do sistema de 

escrita alfabética como atividades voltadas ao letramento são importantes, pois a 

professora que desenvolveu mais atividades de alfabetização (apropriação da 

escrita em si) foi a turma que conseguiu maior índice de alunos silábico-alfabético e 

alfabético no final do ano (80%). Já a professora que desenvolveu mais atividades 

voltadas ao letramento foi a turma que mais evoluiu nos seus conceitos de escrita, 

apesar de, no final do ano, ainda ter 35% dos seus alunos no nível silábico sem 

valor sonoro, e 65% dos alunos no nível silábico alfabético ou alfabético.  

Também a dissertação de mestrado de Eliane de Souza Silva (2014) 

intitulada “Práticas Pedagógicas na Perspectiva da Alfabetização e Letramento: 

Estudo em uma Escola do Campo”, analisa a importância da indissociabilidade entre 

alfabetização e letramento nas práticas alfabetizadoras, comprovando que há a 

necessidade de projetos e práticas significativos a partir da realidade do aluno, na 

perspectiva do alfabetizar letrando, visando a uma concepção que valorize e 

reconheça a cultura e identidade dos sujeitos do campo, fazendo com que tenham 

condições de vida e trabalho nesse ambiente.  

A dissertação de mestrado intitulada “Alfabetizar letrando: mudanças 

(im)previsíveis no Ensino Fundamental de nove anos”, da pesquisadora Rosangela 

Marcia Magalhães (2014), evidencia uma tensão entre ensinar o código linguístico e 

trabalhar com textos de circulação social. 

A dissertação de mestrado de Sandra Danieli Werlang (2015) intitulada 

“Alfabetização e letramento mediados pela literatura infantil, no 1º ano do Ensino 

Fundamental”, nos mostra que, utilizando a literatura como fio condutor da prática 

educativa no primeiro ano, aspectos como o planejamento adequado, a mediação e 
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a intervenção pontual, a vivência coletiva em sala de aula com os alunos, promovem 

o progresso dos estudantes, rumo à alfabetização e ao letramento.  

A tese de doutorado de Shenia Darc Venturim Cornelo (2015) intitulada 

“Perspectiva do Letramento: mudanças e permanências nos livros didáticos de 

alfabetização”, realiza estudo dos PNLDs 2007 e 2010, análise dos editais, dos 

Guias de livros didáticos, das obras mais e menos distribuídas pelo MEC e dos 

Manuais dos professores dos respectivos programas. Essas análises permitiram a 

identificação de mudanças no livro didático menos distribuído do método silábico e 

no mais distribuído do método analítico.  

A dissertação de mestrado intitulada “A consciência fonológica e o programa 

Ler e Escrever” de Ana Carolina Torres Vespoli (2013), tem como objetivo identificar 

de que maneira a consciência fonológica é contemplada nas atividades propostas 

pelo material didático do Programa Ler e Escrever, uma política do estado de São 

Paulo, que teve seu início em 2007, que reafirma o recente PNAIC, cuja meta 

principal é alfabetizar todos os alunos até os oito anos de idade (3º ano do Ensino 

Fundamental). Reforça a importância do aprofundamento das discussões a respeito 

do desenvolvimento das habilidades metalinguísticas, especialmente a consciência 

fonológica, ressaltando que tal habilidade é de extrema importância para que haja 

sucesso nos processos de alfabetização e aprendizagem da Língua Portuguesa nos 

anos iniciais do EF e conclui que, no entanto, esses estudos têm se constituído em 

um campo de tensões e contradições uma vez que muitos pesquisadores acreditam 

que privilegiar o desenvolvimento da consciência fonológica nas práticas de 

alfabetização seria um retorno aos métodos tradicionais de ensino da leitura e da 

escrita.  

A tese de doutorado intitulada “O ensino das relações sons e letras e letras e 

sons no contexto da alfabetização no município de Vitória” de Joselma de Souza 

Mendes Rizzo (2015), objetivou investigar como as relações sons e letras e letras e 

sons (fonemas/grafemas) têm sido tratadas/trabalhadas no ciclo inicial de 

aprendizagem pelos professores, no município de Vitória/ES, e como essa dimensão 

se articula a concepções de alfabetização. Apontou como resultados que, o ensino 

das relações sons e letras e letras e sons se deu, a partir de atividades que 

valorizavam a identificação e a memorização de aspectos gráficos, utilizadas como 

recursos para a aprendizagem dos sons das letras e da grafia correta das palavras e 
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que sílabas e palavras foram as unidades mais recorrentes para o ensino 

aprendizagem dessas relações. As concepções de alfabetização que têm orientado 

o ensino aprendizagem das relações sons e letras e letras e sons estão embasadas 

em concepções de língua que a compreendem como conjunto de códigos prontos a 

serem utilizados pelo leitor/escritor/ouvinte e, o texto, na maioria das vezes, é 

utilizado como pretexto para o ensino dessas unidades. 

A tese de doutorado de Albino Trevisan (2013), intitulada “O processo de 

alfabetização e a consciência linguística da criança: estudo de interfaces, no campo 

da educação”, tem por objetivo apresentar uma metodologia que alfabetiza 

interfaces com a formação da consciência linguística da criança no campo da 

educação, de modo que uma facilite o aprendizado da outra. A tese comprova que 

convém que a alfabetização com o método seja iniciada na Educação Infantil e que 

é válido introduzir a criança ao letramento por meio de desenhos, pictografias, 

ideografias e aos cinco planos da linguística.  

A relação entre a concepção de alfabetização e letramento, discutidas na 

educação brasileira, e as práticas pedagógicas são abordadas nas seguintes 

pesquisas:  

A dissertação de mestrado de Fabia Ferreira Bernardes (2013) intitulada “A 

Alfabetização na concepção das professoras dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental”, que teve como principal objetivo conhecer que concepções sobre a 

alfabetização possuem as professoras que trabalham numa escola da rede estadual 

em Porto Alegre, com turmas dos três anos iniciais do Ensino Fundamental, 

constatou que as concepções das professoras sobre a alfabetização têm como base 

apenas o contexto de suas experiências pessoais e o exercício profissional.  

Também a dissertação de mestrado intitulada “Relações entre concepções de 

alfabetização e práticas pedagógicas na rede estadual de Cáceres-MT”, de Delma 

Maria Pereira Silva (2015), que teve como principal objetivo explicitar as concepções 

de alfabetização reveladas nas práticas pedagógicas das professoras 

alfabetizadoras no 1º ano do Ensino Fundamental, demonstra que as relações entre 

as concepções e as práticas pedagógicas das professoras alfabetizadoras pautam-

se pelo arcabouço teórico-metodológico de metas políticas da alfabetização na 

perspectiva do letramento e mesclam as formas de trabalho pedagógico entre 

concepções de ensino tradicional, socioconstrutivista e interacionista. 
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A dissertação de mestrado intitulada “Conceito de letramento: desafios e 

implicações no processo de aprendizado da língua materna – perspectiva 

bibliográfica” de Halide de Quadros Ohde (2015), objetivou identificar nas teses 

defendidas entre os anos de 2002 a 2013, as bases teóricas das concepções de 

letramento verificando eventuais avanços nas discussões acadêmicas sobre essa 

temática. Os resultados apontam para a existência de pesquisas acadêmicas em 

nível de doutorado envolvendo a temática e indicam uma possível estabilização das 

bases teóricas na seara da alfabetização e do letramento tendo como olhar a 

dicotomia entre ambos com indícios de avanços para a concepção idealista e 

humanista do letramento. 

A dissertação de mestrado de Denise Pollnow (2013) intitulada “O Letramento 

na Voz dos Professores Alfabetizadores”, aborda o letramento para os professores 

alfabetizadores e tem por objetivo compreender como as concepções de letramento 

estão presentes na voz dos professores alfabetizadores de uma rede municipal de 

ensino do sul do país. Mostra como resultados que os discursos sobre o letramento 

podem ser percebidos na voz dos professores alfabetizadores principalmente 

quando estes falam sobre os modos como vivenciam as práticas pedagógicas de 

ensino da escrita e da leitura e quando falam dos materiais de que fazem uso. 

A dissertação de mestrado intitulada “Tecendo os sentidos de alfabetização: 

repercussões do letramento e as relações de ensino em foco” de Nilce Deciete 

(2013), objetivou investigar o impacto dos estudos do letramento nas formas de 

conceituar a alfabetização e refletir sobre a dimensão da prática alfabetizadora no 

interior de uma escola pública brasileira. Enfatizou sobre a dimensão social da 

alfabetização, retomando um aspecto fundamental dessa prática, que se mostrou 

deslocado pelas definições e sentidos do conceito de letramento. 

A proposta de implantação dos ciclos de alfabetização e o Ensino 

Fundamental de nove anos, são analisadas na educação brasileira, pois os ciclos 

ampliaram o tempo da criança para a alfabetização e letramento, em que as práticas 

pedagógicas passaram a contar com novos desafios acerca das especificidades da 

infância. 

A dissertação de mestrado de Vanessa Bueno Arnosti (2013) intitulada “Ciclo 

Alfabetização: as propostas e as práticas pedagógicas”, demonstrou que, mesmo 

com o novo ciclo de alfabetização, ocorreram poucas mudanças nas práticas 
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alfabetizadoras, a conservação dos procedimentos tradicionais que eram aplicados 

no Ensino Fundamental com 8 anos de duração para crianças com 7 anos de idade.  

A dissertação de mestrado de Josiane Benedito Vilarino (2016) intitulada “O 

Ensino Fundamental de nove anos: as concepções das professoras a respeito dos 

três primeiros anos para o processo de aquisição da leitura e da escrita”, objetivou 

compreender como as professoras concebem os três primeiros anos do Ensino 

Fundamental para o processo de aquisição da leitura e da escrita. Apontou como 

resultados o caminhar do processo de alfabetização na perspectiva de alfabetizar 

letrando, no entanto, ainda se faz necessário avançar em vários aspectos, 

principalmente no que diz respeito à condição de trabalho do professor, elemento 

defendido pela pesquisadora como indispensável para a construção de uma 

educação de qualidade.   

A dissertação de mestrado de Tatiana Peretti (2016) intitulada “Perspectivas 

de alfabetização e letramento no Ensino Fundamental de nove anos”, objetivou 

investigar como se caracteriza a alfabetização e letramento a partir da política de 

ampliação do Ensino Fundamental para nove anos em escolas localizadas no 

município de Erechim. Concluiu que, em relação a alfabetização e letramento, foram 

e estão sendo construídos pelos órgãos nacionais e estaduais de educação 

programas e orientações que buscam organizar as práticas pedagógicas a serem 

desenvolvidas pelas instituições escolares.  

A dissertação de mestrado de Fabiana Birch (2014) intitulada “A ampliação do 

Ensino Fundamental de nove anos e suas relações com o ensino de leitura e escrita 

nos anos iniciais”, objetivou analisar, junto às professoras de 5º e 6º anos dessa 

etapa escolar, do município de São João-PR, as relações dessa nova organização 

do EF com a aprendizagem de leitura e escrita. Apontou como resultados que, as 

orientações referentes à adoção dos ciclos de aprendizagem, recebeu ênfase 

apenas nos três primeiros anos, não contemplando os anos seguintes (4º, 5º, 6º, 7º, 

8º e 9º anos). 

A tese de doutorado de Patrícia Camini (2015) intitulada “Por uma 

problematização da classificação das escritas infantis em níveis psicogenéticos”, 

analisa a emergência, a constituição e as linhas de força daquilo que chamei de 

dispositivo psicogenético, que atua na alfabetização brasileira contemporânea, 

principalmente a partir da década de 1980, com a disseminação de uma série de 
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práticas psicológicas e pedagógicas nas escolas, incitadas pela ampla divulgação da 

obra Psicogênese da língua escrita, de Emília Ferreiro e Ana Teberosky. Afirma que 

este dispositivo produz determinados modos de ser alfabetizador e alfabetizando, ao 

sugerir práticas de identificação, classificação e profilaxia pedagógica "sob medida" 

das hipóteses da criança sobre o funcionamento da língua escrita; a partir dessas 

práticas, opera-se uma inclusão preventiva de uma heterogeneidade de escritas 

infantis que a Psicogênese, ao nomear, torna visível.  

A tese de doutorado de Sintia Lúcia Fae Ebert (2016) intitulada “Práticas 

Pedagógicas de leitura e escrita: um estudo investigativo no ciclo da alfabetização”, 

buscou investigar as práticas pedagógicas de leitura e escrita desenvolvidas no ciclo 

da alfabetização, ou seja, nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, em uma 

escola pública Estadual que obteve, entre as escolas públicas pertencentes ao 

município de Porto Alegre, uma avaliação favorável no IDEB divulgado no ano de 

2013. Constatou que há, na escola investigada, um ciclo de alfabetização bem 

estruturado quanto às práticas pedagógicas de leitura e escrita; um ambiente 

favorável para o desenvolvimento das aulas, bem como o apoio da gestão escolar 

nos processos pedagógicos.  

Os programas e projetos desenvolvidos em âmbito nacional para o 

desenvolvimento da alfabetização e do letramento trouxeram concepções que 

repercutiram nas práticas pedagógicas, conforme são apresentados nos seguintes 

trabalhos: 

A dissertação de mestrado de Luiz Costa Ferreira (2014) intitulada 

“Concepções de alfabetização, leitura e escrita que ancoram o projeto Trilhas”, 

projeto este produzido por instituições privadas em parceria com o MEC, analisou 

como esse conjunto de materiais pode contribuir no processo do ensino e da 

aprendizagem das crianças matriculadas nas turmas do primeiro ano do Ensino 

Fundamental, com foco na análise das concepções de alfabetização, leitura e 

escrita, engendradas nos materiais. Os resultados da pesquisa mostraram que as 

concepções de alfabetização e letramento que solidifica a constituição dos 

impressos do projeto se aproxima das contribuições de Ferreiro e Teberosky.  

A dissertação de mestrado intitulada “Diálogos sobre a alfabetização, a leitura 

e a escrita no programa Provinha Brasil”, de Ana Paula Rocha Endlich (2014), 

analisa as concepções de alfabetização, leitura e escrita subjacentes à Provinha 



36 
 

 
 

Brasil no período 2008-2012 e o panorama em que esse programa de avaliação é 

produzido. Constata que a alfabetização é entendida como apropriação do sistema 

de escrita e as habilidades de leitura, ligadas ao letramento, são aferidas ora como 

decodificação de palavras e frases descontextualizadas, ora como apreensão de 

significado predeterminado do texto.  

Na dissertação de mestrado de Alyne Rafaella Lima e Silva (2016) intitulada 

“Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA: relações entre práticas de ensino e 

política de avaliação da alfabetização”, buscou compreender as relações entre a 

ANA e as práticas de ensino de leitura e escrita desenvolvidas no último ano do ciclo 

de alfabetização e, com os resultados, pôde demonstrar a relação entre as 

habilidades que constam na matriz avaliativa da ANA e o que era ensinado pelas 

professoras, constatando que há uma relação estabelecida entre a ANA e as 

práticas das professoras, em maior ou menor proporção, de modo que cada uma 

das docentes investigadas demonstra mobilizar seus saberes no preparo dos alunos 

para essa avaliação, sem abandonar suas crenças e fazeres. Foi possível constatar 

também a insatisfação das professoras no que concerne à impossibilidade de 

acesso aos itens da ANA e aos resultados de seus alunos, que são divulgados 

apenas no ano seguinte e o são a partir de uma média por escola, agrupando as 

notas de todas as turmas de 3º ano da escola.  

Também sobre as influências das avaliações externas na prática pedagógica 

de alfabetização e letramento, a dissertação de mestrado de Patricia Maria Machado 

Silva (2015) intitulada “Interfaces entre a provinha Brasil e as práticas de 

alfabetização da rede municipal de ensino em Catalão-Go” teve como objetivo 

perceber se os resultados obtidos na Provinha Brasil e as habilidades de leitura e 

escrita cobradas por ela, influenciam e levam à reformulação o planejamento das 

aulas de língua materna, bem como, investigar a avaliação que os professores 

fazem da provinha como um todo e concluiu que o planejamento do professor não 

sofre interferências dos resultados da PB, por não ser realizado nenhum estudo no 

âmbito da escola com essa finalidade.  

A dissertação de mestrado intitulada “O pensar e o fazer de alfabetizadoras 

participantes da proposta do SIGA em Mato Grosso” da pesquisadora Maurecilde 

Lemes da Silva (2013), objetivou compreender como professoras alfabetizadoras de 

escolas públicas concebem o processo de alfabetização e letramento e 
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desenvolvem suas ações docentes como participantes na proposta do SIGA - 

Sistema Integrado de Gestão da Aprendizagem, em Mato Grosso, e concluiu que o 

fazer das professoras configura-se pelo trabalho envolvendo gêneros discursivos, 

estratégias diversificadas de produção de leitura e escrita, destacando-se a 

Literatura Infantil, relação dialógica e interativa com alunos, situações de 

desenvolvimento de letramento, ao mesmo tempo em que é marcado pela 

necessidade formativa, por não terem clareza dos pressupostos epistemológicos, 

dificuldade para operar o sistema, ênfase no ensino em virtude das atividades 

repetitivas propostas para a aquisição da escrita.  

A tese de doutorado de Reginaldo Santos Pereira (2015) intitulada “O 

governo da infância: práticas de alfabetização no Estado da Bahia”, teve como 

objetivo analisar como o dispositivo curricular manifesto em uma proposta de 

alfabetização governa e produz as subjetividades infantis nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental no estado da Bahia. Apresentou como resultados que a estrutura 

curricular dos documentos analisados atua como um dispositivo de saber, poder, 

subjetivação e fundamenta-se nos referenciais teóricos construtivistas da 

Psicogênese da língua escrita.  

As especificidades da alfabetização, os conhecimentos e saberes no ofício 

das alfabetizadoras são analisados em algumas pesquisas, enfocando aspectos 

específicos da aprendizagem da leitura e da escrita e das práticas pedagógicas. 

Destacam-se as pesquisas:  

A tese de doutorado intitulada “Alfabetização e alfabetizadoras: objeto 

inconsistente, ofício contingente” de Claudia Cardoso Niches (2014), analisa a 

fragilidade que envolve o objeto de estudos alfabetização na formação inicial de 

professores para o Ensino Fundamental, na rede pública municipal de Montenegro, 

estado do Rio Grande do Sul. Apresenta como resultados a inconsistência da 

alfabetização na formação de professores, a frágil inserção do conceito de 

letramento nesses discursos. 

A dissertação de mestrado de Liliana Monteiro Carcara (2014), intitulada 

“Prática docente no ciclo de alfabetização”, objetivou investigar a prática docente no 

ciclo de alfabetização na perspectiva de produção de uma prática reflexiva. 

Certificou que a prática docente das professoras no ciclo de alfabetização, apoia-se 

nos conhecimentos adquiridos na formação inicial e contínua e nos conhecimentos 
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experienciais.  

A dissertação de mestrado intitulada “O trabalho de alfabetização: aspectos 

didáticos e interacionais” de Heloisa Gonçalves Jordão (2014), visa analisar como o 

professor mobiliza uma série de recursos para instaurar o contexto de ensino e criar 

as condições de ingresso dos alunos nas atividades escolares propostas. Apontou 

que o texto configura-se como instrumento de trabalho central para o ensino do 

sistema de escrita alfabética. 

A dissertação de mestrado de Nayanne Nayara Torres da Silva (2014) 

intitulada “O tratamento da heterogeneidade de conhecimentos dos alunos sobre a 

leitura e a escrita: saberes e práticas de professoras alfabetizadoras”, buscou 

investigar os saberes e as práticas de professoras alfabetizadoras do 1º ano do 

Ensino Fundamental quanto ao tratamento da heterogeneidade de conhecimentos 

dos aprendizes sobre a leitura e a escrita. A coleta de dados apontou para a 

multiplicidade de saberes e práticas das professoras, mobilizado em seu cotidiano, 

assim como os tateamentos que vêm sendo testados em seu ofício diário, com 

vistas a estabelecer práticas de ensino que melhor se adequem ao contexto da sua 

sala de aula.  

A dissertação de mestrado de Luciana Joselia Correa Cheruti (2014) intitulada 

“A prática de alfabetização no primeiro ano do Ensino Fundamental: um estudo de 

caso em uma escola pública municipal”, que teve como objetivo analisar a 

correlação entre os aspectos legais, as orientações do MEC e a prática da 

alfabetização, em uma turma de 1° ano, numa escola da rede pública municipal de 

Novo Hamburgo/RS e conclui que há lacunas entre os discursos e o fazer 

pedagógico, bem como um distanciamento entre a teoria e a prática da alfabetização 

no Ensino Fundamental.  

A dissertação de mestrado de Rosane de Camillis Dalla Valle (2015) intitulada 

“Professora alfabetizadora: saberes docentes nos anos iniciais”, objetivou apresentar 

os processos envolvidos na produção dos saberes docentes de uma professora 

alfabetizadora nos Anos Iniciais, assim como refletir acerca de duas atividades que 

estão enraizadas na atuação do docente alfabetizador: a atividade de ensino e a 

atividade de formação, demonstrando a complexidade do ofício da docência que 

exige tanto uma preparação cuidadosa, como singulares condições de exercício que 

demandam que o professor alfabetizador seja um profissional em constante 
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movimento, estabelecendo relação entre o fazer e a reflexão sobre esse fazer. 

Também, a dissertação de mestrado intitulada “Práticas alfabetizadoras da 

roda de alfabetização como atos responsáveis/responsivos”, da pesquisadora 

Adenaide Amorim Lima (2016), tem como principal objetivo compreender os sentidos 

das professoras sobre as práticas alfabetizadoras da Roda de Alfabetização, um 

projeto de intervenção municipal implementado nas escolas públicas de Vitória da 

Conquista/BA por meio da Secretaria Municipal de Educação entre os anos 2009-

2013 e destaca que os sentidos revelaram a complexidade ideológica que 

dialogavam neste contexto, bem como as suas diferentes e contraditórias verdades 

privadas, que circulavam no cotidiano escolar. 

A dissertação de mestrado de Francisca das Chagas Cardoso do Nascimento 

Santos (2013) intitulada “Alfabetizadoras experientes e a constituição da 

professoralidade: trajetórias narradas”, objetivou investigar como ocorre a 

constituição da professoralidade de alfabetizadoras experientes no percurso 

profissional e concluiu que a professoralidade alfabetizadora não se produz somente 

com conhecimentos e saberes pedagógicos, delineando-se a partir de dimensões 

afetivas e subjetivas intercambiadas à maneira de ser da pessoa do professor, 

portanto, a professoralidade é construída pelo eu-pessoal que potencializa o eu-

profissional.  

 

Síntese da produção do conhecimento relacionada a categoria “prática 

pedagógica de alfabetização e letramento” 

 

Os estudos analisados na categoria “prática pedagógica de alfabetização e 

letramento”, nos mostram que as práticas pedagógicas em alfabetização e 

letramento nas escolas públicas brasileiras, embora tenham sido bastante 

investigadas, ainda demandam novas reflexões com vistas a elevar os níveis de 

apropriação do SEA. Os autores mais citados nas teses e dissertações analisadas 

em alfabetização e letramento foram, em geral, Lev Vygotsky, Alexander Luria, 

Alexis Leontiev, Jean Piaget, Emilia Ferreiro, Ana Teberosky, Mikhail Bakthin, 

Claudia Maria Mendes Gontijo, Magda Soares, Luiz Carlos Cagliari, Maria do 

Rosário Longo Mortatti, Artur Gomes de Moraes, entre outros. 

Foi possível perceber, em alguns estudos a análise da alfabetização e 
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letramento, na história da educação brasileira, com destaque para os métodos 

utilizados pelos professores alfabetizadores. Assim, até os anos de 1980, os 

métodos que predominaram foram os sintéticos e analíticos, até o momento da 

introdução das ideias construtivistas no Brasil, e a predominância de alguns métodos 

considerados tradicionais no contexto atual, como ficou demonstrado nas pesquisas 

de Silva (2013), Souza (2014), Ramos Silva (2013), Vieira (2014), Bordignon (2016), 

Becalli (2013), Santos (2013), Nacari (2016). 

As pesquisas sobre alfabetização e letramento compreendidas como 

processos distintos porém indissociáveis nas práticas pedagógicas, demonstraram a 

importância dessa concepção nas ações docentes para garantir a apropriação do 

SEA pelas crianças, como ficou constatado nas pesquisas de Paim (2016), 

Furghestti (2013), Cristo (2013), Souza Silva (2014), Magalhães (2014), Werlang 

(2015), Cornelo (2015), destacando a necessidade de práticas pedagógicas na 

perspectiva do alfabetizar letrando e evidenciando uma tensão entre ensinar o 

código linguístico e trabalhar com textos de circulação social.  

A importância do trabalho com a consciência fonológica e as consciências 

metalinguísticas no processo inicial de alfabetização, também ficaram demonstradas 

nas pesquisas de Vespoli (2013), Rizzo (2015), Trevisan (2013), evidenciando 

tensões e contradições nas práticas alfabetizadoras, uma vez que muitos 

pesquisadores acreditam que privilegiar o desenvolvimento da consciência 

fonológica seria um retorno aos métodos tradicionais do ensino da leitura e da 

escrita e que esse desenvolvimento deve ser iniciado na Educação Infantil 

introduzindo a criança ao letramento. 

A concepção de alfabetização e letramento que embasa as práticas 

pedagógicas, nos sistemas de ensino municipais e estaduais estiveram presentes 

nas pesquisas de Bernardes (2013), Silva (2015), Ohde (2015), Deciete (2013), e 

demonstraram que muitas das concepções das professoras baseiam-se nas suas 

experiências e exercício profissional.  

Os ciclos de alfabetização implantados nas escolas brasileiras foram 

analisados em alguns estudos, com vistas a refletir sobre os novos desafios 

pedagógicos que surgiram com a ampliação do tempo da criança para a 

aprendizagem da alfabetização e do letramento e também o Ensino Fundamental de 

nove anos, que antecipou a entrada no Ensino Fundamental, como demonstrado 
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nas pesquisas de Arnosti (2013), Vilarino (2016), Peretti (2016), Birch (2014). As 

pesquisas demonstram poucas mudanças nas práticas alfabetizadoras, ocorre a 

conservação dos procedimentos que eram aplicados no EF com 8 anos de duração 

para crianças com 7 anos de idade, ainda se fazendo necessário o desenvolvimento 

do processo de alfabetização na perspectiva do alfabetizar letrando. 

As concepções de alfabetização e letramento presentes nos programas e 

projetos desenvolvidos no país, com vistas a contribuir com o processo de ensino e 

aprendizagem das crianças, foram analisadas em alguns estudos, demonstrando 

que, alguns projetos como o “Trilhas”, por exemplo, traz a concepção construtivista, 

como nos mostra Ferreira (2014), a “Provinha Brasil” traz conceitos distintos para a 

alfabetização e letramento, como nos mostra Endlich (2014). As especificidades da 

alfabetização, os saberes e o ofício das alfabetizadoras também foram analisados 

pelos pesquisadores demonstrando a inconsistência da alfabetização na formação 

de professores e a frágil inserção do conceito de letramento nesses discursos, como 

nos mostra a pesquisa de Niches (2014). 

A análise da produção do conhecimento acerca da formação continuada dos 

professores alfabetizadores e as repercussões dessa formação nas práticas 

pedagógicas, têm estado presente nos estudos em âmbito acadêmico e 

educacional, com vistas a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem da 

linguagem escrita pelas crianças, e a relação teoria e prática nas ações docentes.  

 

2.2 Produção do conhecimento na categoria “formação continuada de alfabetização 

e letramento” 

 

Na categoria “formação continuada de alfabetização e letramento”, foram 

selecionadas 37 (trinta e sete) dissertações de mestrado e 7 (sete) teses de 

doutorado, por meio da análise dos títulos e resumos, consideradas mais aderentes 

a presente pesquisa, conforme divisão no quadro apresentado em apêndice. 

(apêndice 4). 

As pesquisas selecionadas na categoria “formação continuada de 

alfabetização e letramento” demonstram a importância desse processo para o 

desenvolvimento profissional docente dos alfabetizadores e analisam as 

repercussões dessa formação na prática pedagógica do professor alfabetizador. As 
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pesquisas selecionadas abordam as políticas e programas para a formação do 

professor alfabetizador, entre elas 28 (vinte e oito) discutem o Pnaic, 2 (duas) 

discutem o programa Pró-letramento, 1(uma) discute as implicações da Prova Brasil 

na formação continuada, 2 (duas) analisam o Pibid e 10 (dez) analisam a formação 

continuada nos sistemas de ensino municipais e estaduais. Destacam-se nos 

trabalhos selecionados os objetivos e resultados encontrados, não sendo 

apresentados os dados da metodologia e das referências, por não constarem em 

todos os resumos. 

As políticas e programas de formação continuada que visam contribuir com a 

redução do analfabetismo no Brasil e a elevação dos índices de apropriação do 

SEA, vêm sendo discutidos em âmbito acadêmico e educacional, com destaque 

para a dissertação de mestrado de Rosiani Fabricia Ribeiro Boeing (2016) intitulada 

“As políticas de combate ao analfabetismo no Brasil”, objetivou compreender as 

políticas de combate ao analfabetismo no Brasil, por meio da realização de um 

mapeamento dos programas contra o analfabetismo a partir da década de 1960, 

entre eles, os de formação de professores. Os resultados apontam, por meio das 

análises, que não houve uma continuidade efetiva entre os programas e o Brasil 

continua com altos índices de analfabetismo. 

Pode-se perceber nesta produção, o crescente interesse pela temática do 

PNAIC, curso de formação continuada oferecido pelo Governo Federal aos 

professores alfabetizadores, desde o ano de 2013 até o contexto atual, por ser uma 

política de governo para a docência que traz repercussões nas práticas 

pedagógicas, promovendo reflexões e críticas sobre esta política de formação 

docente. Alguns pesquisadores constataram a contribuição desses programas para 

as práticas pedagógicas, destacando-se as seguintes pesquisas: 

A dissertação de mestrado intitulada “A formação continuada no Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC – e a prática dos professores 

alfabetizadores no município de Rio Azul – PR”, de Andrea de Paula Pires (2016), 

objetivou analisar a formação continuada do PNAIC na prática dos professores 

alfabetizadores do referido município. A coleta de dados no campo, permitiu inferir 

que a formação continuada do PNAIC é uma ação inovadora e necessária, mas não 

suficiente para um impulso efetivo da qualidade da educação e defende que, para a 

melhoria de tal qualidade, demanda do encaminhamento de outras práticas, que vão 
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além da formação continuada de professores. 

A dissertação de mestrado de Paula Francimar da Silva Eleuterio (2016) 

intitulada “O planejamento da prática pedagógica do professor alfabetizador: marcas 

da formação continuada (PNAIC)”, demonstrou que há marcas (indícios de 

repercussão) da formação desenvolvida no PNAIC nas práticas das professoras 

envolvendo aspectos da organização/planejamento do trabalho pedagógico que 

desenvolvem na escola, onde se destacam, além da presença das ações 

relacionadas, introdução de rotinas e espaços na sala de aula relacionados à 

inserção das crianças na cultura escrita.  

A dissertação de mestrado de Mirian Margarete Pereira da Cruz (2016) 

intitulada “Formação Continuada de professores alfabetizadores: análise do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa”, objetivou analisar a implantação e 

implementação do PNAIC, a partir dos programas para formação continuada de 

professores que o antecederam. Os resultados apontaram os limites e avanços na 

política de formação de professores alfabetizadores, proposto pelo PNAIC.  

Ana Katia Ferreira de Assis (2016), apresenta em sua dissertação de 

mestrado intitulada “O PNAIC e a Educação Básica em Jataí-GO: o que revelam os 

documentos?”, que o principal objetivo foi o de analisar as mudanças ocorridas na 

alfabetização de alunos da educação básica, das escolas da rede municipal de 

Jataí-GO, a partir da adesão e implantação do PNAIC, e conclui que houve 

mudanças nos níveis de proficiência em leitura e escrita, especificamente, nas 

escolas da RME de Jataí-GO, de acordo com a Avaliação Nacional da Alfabetização 

(ANA), realizada em 2013 e 2014, independentemente de as escolas elevarem ou 

não o índice de formação dos professores alfabetizadores por meio de sua 

participação nos grupos de formação do PNAIC, confirmando que não se pode 

nivelar o processo de alfabetização pelo fato de cada escola apresentar uma 

realidade peculiar. 

A dissertação de mestrado intitulada “As influências do PNAIC na dinâmica do 

processo de alfabetização” de Luciane Teresinha Munhoz Santiago (2015), teve 

como foco principal, evidenciar as implicações das atividades de formação docente 

oportunizadas pelo PNAIC, na dinâmica do processo de alfabetização, a partir das 

práticas pedagógicas de duas alfabetizadoras das turmas do 1º ano do EF, da RME 

de Porto Alegre, participantes do PNAIC, onde foi possível perceber um repertório 
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imenso de práticas que deram certo. 

A dissertação de mestrado intitulada “Formação Continuada de professores 

no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC: do texto ao contexto” 

de Claudia Figueiredo Duarte Vieira (2015), discute sobre a formação continuada de 

professores no PNAIC, desenvolvido com docentes que atuam como alfabetizadores 

em escolas municipais de Bom Jesus/PI, demonstrou que a formação continuada, 

possibilitou a reflexão, a troca de experiência, bem como, compreender o processo 

de formação continuada das professoras alfabetizadoras em sua dinâmica e em sua 

complexidade, revelando que esta formação contribuiu para a reinvenção do saber, 

do saber-fazer e do saber-ser dos interlocutores do estudo.  

Da mesma forma, a dissertação de mestrado de Jessica Gomes dos Santos 

Assencio (2016) intitulada “O PNAIC e a formação continuada dos alfabetizadores: 

uma análise a partir das contribuições para sua prática pedagógica”, abordou a 

formação continuada dos professores alfabetizadores, ofertada pelo PNAIC, iniciada 

no ano de 2013, em âmbito nacional e nas escolas municipais de Cerejeiras/RO, 

destacou que o PNAIC constitui-se numa reflexão sobre a ação docente, sendo uma 

formação em trabalho que possibilitou aos cursistas construir e reconstruir 

conhecimentos/concepções pertinentes ao processo de alfabetização, favorecendo o 

ensino e a aprendizagem. 

A dissertação de mestrado de Delcia Cristina dos Santos de Souza (2016) 

intitulada “O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e suas 

Contribuições para os Professores Alfabetizadores no Trabalho com os Gêneros 

Textuais”, centrou-se na análise da contribuição do PNAIC, para a compreensão dos 

professores acerca de alguns processos importantes para a alfabetização, na Rede 

Municipal de Joinville e demonstrou que o PNAIC consolidou alguns aspectos 

pertinentes à utilização dos gêneros textuais na alfabetização, colaborando para o 

aprofundamento de saberes profissionais necessários ao professor alfabetizador. 

A dissertação de mestrado intitulada “Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC): conquistas e desafios”, de Vania Regina Barbosa Flauzino 

Machado (2016), que investigou as contribuições do PNAIC no processo de 

apropriação da leitura e da escrita em duas escolas públicas municipais da região 

norte do Estado do Paraná, destaca que as contribuições do programa relacionam-

se principalmente com a possibilidade de implementação de novas metodologias, 
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além de propor práticas que alteram antigas concepções e possibilitam a reflexão 

sobre o uso social da leitura e da escrita. 

A dissertação de mestrado de Eliane Korn (2016) intitulada “O Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e sua Contribuição aos Professores 

Alfabetizadores sobre o Sistema de Escrita Alfabética (SEA)”, objetivou 

compreender a contribuição do PNAIC aos professores alfabetizadores sobre o SEA, 

e sobre como esse conhecimento interfere nas ações didático-pedagógicas em prol 

da alfabetização, configurando-se como uma proposta instigadora para avançar nas 

discussões em relação à formação continuada, e concluiu que, a partir do PNAIC, 

houve uma melhor compreensão por parte dos professores acerca dos níveis de 

escrita pelos quais a criança passa no processo de alfabetização e os direitos de 

aprendizagem para cada ano (1º, 2º e 3º) do ciclo de alfabetização.  

A dissertação de mestrado intitulada “Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa - PNAIC: uma abordagem crítica-reflexiva sobre a teoria e a prática no 

programa e as contribuições deste para a formação continuada dos professores em 

Monte Negro/RO” de Jozeila Bergamo (2016), objetivou analisar criticamente o papel 

do Programa PNAIC com enfoque em Língua Portuguesa, que foi implementado em 

2013, sua efetividade e contribuições para a formação do professor, em escolas da 

rede municipal de Monte Negro - RO. Concluiu que, o PNAIC contribuiu muito para 

as reflexões e práticas docentes no ato de alfabetizar, pois, além das formações, os 

cursistas precisavam desenvolver em suas turmas a prática aprendida, o que 

propiciou um processo reflexivo contínuo, no qual os professores consideraram a 

necessidade de estar sempre inovando e utilizando diferentes 

metodologias/estratégias para garantir o acesso dos alunos aos direitos de 

aprendizagem preconizados pelo PNAIC e a construção dos conhecimentos dos 

mesmos.  

A dissertação de mestrado intitulada “(Re)ensinando a alfabetizar: um estudo 

sobre os livros de orientação pedagógica do PNAIC (2012)”, de Bárbara Pereira 

Leme Barletta (2016), analisa os livros do PNAIC, que foram escritos para orientar o 

trabalho pedagógico de professores já atuantes na rede pública de ensino, junto aos 

Anos Iniciais da Educação Básica no Brasil, e comprova que esses livros propõem 

uma forma de (re)invenção da alfabetização aos docentes atuantes do Ciclo de 

Alfabetização em todo o país, denotando uma aparente defasagem do alunado e 
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uma formação inicial deficitária dos professores, por isso, o destaque na formação 

em serviço.  

A dissertação de mestrado da Ana Lucia Sanchez de Lima Ventura (2016), 

intitulada “PNAIC polo São Paulo: desafios da implementação de uma política 

pública de educação”, teve como objetivo analisar as reflexões dos profissionais da 

educação básica, que ocorreram ao longo da primeira fase da implementação do 

PNAIC, com os orientadores de estudos da rede estadual da capital da cidade de 

São Paulo, percebendo que embora cheios de dúvidas e anseios todos mostraram-

se receptivos no desenvolvimento das atividades no espaço de formação e 

confiantes na proposta do PNAIC. 

Na dissertação de mestrado intitulada “A formação continuada de professores 

alfabetizadores: do Pró-Letramento ao PNAIC”, de Rommy Salomão (2014), a 

pesquisadora buscou analisar o processo de implantação e implementação das 

ações desenvolvidas pelo governo federal no sentido de contribuir para a superação 

das dificuldades dos professores alfabetizadores no processo de ensino e 

aprendizagem e concluiu que a formação continuada de professores oportuniza aos 

atores formação e atualização de conhecimentos que estão em constante 

transformação na sociedade, fazendo com que a atividade educativa promova a 

emancipação humana, contribuindo para que o indivíduo tenha participação efetiva 

na sociedade ao mesmo tempo em que transforma sua própria realidade. 

A crítica aos cursos de formação docente que prioriza o tecnicismo 

pedagógico, ou seja, prepara o professor alfabetizador para ser um executor das 

determinações, foi tecida por Eliane Pimentel Camillo Barra Nova de Melo (2015), 

em sua dissertação de mestrado intitulada “PNAIC: uma análise crítica das 

concepções de alfabetização presentes nos cadernos de formação docente”, 

desvelou que o PNAIC buscou difundir a perspectiva do letramento, e que o fez de 

forma obscura e confusa, referendando diferentes perspectivas teóricas como o 

construtivismo e a sócio-histórica, indistintamente. Concluiu que as propostas 

didático-pedagógicas restringiram-se a utilização de textos de circulação social 

dissecados em suas menores partes, sílabas e letras, de maneira a desenvolver-se 

a consciência fonológica. A pesquisadora ainda afirma que a formação docente 

pretendida pelo PNAIC visa o aperfeiçoamento técnico, ou seja, sua intenção é 

formar um professor executor de determinações governamentais, tecnicamente 
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eficiente e politicamente inofensivo que conheça e utilize segundo prescrições 

superiores os materiais disponibilizados pelo MEC, bem como se responsabilize por 

atingir os índices educacionais impostos pelas avaliações externas que se 

amplificaram, incluindo as crianças do ciclo de alfabetização. 

Mariane Ellen da Silva (2016) apresenta em sua dissertação de mestrado 

intitulada “Crianças, docências, leitura e escrita: um estudo sobre o Pacto Nacional 

pela Alfabetização na idade Certa - PNAIC”, que objetivou analisar como o PNAIC, 

por meio dos cadernos de alfabetização em língua portuguesa, projeta a criança e 

seu aprendizado da leitura e da escrita no 1º ano do EF, e constatou que, na 

proposta do PNAIC para o 1º ano, não se incentivou o trabalho docente com outras 

linguagens, e o foco sempre esteve no ensino da língua portuguesa.  

A dissertação de mestrado intitulada “Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa: possibilidades e percepções no contexto da formação docente” de Josi 

Carolina da Silva Leme (2015), teve como objetivo conhecer as percepções de três 

professoras da educação básica da rede estadual de uma cidade do interior de São 

Paulo, uma do 1º ano, uma do 2º ano e uma do 3º ano do Ensino Fundamental de 

nove anos sobre o contexto formativo pactual, destacando que a concretização da 

formação oferecida pela proposta formativa do PNAIC, naquele caso, se tornou 

infrutífera para garantir o desenvolvimento profissional docente e não amenizou as 

difíceis condições de trabalho e da realidade da comunidade escolar. 

Os programas de formação continuada trouxeram concepções de 

alfabetização e letramento que estiveram presentes nos cursos e que 

proporcionaram repercussões nas práticas pedagógicas, sendo também discutido 

pelos pesquisadores brasileiros, destacando-se as pesquisas:  

A dissertação de mestrado de Eliane Peres (2014) intitulada “A formação 

continuada do professor alfabetizador nos cadernos do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)”, objetivou analisar os cadernos da formação 

continuada do professor alfabetizador no PNAIC, onde foi possível identificar que a 

perspectiva teórica dos cadernos da formação do PNAIC é o “construtivismo” e o 

“sociointeracionismo” e ainda apresenta condições incipientes para fornecer ao 

professor alfabetizador elementos e condições suficientes para ele realizar a 

atividade de ensino e para ampliar as possibilidades da aprendizagem da criança o 

que limita o aprofundamento de conhecimentos e o desenvolvimento humano. 
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A dissertação de mestrado da pesquisadora Patricia Maria Guarnieri Ramos 

(2017) intitulada “A concepção de linguagem do PNAIC e implicações metodológicas 

para o ensino da linguagem escrita: um estudo a partir da Psicologia histórico-

cultural”, teve como objetivo, analisar a concepção de desenvolvimento humano, de 

linguagem, de linguagem escrita e as implicações metodológicas presentes no 

caderno de apresentação e nos cadernos de formação de professores 

correspondentes ao 3º ano do EF. Apresentou como resultado, a identificação de 

que o PNAIC mantém o construtivismo de Jean Piaget como base epistemológica 

para o ensino da linguagem escrita, assumindo o desenvolvimento humano como 

interação entre o sujeito e o meio e, inspirado fortemente no modelo biológico, 

considerando que sejam as estruturas cognitivas as que favorecem e possibilitam o 

aprendizado em níveis cada vez mais complexos. Denuncia a hegemonia da 

concepção construtivista e o quanto esta colabora com a manutenção do não ensino 

efetivo da linguagem escrita aos alunos da escola pública no Brasil. 

A dissertação de mestrado de Sirley Morello Cella (2016), intitulada 

“Letramentos em diálogo com o acervo do Pacto Nacional pela alfabetização na 

idade Certa: uma ampliação da experiência com a linguagem”, apresentou como 

objetivo central identificar os princípios subjacentes às sequências didáticas, 

propostas pelo PNAIC, e as possibilidades de ampliação para além da área verbal. 

Os dados obtidos demonstraram que a visualidade é um aspecto relevante para a 

atribuição de significados ao texto literário.  

A dissertação de mestrado intitulada “Apropriações de concepções de leitura 

do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)”, de Celina Loose 

(2016), consistiu na investigação da proposta de trabalho de leitura do Pnaic e suas 

apropriações, buscando compreender as concepções de leitura legitimadas pelo 

Pnaic e, na sequência, apropriações dessas concepções de leitura do Pacto pela 

IES formadora e como foram orientadas para o trabalho de leitura, concluindo que a 

proposta de leitura orientada pelo programa está ancorada numa concepção de 

linguagem que privilegia práticas de leitura centradas na interação leitor com o 

objeto (texto). Os planejamentos utilizados pela IES/Ufes para a ação formativa 

apresentaram um redimensionamento no referencial teórico, levando o professor 

cursista a participar de outra base teórica, o que provocou a reflexão sobre sua 

concepção de alfabetizador e de leitura, compreendendo, assim, que a leitura, ou o 
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ato de ler, implica um processo discursivo para a produção de sentidos.  

Em análise às contribuições da ludicidade para a alfabetização infantil, a 

pesquisadora Adriana Bastos Barbosa Monteiro (2015), apresenta resultados de sua 

dissertação de mestrado intitulada “As concepções de lúdico a partir da unidade 

quatro dos cadernos de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa - PNAIC - 2013”, que nos mostra a necessidade de mais estudos relacionados 

ao lúdico e termos afins, tais como jogos, brinquedos e brincadeiras, pois os 

mesmos são, muitas vezes, utilizados de forma equivocada, demonstrando o pouco 

aprofundamento teórico e discussões sobre estas temáticas. 

A alfabetização como forma de emancipação humana também foi tema de 

discussões e reflexões em âmbito acadêmico nas pesquisas brasileiras, destacando-

se as seguintes pesquisas: 

A dissertação de mestrado de Marineiva Moro Campos de Oliveira (2016) 

intitulada “Concepções e Fundamentos do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa e seus desdobramentos na formação de alfabetizadores na perspectiva 

de uma alfabetização emancipatória em Xaxim/SC”, objetivou analisar as 

concepções e fundamentos do PNAIC e seus desdobramentos na formação de 

alfabetizadores, na perspectiva de uma alfabetização emancipatória. A pesquisa 

aponta como resultados que a formação pelo PNAIC não proporcionou impactos 

significativos na ação docente, de forma que contribuísse para uma alfabetização 

emancipatória, com a elaboração de conhecimentos críticos. Ao contrário, o 

Programa mantém continuidade com as políticas educacionais que fazem da 

alfabetização uma etapa formativa para o trabalho simplificado.  

A tese de doutorado de Marcia Aparecida Alferes (2017) intitulada “Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: uma análise contextual da produção da 

política e dos processos de recontextualização”, analisa a produção do PNAIC no 

âmbito do Governo Federal (nível macro) e como as ações do Programa são 

recontextualizadas por orientadoras de estudo e professoras alfabetizadoras na 

formação continuada (nível meso), e na sala de aula, por professoras 

alfabetizadoras (nível micro). A tese argumenta que o PNAIC possui elementos de 

uma pedagogia mista, com princípios dos modelos pedagógicos de competência e 

de desempenho. Os resultados da pesquisa apontam que, apesar de abrangente, 

necessário e relevante, o PNAIC apresenta potencialidades, limites e desafios.  



50 
 

 
 

A tese de doutorado de Crystina Di Santo D’Andrea (2016) intitulada 

“Fazendo a diferença. Histórias de professoras alfabetizadoras participantes do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)”, envolveu, como 

território de pesquisa o PNAIC desenvolvido pela Universidade Federal de Santa 

Maria – UFSM, nos polos de Santa Maria (2013), Santa Rosa (2014) e Caxias do Sul 

(2015), nos Grupos de Trabalho com os quais a pesquisadora acompanhou como 

formadora. Destaca que uma formação precisa ser (trans)formadora, através da 

(auto)biografia em memórias protagonistas da ambiência envolvente da 

(trans)formação pedagógica capaz de alfabetizar nossas crianças na idade certa. 

A dissertação de mestrado de Sirlei Tedesco (2015) intitulada “Formação 

continuada de professores: experiências integradoras de políticas educacionais - 

PNAIC e PROUCA - para alfabetização no Ensino Fundamental de uma escola 

pública”, teve por objetivo investigar de que maneira a formação continuada de 

professores alfabetizadores contribui para reflexão e tomada de atitude para 

melhoria da prática pedagógica utilizada no ambiente da sala de aula dos anos 

iniciais do EF, sob orientação da política do PNAIC e em contextos digitais, 

oportunizados pelo PROUCA (Programa Um Computador por aluno) para o uso das 

tecnologias digitais e como vem interferindo no cotidiano de uma escola de ensino 

público municipal, da cidade de Fagundes Varela-RS. Os resultados da pesquisa 

demonstraram-se positivos e satisfatórios na opinião dos professores que 

efetivamente fizeram parte dessas formações, considerando os tais programas como 

instrumentos que auxiliam no desenvolvimento de competências e potencialidades 

para qualificar o fazer pedagógico no ciclo de alfabetização de alunos nos anos 

iniciais do EF.  

Alguns pesquisadores analisaram os processos de formação continuada nas 

redes de ensino municipais e estaduais e as repercussões para a prática reflexiva do 

professor alfabetizador, conforme as pesquisas: 

A dissertação de mestrado intitulada “Reflexão nos processos de formação 

continuada de alfabetizadores: dos desafios e das possibilidades” da pesquisadora 

Erineide Cunha de Sousa (2016), que objetivou investigar o desenvolvimento da 

reflexão na formação continuada de alfabetizadores, concluiu que a formação 

continuada é importante para a qualificação da prática docente e possibilita o 

exercício da reflexão a partir da análise racional da prática docente, da socialização 
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de conhecimentos e de experiências. Mostra, também, a necessidade de ampliar a 

reflexão nos processos formativos como aspectos que favorecem ao 

autoconhecimento e conhecimento da prática. 

A dissertação de mestrado de Edineia da Silva (2015) intitulada “Os sentidos 

produzidos nos currículos da formação inicial de professores alfabetizadores”, teve 

por objetivo analisar os sentidos produzidos pelos professores recém-formados, 

sobre a abordagem psicogenética, ao letramento, a abordagem discursiva do 

processo de alfabetização e a abordagem do método fônico, presentes nas políticas 

curriculares de formação de professores alfabetizadores. Os documentos utilizados 

pela pesquisadora como base de análises foram o Programa de Formação de 

Professores Alfabetizadores – PROFA (2001), o Pró-Letramento (2005), ambos do 

governo federal e a Reorientação Curricular Livro IV – Curso Normal (2006), 

elaborada pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro – SEE/RJ, 

apresentou como resultados a necessidade de que as articulações discursivas nas 

políticas curriculares favoreçam a ampliação dos sentidos, legitimando a autonomia 

dos professores na produção da sua prática pedagógica. 

A dissertação de mestrado de Tatiana Palamini Souza (2015), intitulada “O 

Trabalho Docente e os Programas de Formação Continuada para Professores 

Alfabetizadores”, objetivou analisar a concepção de trabalho docente presente nos 

programas de formação continuada de professores alfabetizadores e demonstrou 

que cada vez mais o trabalho do professor alfabetizador é controlado, sendo 

cobrado e responsabilizado por resultados positivos em relação à aprendizagem dos 

seus alunos, gerando desconforto entre esses profissionais.  

A tese de doutorado de Rosangela Pereira de Sousa (2014), intitulada 

“Trajetórias Formativas de professoras Alfabetizadoras: memórias de leitura e 

práticas pedagógicas”, teve como objetivo geral investigar trajetórias formativas de 

professoras alfabetizadoras, que atuaram em escolas de Teresina-PI, nas décadas 

de 1960 e 1970, e obteve como resultado o forte impacto das práticas leitoras sobre 

trajetórias formativas e práticas pedagógicas e, sobretudo, o imbricamento das 

histórias de vida das professoras em múltiplos aspectos. 

A dissertação de mestrado de Sadia Maria Soares Azevedo Rocha (2016) 

intitulada “História e memória de professoras: formação no Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa, em Palmas/TO”, teve como objetivo compreender por 
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meio das memórias das professoras alfabetizadoras o processo de formação dos 

professores participantes do PNAIC da rede estadual de ensino em Palmas/TO, 

analisando sua trajetória e contribuições no desenvolvimento profissional e na 

prática docente. Os resultados destacaram que o olhar das professoras foi 

modificado, resultando em um tratamento humanizado às crianças, observaram-se 

resultados na aprendizagem dos alunos e perceberam a necessidade de aperfeiçoar 

as atividades que realizam com as crianças.  

A dissertação de mestrado de Mariana Soares Gomes (2016) intitulada 

“Necessidades Formativas de professores alfabetizadores de crianças: um estudo 

de caso no município de Natal”, apresentou como objeto de estudo as necessidades 

formativas de professores para alfabetizar/letrar crianças nos três primeiros anos do 

EF. Constatou que a análise de necessidades de formação docente poderá ensejar 

a construção de programas de formação mais significativos e pertinentes porque 

sintonizados com necessidades reais dos próprios professores alfabetizadores. 

A dissertação de mestrado de Katiane Beatriz da Silva (2016) intitulada “A 

formação do professor alfabetizador: o que dizem as produções acadêmicas”, 

realizou um breve histórico sobre a formação do professor alfabetizador no Brasil, o 

que permitiu um olhar para a história, constando-se fatos, mudanças que ocorreram 

no contexto educacional, entre outras realidades, constatando que o professor 

alfabetizador é um ser em contínuo aprendizado e mediador do processo de ensino-

aprendizado, e, por isso, auxilia a escola a cumprir seu papel, que é ensinar a 

criança a ler e escrever, tornando-a cidadão letrado, alfabetizando-a. 

A dissertação de mestrado intitulada “Da formação profissional à prática 

docente alfabetizadora: reelaboração de saberes docentes” de Francisca Maria da 

Cunha de Sousa (2014), tem como objeto de estudo os saberes da formação 

profissional de alfabetizadores como fundamento da prática docente e têm como 

principal objetivo investigar os saberes da formação profissional que subsidiam a 

prática docente alfabetizadora no contexto de escolas públicas municipais de 

Teresina-PI. O estudo revela que os professores alfabetizadores compreendem a 

formação profissional como importante contexto de aprendizagens docentes e de 

reelaboração de saberes. Revela, ainda, que os saberes da formação profissional 

são reelaborados na prática docente alfabetizadora para responder às demandas 

dessa prática.  
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A tese de doutorado intitulada “A formação das alfabetizadoras do Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba - Histórias construídas nas teses e dissertações – 1946 a 

1979” de Michelle Castro Lima (2016), buscou analisar a formação de professoras 

da Escola Normal e do Magistério e a relação entre a feminização e o exercício do 

magistério. Foram escolhidas como categoria de análise a formação de professores 

alfabetizadores, a feminização do magistério e a influência da igreja na formação 

das alfabetizadoras, evidenciou que a escolha pelo magistério não foi motivada por 

um desejo, um dom ou um sonho em ser professora. As normalistas foram 

direcionadas para esta profissão em decorrência de elementos como: o desejo 

familiar, a falta de condições financeiras e uma imposição moral a partir dos valores 

cristãos divulgados pela Igreja Católica que associavam a paciência, a doçura, a 

maternidade, o respeito aos princípios católicos com o imaginário da alfabetizadora. 

A tese de doutorado de Hercilia Maria de Moura (2016), intitulada “Formar 

Alfabetizadores em Cursos de Pedagogia: o que dizem os professores 

formadores?”, tem como objetivo analisar a formação de professores alfabetizadores 

em Cursos de Pedagogia a partir de sentidos atribuídos a esse processo por 

professores-formadores que atuam com disciplinas específicas de alfabetização 

nesses cursos, evidenciando que há necessidade de intensificação de discussões e 

ações que contribuam para uma ampliação das possibilidades de formação de 

professores alfabetizadores em cursos de Pedagogia, considerando a relevância 

desse processo, para os professores, que respondem por esse processo na escola, 

para as crianças, jovens e adultos que têm direito de aprender/apropriar-se da 

escrita como linguagem fundamental à inserção social. 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que 

oferece bolsas de iniciação à docência aos estudantes de cursos de graduação 

presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando 

graduados, se comprometam com o exercício do magistério na rede pública, 

também vem sendo discutido por pesquisadores em âmbito nacional, relacionando 

com a formação para a prática de alfabetização e letramento. 

A dissertação de mestrado intitulada “Alfabetização, letramento e a formação 

do professor-alfabetizador: possibilidades apresentadas pelo Pibid” de Eliane de 

Godoi Teixeira Fernandes (2015), apontam como resultados potencialidades e 

também desafios a serem enfrentados para o aprimoramento da condição inovadora 
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que o Pibid representa para a formação inicial de professores brasileiros. 

A tese de doutorado de Isabela Mascarenhas Antoniutti de Sousa (2013) 

intitulada “Aprendendo a ser professora: a prática no PIBID como possibilidade de 

mobilização e (re)elaboração de saberes sobre alfabetização”, apresenta como 

objeto de estudo a relevância da prática de ensino na e para a formação inicial do 

professor no Curso de Pedagogia, com o intuito de compreender em que condições 

a prática se revela como espaço de mobilização, elaboração e reelaboração de 

saberes sobre alfabetização, sendo possível identificar três dimensões de saberes 

na Prática de Ensino do PIBID, relacionadas à formação inicial do professor 

alfabetizador, quais sejam: saberes mobilizados; saberes inicialmente refutados; 

saberes (re)elaborados. Reitera a tese, afirmando a relevância das práticas de 

ensino que contemplem as diversas faces da aprendizagem da docência, em 

articulação permanente com os saberes docentes, no Curso de Pedagogia, como 

importantes espaços de ensino, de aprendizagem e de articulação de saberes na e 

para a formação do professor alfabetizador.   

Também o programa de formação continuada de professores alfabetizadores 

Pró-letramento, oferecido pelo governo federal, foi discutido pelos pesquisadores 

brasileiros, destacando-se as pesquisas: 

Alessandra Carla Baccin (2014), apresenta os resultados de sua dissertação 

de mestrado intitulada “Políticas de Formação continuada de professores: uma 

análise do programa Pró-letramento mediada pelas narrativas dos professores”, 

concluindo que o Pró-Letramento, oferecido na modalidade semipresencial, contribui 

para o processo de certificação em massa e não promove a valorização profissional 

dos professores. 

A tese de doutorado de Janaina Silva Costa Antunes (2015), intitulada “Um 

olhar sobre o Pró-Letramento”, buscou compreender os conceitos de alfabetização e 

de letramento que ancoram o Programa Pró-Letramento: Programa de Formação 

Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental, com 

ênfase na análise do currículo e da avaliação diagnóstica propostos, conclui que o 

currículo e a avaliação da aprendizagem propostos no programa, para a 

alfabetização e o letramento inicial das crianças, são orientados por conceitos 

diversos de alfabetização, enfatizando aspectos associados a este processo. 

A dissertação de mestrado intitulada “Professoras alfabetizadoras em início 
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de carreira: narrativas e saberes em curso de formação continuada online”, de 

Micheli Fernanda Machado (2015), buscou compreender a construção da docência 

de professoras alfabetizadoras em início de carreira e como se configuram os seus 

saberes em processo de formação continuada veiculados em narrativas num curso 

de formação online. Os resultados permitiram configurar o curso “Professores 

Iniciantes e Licenciando: Narrativas de Formação em Matemática e Língua 

Portuguesa” como um espaço de formação e reflexão, pois se verificou as 

contribuições deste para o desenvolvimento profissional das professoras 

participantes.  

As propostas de formação oferecidas em âmbito nacional aos professores 

alfabetizadores, estiveram em análise também, como forma de investigar a 

possibilidade destes programas em se tornarem um sistema de educação nacional, 

em regime de colaboração com os entes federados, destacando as pesquisas: 

A dissertação de mestrado intitulada “As vozes que emergem do pacto 

federativo: O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) em foco e 

suas implicações na cidade do Rio de Janeiro”, de Maria Elisa Vieira da Cunha 

Cardoso de Almeida (2016), reconhece que o PNAIC é um curso de formação 

continuada de professores alfabetizadores e possui capilaridade em todo o Brasil. O 

estudo objetivou analisar a proposta do PNAIC no estado do Rio de Janeiro como 

uma alternativa de regime de colaboração entre os entes federados, que intui intervir 

nas escolas de EF, em busca da melhoria da qualidade do ensino público brasileiro. 

Diante das análises, foi possível depreender que foi criado um movimento de 

articulação entre a Universidade e as Secretarias de Educação de todo o estado, 

afirmando que todo o país esteve articulado, conversando de norte a sul, 

promovendo ações políticas voltadas ao êxito da alfabetização infantil nas escolas 

públicas brasileiras, podendo dizer que houve um ganho devido à articulação entre 

os coordenadores gerais das Universidades participantes do PNAIC. No estado do 

Rio de Janeiro, observou um fortalecimento dos laços, da troca de experiências, 

através de um grupo entrosado, resultado de uma sólida formação continuada ao 

longo de três anos. 

Em análise às contribuições das avaliações em larga escala para a formação 

continuada dos professores alfabetizadores, a dissertação de mestrado intitulada “As 

implicações da Prova Brasil na política de formação dos professores da SEMEC 
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entre os anos de 2005 a 2011” de Mauro Roberto de Souza Domingues (2013), 

investigou as implicações da Prova Brasil na política de formação dos professores 

da Secretaria Municipal de Educação de Belém – Pará, e objetivou identificar o 

contexto do surgimento dessa política de avaliação externa da educação básica, 

assim como analisar a relação da Prova Brasil com a política de formação de 

professores desta Secretaria e verificar as orientações pedagógicas que foram 

trabalhadas com esses profissionais. Verificou que as orientações pedagógicas que 

foram trabalhadas com os professores que atuam nas séries avaliadas pela Prova 

Brasil se fortaleceram por meio do programa de formação de professores chamado 

de alfabetização matemática leitura e escrita, que se adequou totalmente às 

diretrizes, aos tópicos, aos temas e aos descritores dessa política de avaliação.   

 

Síntese da produção do conhecimento relacionada a categoria “formação 

continuada de alfabetização e letramento” 

 

Por meio da análise das teses e dissertações na categoria “formação 

continuada de alfabetização e letramento”, foi possível perceber que esse processo 

demanda reflexões em relação às repercussões para a prática pedagógica dos 

professores alfabetizadores. Os programas de formação continuada desenvolvidos 

em âmbito nacional foram temas de reflexões e críticas por proporcionarem o 

desenvolvimento profissional docente, porém não se constituindo como a única 

forma de melhoria na qualidade da educação no país. Os autores que embasaram 

as pesquisas sobre a formação continuada de professores alfabetizadores foram em 

geral António Nóvoa, Francisco Imbernón, Maurice Tardif, Vera Maria Candau, 

Bernardete Gatti, Elba Siqueira de Sá Barretto e Marli André, Isabel Alarcão, Selma 

Garrido Pimenta, Júlia Formosinho, Donald Shön, José Carlos Libâneo, Dermeval 

Saviani, Luís Eduardo Alvarado Prada, entre outros. 

As políticas públicas voltadas à formação continuada do professor 

alfabetizador no país, são importantes porém não são ações únicas necessárias 

para a melhoria da qualidade da educação no Brasil, como ficou demonstrado na 

pesquisa de Boeing (2016) que constatou que, mesmo com programas para 

erradicação do analfabetismo, o Brasil ainda continua com altos índices de 

analfabetos. 
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As pesquisas selecionadas nesta categoria demonstraram, principalmente, as 

repercussões do PNAIC na formação continuada do professor alfabetizador, em que 

alguns pesquisadores destacaram a contribuição desse programa para a prática 

pedagógica em alfabetização e letramento, como uma ação inovadora e necessária, 

como nos afirmam as pesquisas de Pires (2016), Eleuterio (2016), Cruz (2016), 

Assis (2016), Santiago (2015), Vieira (2015), Assencio (2016), Souza (2016), 

Machado (2016), Korn (2016), Bergamo (2016), Salomão (2014), Rocha (2016). 

O PNAIC trouxe nos programas de formação continuada em âmbito nacional, 

concepções de alfabetização e letramento, onde foi constatado por alguns 

pesquisadores como Melo (2015), Peres (2014), Ramos (2017), Alferes (2017), que 

as concepções do PNAIC basearam-se em perspectivas teóricas como o 

construtivismo, mas também a perspectiva sócio-histórica, destacando a concepção 

de letramento, porém de forma obscura, e ainda, Melo (2015), reforçou que o PNAIC 

priorizou o tecnicismo pedagógico nas ações docentes, tornando o professor um 

mero executor de determinações governamentais. 

Também foram realizados pelos pesquisadores brasileiros algumas análises 

críticas sobre a formação continuada oferecida pelo PNAIC, que não garantiu o 

desenvolvimento profissional docente e não se constituiu como eficiente para 

amenizar as difíceis condições de trabalho e melhoria da qualidade educacional do 

país, com ações educativas que promovam a emancipação humana, como 

demonstrado nas pesquisas de Leme (2015), Silva (2016), Oliveira (2016), D’Andrea 

(2016). 

A formação continuada nos níveis estaduais e municipais foram analisados 

por alguns pesquisadores com o intuito de reforçar a importância desse processo 

como possibilidade de qualificação da prática docente, de possibilitar o exercício da 

reflexão, por meio da socialização de conhecimentos e de experiências, como nos 

mostram as pesquisas de Sousa (2016), Silva (2015), Gomes (2016), Silva (2016), 

Sousa (2014).   

A seguir, discute-se os fundamentos teórico-metodológicos para a prática 

pedagógica de alfabetização e letramento, considerando a importância da ação-

reflexão-ação do docente alfabetizador. 
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: DISPUTAS HISTÓRICAS E O 

CONTEXTO ATUAL 

 

O capítulo busca compreender os fundamentos teórico-metodológicos da 

prática pedagógica de alfabetização e letramento na história da educação pública 

brasileira e o contexto atual, a fim de estabelecer relações com os resultados 

revelados na produção do conhecimento pelos pesquisadores brasileiros. Enfatiza-

se o estudo, a partir da década de 1990, quando da implantação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96), que repercute significativas 

mudanças conceituais de alfabetização e demandam a formação continuada para o 

professor dos primeiros anos do Ensino Fundamental, com a intenção de diminuir a 

repetência e elevar os índices de apropriação do SEA. 

Destaca-se, na fundamentação teórica, o estudo das práticas pedagógicas 

condizentes com a Pedagogia histórico-crítica e a Psicologia histórico-cultural, cuja 

perspectiva teórica fornece bases para o aprimoramento do ensino destinado às 

classes populares e contribui para a compreensão acerca das especificidades da 

aprendizagem na infância, considerando o trabalho com a ludicidade e a consciência 

fonológica, isto é, a consciência dos sons que compõem a fala das crianças, no 

primeiro ano do Ensino Fundamental, pois acredita-se que são conhecimentos 

importantes para a aprendizagem inicial da leitura e da escrita, conforme apontam 

os estudos da neurociência. De acordo com Dehaene (2012, p. 218): 

 
Os primeiros anos de leitura veem a emergência de uma 
representação explícita das classes de sons da língua. A criança 
descobre que a fala é composta de átomos, os fonemas, que podem 
ser recombinados, para formar novas palavras, verdadeiras 
moléculas verbais. 
 

Entende-se que o desenvolvimento da consciência fonológica associada às 

práticas pedagógicas de letramento contribuem para a aprendizagem do SEA e o 

desenvolvimento cognitivo infantil. De acordo com a constatação de Martins (1991, 

p. 42) “o treinamento da consciência fonológica, sobretudo quando associado ao 

treinamento da correspondência grafema-fonema, exerce um efeito positivo sobre a 

aprendizagem da leitura e da escrita”. 

A seguir, discute-se os fundamentos teórico-metodológicos que subsidiam a 
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prática pedagógica do professor alfabetizador, desvelando as contradições e 

determinações sociopolíticas na prática educativa, buscando explicitar a relação 

teoria e prática nas ações docentes. 

 

3.1 FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

Os fundamentos teórico-metodológicos para a prática pedagógica, na análise 

materialista histórica, requer a compreensão da concepção teórica sobre a formação 

e ação dos professores, como também o desvelamento das contradições e 

determinações sociopolíticas na prática educativa. Esta análise favorece a busca de 

alternativas para a melhora dos problemas que inviabilizam a democratização das 

aprendizagens de alfabetização e letramento.  

O trabalho na perspectiva do método dialético, tendo como base o 

materialismo histórico, admite que o homem, transformando a natureza, 

consequentemente, se transforma. “A produção - isto é, a práxis material produtiva - 

não só é fundamento do domínio dos homens sobre a natureza, como também do 

domínio sobre sua própria natureza”. (VÁZQUEZ, 1977, p. 35). Neste sentido, o 

conceito de práxis torna-se fundamental para o entendimento do método dialético e 

para ampliar o entendimento da indissociabilidade entre teoria e prática. 

De acordo com Kosik (1976, p. 222), “a práxis constitui-se como uma 

“atividade que se produz historicamente - quer dizer, que se renova continuamente e 

se constitui praticamente”. 

 

A práxis na sua essência e universalidade é a revelação do segredo 
do homem como ser ontocriativo, como ser que cria a realidade 
(humano-social) e que, portanto, compreende a realidade (humana e 
não-humana, a realidade na sua totalidade). A práxis do homem não 
é atividade prática contraposta à teoria; é determinação da existência 
humana como elaboração da realidade. (KOSIK, 1976, p. 222). 

 

“A atividade humana é, por conseguinte, atividade que se desenvolve de 

acordo com finalidades, e essas só existem através do homem, como produtos de 

sua consciência”. (VÁZQUEZ, 1977, p. 189). Assim, a prática pedagógica, na 

dimensão da práxis materialista-histórica, com suas intencionalidades, deve ser 
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consciente e crítica. O conhecimento teórico do modelo pedagógico4 que dá suporte 

à prática pedagógica do professor alfabetizador é fundamental para o 

desenvolvimento consciente e crítico de ações docentes comprometidas com a 

promoção humana. 

 
Esse domínio teórico é fundamental para que o educador tenha 
autonomia intelectual, compreenda a realidade em que vive e 
trabalha, saiba identificar as finalidades do ato educativo, escolher os 
métodos e recursos didáticos, construir o próprio currículo, 
constituindo-se como o mediador entre o conhecimento científico 
historicamente produzido e o conhecimento escolar reelaborado 
socioculturalmente. (VIANA, 2016, p. 70). 
 

Franco (2015, p. 609), ressalta o desafio da relação teoria e prática e a 

limitação da perspectiva técnica na formação de professores. 

 
Um dos grandes desafios da formação de professores, portanto, tem 
sido a articulação entre teoria e prática, considerando-se a 
insuficiência da perspectiva técnica, que separa e fragmenta a 
realidade da práxis, valorizando apenas a tecnologia da prática, seu 
observável, seu aparente, o visível. 

 

Ao contrário das pedagogias que levam em consideração estritamente o 

ensino desvinculado da aprendizagem, propõe-se que as práticas pedagógicas 

estejam em consonância com a Pedagogia histórico-crítica que “sustenta-se no 

materialismo histórico-dialético e na Psicologia histórico-cultural, cujo representante 

é Vygotsky”. (VIANA, 2016, p. 75).  

 
Sob o ângulo da Pedagogia histórico-crítica, a práxis pedagógica diz 
respeito à intervenção consciente, intencional, organizada e dialética 
do professor para realizar a mediação do conhecimento (teórico) 
construído historicamente pela humanidade e do conhecimento 
(prático) produzido socioculturalmente na sala de aula, tomando 
como elemento aglutinador de análise a prática social. Logo, não se 
dissociando a teoria (pedagogia) da prática (educação). (VIANA, 
2016, p. 88). 

 

A prática pedagógica baseada no modelo sociointeracionista, aproxima-se da 

Pedagogia histórico-crítica que constitui-se como prática social, captando as 

realidades educacionais com vistas a melhoria dos processos de ensino e 

                                                           
4 No campo educacional o modelo pedagógico geralmente é denominado por uma teoria (modelo 

skinneriano, rogeriano, piagetiano, vygotskyano, etc.) ou pela tendência ou corrente teórica que o 
sustenta - pedagogia tradicional, renovada, tecnicista, relacional ou construtivista e histórico-crítica, 
dentre outras. (VIANA, 2016, p. 70). 
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aprendizagem, favorecendo o processo de humanização do indivíduo. “Assim, a 

relação entre professor e aluno é horizontal, ambos são considerados sujeitos do ato 

de conhecimento”.  (VIANA, 2016, p. 76). 

Como nos afirma Souza (2016, p. 38), “a prática pedagógica é compreendida 

como processo de trabalho e como dimensão da prática social, sob a influência de 

determinantes internos e externos e vinculada a uma concepção de sociedade e 

educação”.  

De acordo com Souza (2016, p. 42-43), os determinantes internos que 

influenciam na prática pedagógica referem-se as questões de lógica escolar como 

as rotinas, os horários, as regras disciplinares, relações hierárquicas entre os 

diversos segmentos da escola como direção, coordenação pedagógica, professores, 

alunos, funcionários e comunidades, dentre outras. Os determinantes externos 

referem-se ao conjunto de diretrizes curriculares, o currículo escolar, a legislação 

educacional, as resoluções, portarias e normativas dos diferentes entes federados 

(nacionais, estaduais e municipais), os materiais didático-pedagógicos fornecidos 

pelo MEC, produzidos por diversas editoras entre outros materiais. 

Assim, segundo Souza (2016, p. 43), os docentes, quando elegem a aula 

como um lugar de expressão da prática pedagógica, necessitam analisar tais 

determinantes internos e externos da escola, além de outros que possam estar 

presentes na realidade investigada, para que sua reflexão-ação se efetive na 

dimensão da práxis consciente e crítica de suas intencionalidades.  

Constata-se com os insuficientes resultados das avaliações em larga escala 

“Provinha Brasil (2º ano); Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA (3º ano); Prova 

Brasil (5º ano)”5, que o aprendizado inicial da leitura e da escrita, continua sendo 

                                                           
5Prova Brasil- A Prova Brasil é aplicada censitariamente aos alunos de 5º e 9º anos do Ensino 

Fundamental público, nas redes estaduais, municipais e federais, de área rural e urbana, em escolas 
que tenham no mínimo 20 alunos matriculados na série avaliada. A Prova Brasil oferece resultados 
por escola, município, Unidade da Federação e país que são utilizados no cálculo do Ideb. 
Provinha Brasil - A Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica do nível de alfabetização das 
crianças matriculadas no segundo ano de escolarização das escolas públicas brasileiras. Essa 
avaliação acontece em duas etapas, uma no início e a outra ao término do ano letivo. A aplicação em 
períodos distintos possibilita aos professores e gestores educacionais a realização de um diagnóstico 
mais preciso que permite conhecer o que foi agregado na aprendizagem das crianças, em termos de 
habilidades de leitura dentro do período avaliado. Fonte: Portal do MEC. disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/politica-de-educacao-inclusiva/190-secretarias-112877938/setec-
1749372213/18843-avaliacoes-da-aprendizagem> Acesso em: 26/05/2017.  
A ANA, um dos instrumentos do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), avalia os níveis 
de alfabetização e letramento em língua portuguesa, a alfabetização em matemática e as condições 
de oferta do ciclo de alfabetização das redes públicas. Passam pela avaliação todos os estudantes do 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=210&Itemid=324
http://provinhabrasil.inep.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/politica-de-educacao-inclusiva/190-secretarias-112877938/setec-1749372213/18843-avaliacoes-da-aprendizagem
http://portal.mec.gov.br/politica-de-educacao-inclusiva/190-secretarias-112877938/setec-1749372213/18843-avaliacoes-da-aprendizagem
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uma preocupação, no sentido de que esse processo, implica o conhecimento de 

referenciais teórico-metodológicos para subsidiar a formação e as práticas 

pedagógicas, de modo a atingir melhores resultados em alfabetização e letramento e 

de participação social. 

Com base nos resultados estatísticos sobre a educação básica no país, a 

prática pedagógica necessita desenvolver a reflexão sobre as ações desenvolvidas 

em âmbito educativo, com vistas a melhoria da qualidade da educação. Como nos 

afirma Viana (2016, p. 66): 

 
Cabe registrar que dados estatísticos sobre a realidade educacional 
no país indicam um relativo desenvolvimento quanto ao atendimento 
da demanda escolar na educação básica, nas últimas décadas. No 
entanto, tal desenvolvimento não correspondeu em termos 
qualitativos, o que vem colocar sob uma perspectiva problemática 
tanto as políticas educacionais quanto às práticas pedagógicas 
desenvolvidas. 

 

A práxis pedagógica deve estar comprometida com uma consciente 

transformação da realidade, ao contrário da consciência comum que “pensa os atos 

práticos, mas não faz da práxis - como atividade social transformadora - seu objeto”. 

(VÁZQUEZ, 1977, p. 10). Assim, de acordo com Vázquez (1977, p. 5), “a práxis é a 

categoria central da filosofia materialista histórica que se concebe ela mesma não só 

como interpretação do mundo, mas também como guia de sua transformação”.  

 
O objeto da atividade prática é a natureza, a sociedade ou os 
homens reais. A finalidade dessa atividade é a transformação real, 
objetiva, do mundo natural ou social para satisfazer determinada 
necessidade humana. E o resultado é uma nova realidade, que 
subsiste independentemente do sujeito ou dos sujeitos concretos que 
a engendraram com sua atividade subjetiva, mas que, sem dúvida, 
só existe pelo homem e para o homem, como ser social. (VÁZQUEZ, 
1977, p. 194). 

 

Os docentes que conseguem adquirir uma visão dialética do mundo, contam 

com uma consciência de que o saber é um processo contínuo de construção e 

transformação. Nessa mesma perspectiva, o ser humano, por sua ação, torna-se 

                                                                                                                                                                                     
terceiro ano do Ensino Fundamental matriculados nas escolas públicas no ano da aplicação da 
avaliação. Fonte: Portal do MEC. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/36188> Acesso em: 26/05/2017 

 

 
 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/36188
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transformador não só dos contextos sociais como também da natureza. “Se o 

homem aceitasse sempre o mundo como ele é, e se, por outro lado, aceitasse 

sempre a si mesmo em seu estado atual, não sentiria a necessidade de transformar 

o mundo nem de transformar-se”. (VÁZQUEZ, 1977, p. 192).  

Com tais argumentos, Franco (2015, p. 607), referindo-se as práticas 

pedagógicas, nos diz que “a grande dificuldade em relação à formação de 

professores é que, se quisermos ter bons professores, teremos de formá-los como 

sujeitos capazes de produzir conhecimentos, ações e saberes sobre a prática”. 

Assim, continua Franco (2015, p. 607) “o sujeito professor precisa ser dialogante, 

crítico e reflexivo. Ter consciência das intencionalidades que presidem sua prática”. 

 
A passagem de uma visão sincrética para outra sintética é possível 
através da orientação metodológica colocada em movimento pela 
Pedagogia histórico-crítica, que recupera a unidade da atividade 
educativa no interior da prática social, articulando aspectos teóricos e 
práticos que se sistematizam na pedagogia concebida ao mesmo 
tempo com a teoria e prática da educação, ou seja, como práxis. 
(VIANA, 2016, p. 86). 
 

Assim, a pedagogia adotada em sala de aula deve buscar a compreensão da 

função social da leitura e da escrita considerada como fundamental para a conquista 

da emancipação humana, proporcionando aos docentes a superação de teorias 

tradicionais e reprodução de métodos na prática pedagógica de sala de aula. 

Uma prática educativa comprometida com a emancipação social e cultural 

humana, permite garantir o acesso aos saberes linguísticos necessários ao exercício 

da cidadania, a sua participação na sociedade considerado direito de todo cidadão. 

Para que esse direito possa ser garantido, o acesso das crianças às instituições 

educativas deve configurar como um direito ao conhecimento e à sua formação 

integral.  

Por meio de uma metodologia da práxis, é possível o educador transformar-se 

em pesquisador, na medida em que a práxis docente proporciona o processo de 

ação-reflexão-ação. Com isso, o professor pode deixar de ser somente o objeto de 

investigação e se tornar o sujeito da investigação, tornando-se agente de mudanças, 

refletindo sobre a própria prática objetivando torná-la de melhor qualidade. 

 
O professor, no exercício de sua prática docente, pode ou não se 
exercitar pedagogicamente. Ou seja, sua prática docente, para se 
transformar em prática pedagógica, requer, pelo menos, dois 
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movimentos: o da reflexão crítica de sua prática e o da consciência 
das intencionalidades que presidem suas práticas. (FRANCO, 2015, 
p. 605).  
 

Para Franco (2015, p. 605) a práxis “configura-se sempre como uma ação 

consciente e participativa”, na medida em que as ações reflexivas docentes possam 

contribuir como instrumento de emancipação humana. Sendo assim, Franco (2015, 

p. 606) afirma que:  

 
Uma intervenção pedagógica como instrumento de emancipação 
considera a práxis como uma forma de ação reflexiva que pode 
transformar a teoria que a determina, bem como transformar a 
prática que a concretiza. 
 

Assim, a práxis pedagógica proporciona a compreensão da relação entre 

ação e reflexão docente, por meio da dialética, como reflexiva do conflito entre os 

princípios teóricos e os fenômenos empíricos, favorecendo ao professor 

alfabetizador a conscientização das intencionalidades da sua prática, 

compromissada com a transformação social e emancipação humana. 

As diferentes concepções acerca do ensino e aprendizagem em alfabetização 

e letramento que perpassam e perpassaram teoricamente pelas disciplinas e 

conteúdos dos cursos de formação de professores bem como suas contradições, 

propiciam a reflexão, consciente e crítica, acerca da articulação teórico-prática da 

atuação docente. A análise da historicidade das concepções de alfabetização e 

letramento na escola brasileira até o contexto atual, nos mostra que “um olhar 

histórico sobre a alfabetização escolar no Brasil revela uma trajetória de sucessivas 

mudanças conceituais e, consequentemente, metodológicas”. (SOARES, 2004, p. 

96).  

Discute-se a seguir, as concepções de alfabetização e letramento na história 

da educação brasileira considerando o predomínio e as disputas entre os métodos 

de alfabetização na formação de professores e nas práticas pedagógicas.  

 
3.2 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: PREDOMÍNIO E DISPUTAS ENTRE 

MÉTODOS NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Por meio da análise da trajetória histórica da alfabetização na escola 

brasileira, pode-se perceber que esta foi caracterizada pelos embates entre 

metodologias e propostas teóricas que buscavam trazer melhorias para esse 
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processo. De acordo com Mortatti (2006, p. 2) o processo sistemático de 

escolarização das práticas de leitura e escrita na escola brasileira, iniciou a partir da 

proclamação da República. Desde então, os professores buscam por métodos de 

alfabetização considerados mais eficientes. No entanto, a disputa entre métodos 

tradicionais e novos ocorreram vinculados aos objetivos para a educação nacional, 

que até a LDBN/1996, tinha como fundamento o tecnicismo pedagógico, no qual a 

finalidade da alfabetização era garantir o domínio do código alfabético, ou seja, 

“considerava-se que aprender a ler e escrever dependia, fundamentalmente, de 

aprender as letras, mais especificamente os nomes das letras”. (SOARES, 2016, p. 

17). Nesta concepção, não há preocupação com a articulação entre a alfabetização 

e a leitura de mundo, isto é, com o letramento, condição fundamental para a 

emancipação social e democratização da sociedade. 

As questões de metodologias e teorias acerca da alfabetização estiveram 

presentes em nosso país,  

 
Pelo menos desde as décadas finais do século XIX, momento em 
que começa a consolidar-se um sistema público de ensino, trazendo 
a necessidade de implementação de um processo de escolarização 
que propiciasse às crianças o domínio da leitura e da escrita. 
(SOARES, 2016, p. 16). 

 
 “Na história da alfabetização no Brasil, o principal propulsor das periódicas 

mudanças de paradigma e de concepção de métodos tem sido o persistente 

fracasso da escola em levar as crianças ao domínio da língua escrita”. (SOARES, 

2016, p. 23). Pode-se perceber, de acordo com a constatação de Soares (2004, p. 

97-98), que “até os anos 80, o objetivo maior era a alfabetização” “isto é, enfatizava-

se fundamentalmente a aprendizagem do sistema convencional da escrita. 

 
Assim, pode-se dizer que até os anos 80 a alfabetização escolar no 
Brasil caracterizou-se por uma alternância entre métodos sintéticos e 
métodos analíticos, mas sempre com o mesmo pressuposto – o de 
que a criança, para aprender o sistema de escrita, dependeria de 
estímulos externos cuidadosamente selecionados ou artificialmente 
construídos – e sempre com o mesmo objetivo – o domínio desse 
sistema, considerado condição e pré-requisito para que a criança 
desenvolvesse habilidades de uso da leitura e da escrita, isto é, 
primeiro, aprender a ler e a escrever, verbos nesta etapa 
considerados intransitivos, para só depois de vencida essa etapa 
atribuir complementos a esses verbos: ler textos, livros, escrever 
histórias, cartas, etc. (SOARES, 2004, p. 98). 
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 Mortatti (2006, p. 4) dividiu em quatro períodos a questão dos métodos de 

ensino inicial da leitura e da escrita, analisadas desde as décadas finais do século 

XIX, na província de São Paulo. Apresentando brevemente em um quadro, esses 

períodos foram assim divididos, de acordo com esta autora:  

 

Quadro 1 - A questão dos métodos de alfabetização divididos em períodos históricos 

PERÍODO CONCEPÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO 

A metodização do ensino da leitura 
(1876 a 1890) 

Com esse método “iniciava-se o ensino da 
leitura com as chamadas “cartas de ABC"6 e 
depois se liam e se copiavam documentos 
manuscritos”. (MORTATTI, 2006, p. 5).  

A institucionalização do método analítico  
(1890 a 1920) 

“De acordo com esse método analítico, o ensino 
da leitura deveria ser iniciado pelo “todo”, para 
depois se proceder à análise de suas partes 
constitutivas”. (MORTATTI, 2006, p. 7). 

A alfabetização sob medida 
(1920 a 1970) 
 

Conciliando “os dois tipos básicos de métodos 
de ensino da leitura e escrita (sintéticos e 
analíticos),” neste período “passaram-se a 
utilizar: métodos mistos ou ecléticos (analítico-
sintético ou vice-versa), considerados mais 
rápidos e eficientes. (MORTATTI, 2006, p. 8). 

Alfabetização: construtivismo e desmetodização 
(1980 até o contexto atual) 
 

Nesse quarto momento, Mortatti (2006, p. 10) 
nos apresenta que foi o período em que 
“introduziu-se no Brasil o pensamento 
construtivista sobre alfabetização, resultante das 
pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita 
desenvolvidas pela pesquisadora argentina 
Emilia Ferreiro7 e seus colaboradores”.  

Fonte: MORTATTI (2006). Organização: Cristina Dallastra Soares. 

 

As mudanças de paradigmas na área da alfabetização, levaram os 

professores a diversas reflexões acerca de sua prática, porém, percebe-se que 

                                                           
6No campo específico da educação escolar, os trabalhos de Lourenço Filho, de psicotécnica 

pedagógica voltaram-se para as questões relativas à avaliação, medidas e testes de aptidão, tendo 
culminado na elaboração dos famosos “Testes ABC”, publicadas com o título Testes ABC: para 
verificação da maturidade necessária à aprendizagem da leitura e escrita, cuja primeira edição é de 
1933 e a última (12ª), de 1974. (SAVIANI, 2007, p. 23-24).   
7Nasceu na Argentina em 1937, mas há 30 anos mora no México, onde é pesquisadora emérita do 

Sistema Nacional de Investigadores. Além disso, é pesquisadora emérita de sua própria instituição, o 
CINVESTAV (Centro de Investigación y Estudios Avanzados) do IPN (Instituto Politécnico Nacional). 
É doutora em Psicologia Genética pela Universidade de Genebra (Suíça). Jean Piaget foi seu 
orientador. É a única latino-americana cuja tese foi orientada por esse ilustre Mestre. É reconhecida 
internacionalmente por suas pesquisas, que mostraram pela primeira vez que as crianças pensam 
para poder entender a escrita, ou seja, que a aquisição da escrita trata-se de um processo cognitivo e 
psicolinguístico e não de um processo perceptivo-motriz, como se acreditava no final do século XX. 
Fonte: (FERREIRO, 2013,).  
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todas as metodologias adotadas, em diferentes contextos históricos, buscaram a 

aprendizagem do sistema alfabético-ortográfico. (SOARES, 2004, p. 19). 

Pode-se perceber que no primeiro período, a aprendizagem inicial da leitura e 

da escrita iniciava-se com o reconhecimento de todas as letras do alfabeto, assim, 

“aprendido o alfabeto, combinavam-se consoantes e vogais, formando sílabas, para 

finalmente chegar a palavras e a frases”. (SOARES, 2016, p. 17).  

Mortatti (2006, p. 5) ainda comenta que: 

 
Para o ensino da leitura, utilizavam-se, nessa época, métodos de 
marcha sintética (da "parte" para o "todo"): da soletração (alfabético), 
partindo do nome das letras; fônico (partindo dos sons 
correspondentes às letras); e da silabação (emissão de sons), 
partindo das sílabas. Dever-se-ia, assim, iniciar o ensino da leitura 
com a apresentação das letras e seus nomes (método da 
soletração/alfabético), ou de seus sons (método fônico), ou das 
famílias silábicas (método da silabação), sempre de acordo com 
certa ordem crescente de dificuldade. Posteriormente, reunidas as 
letras ou os sons em sílabas, ou conhecidas as famílias silábicas, 
ensinava-se a ler palavras formadas com essas letras e/ou sons e/ou 
sílabas e, por fim, ensinavam-se frases isoladas ou agrupadas. 
Quanto à escrita, esta se restringia à caligrafia e ortografia, e seu 
ensino, à cópia, ditados e formação de frases, enfatizando-se o 
desenho correto das letras. 

  

 “Nesse período, dava-se prioridade ao valor sonoro das letras e sílabas, de 

modo que, do nome das letras, isto é, da soletração, avançou-se para métodos 

fônicos e silábicos - métodos que receberam a denominação genérica de sintéticos”. 

(SOARES, 2016, p. 17-18). 

 Já no segundo período, quando da institucionalização do método analítico, “o 

ensino da leitura deveria ser iniciado pelo “todo”, para depois se proceder à análise 

de suas partes constitutivas”. (MORTATTI, 2006, p. 7). 

 

Nesse 2º momento, que se estende até aproximadamente meados 
dos anos de 1920, a ênfase da discussão sobre métodos continuou 
incidindo no ensino inicial da leitura, já que o ensino inicial da escrita 
era entendido como uma questão de caligrafia (vertical ou horizontal) 
e de tipo de letra a ser usada (manuscrita ou de imprensa, maiúscula 
ou minúscula), o que demandava especialmente treino, mediante 
exercícios de cópia e ditado. É também ao longo desse momento, já 
no final da década de 1910, que o termo “alfabetização” começa a 
ser utilizado para se referir ao ensino inicial da leitura e da escrita. 
(MORTATTI, 2006, p. 7). 
 

 Nesse período, a realidade psicológica da criança começa a ser levada em 
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consideração na prática pedagógica do professor alfabetizador, levando em conta a 

necessidade de uma aprendizagem mais significativa para a criança. Assim, foi 

instituído o método analítico, partindo da “compreensão da palavra escrita, para dela 

chegar ao valor sonoro de sílabas e grafemas”. (SOARES, 2016, p. 18). 

O “método da palavração”, ganhou destaque no Brasil, introduzido pela 

“Cartilha Maternal de João de Deus, de que Silva Jardim, eminente educador 

paulista nas últimas décadas do século XIX e primeiras do século XX, foi o grande 

divulgador”.  (SOARES, 2016, p. 18).  

No terceiro período conciliava-se os dois tipos básicos de métodos de ensino 

da leitura e escrita (sintéticos e analíticos), que se destacaram em atividades 

propostas nas cartilhas de alfabetização. “Nas duas orientações, o domínio do 

sistema de escrita é considerado condição e pré-requisito para que a criança 

desenvolva habilidades de uso da leitura e da escrita, lendo e produzindo textos 

reais”. (SOARES, 2016, p. 19). “Dessas duas vias de evolução, nasceu a 

controvérsia - a questão -, que se estendeu até os anos 1980, entre os métodos 

sintéticos e métodos analíticos”.  (SOARES, 2016, p. 18). 

 Quando da introdução das ideias construtivistas no Brasil, estas concepções 

influenciaram as propostas de formação de professores e as práticas pedagógicas. 

Estes estudos trouxeram para o Brasil concepções revolucionárias sobre o processo 

de alfabetização influenciando as normas do governo que estão expressas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 
Com o deslocamento do eixo da investigação das questões do 
ensino para as questões da aprendizagem, foi possível compreender 
que as crianças sabiam muito mais do que se poderia supor até 
então, que elas não entravam na escola completamente 
desinformadas, que possuíam um conhecimento prévio. (BRASIL, 
1997, p. 21). 
 

Esses escritos, não apresentam nenhum método pedagógico, mas revelam 

os processos de aprendizado das crianças, levando os professores alfabetizadores a 

reflexão sobre os métodos tradicionais de ensino da leitura e da escrita. “A partir dos 

anos de 1980, passa-se a questionar programaticamente a necessidade dos 

métodos e da cartilha de alfabetização, em decorrência da intensa divulgação, entre 

nós, dos pensamentos construtivista e interacionista sobre alfabetização”. 

(MORTATTI, 2000, p. 47). 
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“A questão dos métodos passou a ser considerada tradicional, e os 
antigos e persistentes problemas da alfabetização vêm sendo 
pensados e praticados predominantemente, no âmbito das políticas 
públicas, a partir de outros pontos de vista, em especial a 
compreensão do processo de aprendizagem da criança 
alfabetizanda, de acordo com a psicogênese da língua escrita”. 
(MORTATTI, 2006, p. 4). 
 

Conforme expresso nos PCNs, os resultados da investigação da Psicogênese 

da Língua Escrita permitiram perceber que o aluno “precisa compreender não só o 

que a escrita representa, mas também de que forma ela representa graficamente a 

linguagem. (BRASIL, 1997, p. 21). Os PCNs, trazem a reflexão acerca do 

construtivismo como uma proposta de intervenção nas práticas pedagógicas, 

considerando o caminho individual percorrido pelas crianças em seu processo inicial 

de alfabetização. 

 
É preciso ter claro também que as propostas didáticas difundidas a 
partir de 1985, ao enfatizar o papel da ação e reflexão do aluno no 
processo de alfabetização, não sugerem (como parece ter sido 
entendido por alguns) uma abordagem espontaneísta da 
alfabetização escolar; ao contrário, o conhecimento dos caminhos 
percorridos pelo aluno favorece a intervenção pedagógica e não à 
omissão, pois permite ao professor ajustar a informação oferecida às 
condições de interpretação em cada momento do processo. Permite 
também considerar os erros cometidos pelo aluno como pistas para 
guiar sua prática, para torná-la menos genérica e mais eficaz. 
(BRASIL, 1997, p. 35). 

 

A busca por métodos eficazes e práticas exitosas de alfabetização foi 

transferida para a reflexão acerca da criança como sujeito que aprende e interage 

em seu meio, construindo seu conhecimento através das relações sociais. Nas 

últimas décadas, muitos estudos trouxeram contribuições acerca de novas 

concepções de alfabetização e letramento, e a teoria de Emilia Ferreiro passou a ser 

questionada por refletir somente sobre a função social da escrita em detrimento dos 

conhecimentos específicos, considerados indispensáveis ao domínio da leitura e da 

escrita, que nesse processo passam a ser secundarizados.  

 

Como consequência de o construtivismo ter evidenciado processos 
espontâneos de compreensão da escrita pela criança, ter condenado 
os métodos que enfatizavam o ensino direto e explícito do sistema 
de escrita e, sendo fundamentalmente uma teoria psicológica, e não 
pedagógica, não ter proposto uma metodologia de ensino, os 
professores foram levados a supor que, apesar de sua natureza 
convencional e com frequência arbitrária, as relações entre a fala e a 
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escrita seriam construídas pela criança de forma incidental e 
assistemática, como decorrência natural de sua interação com 
inúmeras e variadas práticas de leitura e de escrita, ou seja, através 
de atividades de letramento, prevalecendo, pois, estas sobre as 
atividades de alfabetização. (SOARES, 2004, p. 99). 
 

 Essas teorias levaram o professor alfabetizador a refletir sobre os usos 

sociais da escrita superando metodologias de codificação e decodificação do código 

alfabético. Nesta perspectiva, o professor alfabetizador, em sua prática pedagógica, 

dá maior ênfase ao uso social da escrita, do que ao ensino sistemático das relações 

entre a fala e a escrita, conforme explica Soares: 

 
O foco no processo de conceitualização da língua escrita pela 
criança e a ênfase na importância de sua interação com práticas de 
leitura e de escrita como meio para provocar e motivar esse 
processo têm subestimado, na prática escolar da aprendizagem 
inicial da língua escrita, o ensino sistemático das relações entre a 
fala e a escrita, de que se ocupa a alfabetização. (SOARES, 2004, p. 
98-99). 

 

Nas últimas décadas dos anos de 1990, tem-se observado, que as 

discussões acerca das concepções de alfabetização e letramento, contribuíram com 

a crítica à alfabetização tradicional, que fragmenta e mecaniza a aprendizagem do 

código alfabético. No entanto, os professores alfabetizadores passaram a priorizar 

em suas práticas o trabalho com o texto, desconsiderando a aprendizagem 

sistemática da alfabetização, não resolvendo a questão da dissociação entre a 

aprendizagem da leitura e escrita e do letramento. 

A ênfase no letramento, secundarizou as práticas pedagógicas relacionadas a 

sistematização do código alfabético, necessitando a discussão sobre o tema 

enquanto condição de emancipação humana, isto é, alfabetizar e letrar para leitura 

crítica de mundo, superando os limites da alfabetização tradicional e resultando em 

práticas mais exitosas em alfabetização e letramento. “É, sobretudo essa ausência 

de ensino direto, explícito e sistemático da transferência da cadeia sonora da fala 

para a forma gráfica da escrita que tem motivado as críticas que atualmente vêm 

sendo feitas ao construtivismo”. (SOARES, 2004, p. 99).  

 
Um momento como este é, sem dúvida, desafiador, porque estimula 
a revisão dos caminhos já trilhados e a busca de novos caminhos, 
mas é também ameaçador, porque pode conduzir a uma rejeição 
simplista dos caminhos trilhados e a propostas de solução que 
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representem desvios para indesejáveis descaminhos. (SOARES, 
2004, p. 96).  

 

O ensino e aprendizagem da linguagem escrita, sobretudo antes de a criança 

atingir os sete anos de idade, ganharam nas últimas décadas do século XX muitas 

discussões, para atender à nova demanda de ingresso ao Ensino Fundamental. 

Nessa mesma época, em meados do século XX, observa-se uma mudança no 

conceito de alfabetização, tendo em vista modificações culturais, econômicas e 

sociais, onde para que um indivíduo fosse considerado alfabetizado não bastava que 

assinasse o próprio nome, mas esse conceito carece de maiores especificações, 

tornando os conceitos de alfabetização e letramento indissociáveis. 

O termo Letramento, surgido recentemente na linguagem da educação e das 

ciências linguísticas, “pode ser interpretado como decorrência da necessidade de 

configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na área da leitura e da 

escrita que ultrapassem o domínio do sistema alfabético e ortográfico”. (SOARES, 

2004, p. 96).  

 
A insuficiência desses recursos para criar objetivos e procedimentos 
de ensino e de aprendizagem que efetivamente ampliassem o 
significado de alfabetização, alfabetizar, alfabetizado, é que pode 
justificar o surgimento da palavra letramento, consequência da 
necessidade de destacar e claramente configurar, nomeando-os, 
comportamentos e práticas de uso do sistema de escrita, em 
situações sociais em que a leitura e/ou a escrita estejam envolvidas. 
Entretanto, provavelmente devido ao fato de o conceito de 
letramento ter sua origem em uma ampliação do conceito de 
alfabetização, esses dois processos têm sido frequentemente 
confundidos e até mesmo fundidos. Pode-se admitir que, no plano 
conceitual, talvez a distinção entre alfabetização e letramento não 
fosse necessária, bastando que se ressignificasse o conceito de 
alfabetização (como sugeriu Emilia Ferreiro em recente entrevista 
concedida à revista Nova Escola, n. 162, maio 2003); no plano 
pedagógico, porém, a distinção torna-se conveniente, embora 
também seja imperativamente conveniente que, ainda que distintos, 
os dois processos sejam reconhecidos como indissociáveis e 
interdependentes. (SOARES, 2004, p. 97).  

 

Assim, percebe-se que os conceitos de alfabetização e letramento tendem a 

fundir-se na prática pedagógica, levando os professores alfabetizadores à novas 

reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem da linguagem escrita no 

contexto escolar.  
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A alfabetização só tem sentido quando desenvolvida no contexto de 
práticas sociais de leitura e de escrita e por meio dessas práticas, ou 
seja, em um contexto de letramento e por meio de atividades de 
letramento; este, por sua vez, só pode desenvolver-se na 
dependência da e por meio da aprendizagem do sistema de escrita. 
(SOARES, 2004, p. 97). 
 

As práticas pedagógicas do alfabetizar letrando constituem-se em caminhos 

para a transmissão significativa dos conhecimentos necessários para uma vida 

cidadã. A escola necessita estar em constante evolução para acompanhar as 

transformações sociais, as mudanças teórico-metodológicas que ocorrem nos 

processos de alfabetização e letramento, que refletem nas práticas pedagógicas.  

 Para atingir o objetivo do alfabetizar letrando ou letrar alfabetizando, como é 

imprescindível no contexto educacional atual, é necessário um planejamento 

pedagógico estruturado em atividades reflexivas sobre o Sistema de Escrita 

Alfabética - SEA, associada às práticas de letramento. 

  

Essas duas aprendizagens – aprender a técnica, o código 
(decodificar, usar o papel, usar o lápis etc.) e aprender também a 
usar isso nas práticas sociais, as mais variadas, que exigem o uso 
de tal técnica – constituem dois processos, e um não está antes do 
outro. São processos simultâneos e interdependentes. (SOARES, 
2003, p. 16). 
 

Assim, percebe-se no contexto atual um retorno à reflexão dos processos de 

sistematização da aprendizagem da linguagem escrita, pois as atividades de 

alfabetizar e letrar são indissociáveis na prática pedagógica do professor 

alfabetizador. 

Sabe-se que a “aprendizagem da técnica, o domínio do código convencional 

da leitura e da escrita e das relações fonema/grafema, do uso dos instrumentos com 

os quais se escreve, não é pré-requisito para o letramento”. (SOARES, 2003, p. 16). 

Isso significa que um aprendizado não é pré-condição para que o outro aprendizado 

aconteça, essas duas aprendizagens acontecem ao mesmo tempo no 

desenvolvimento da criança. 

Soares (2003, p. 16) nos afirma que “se a alfabetização é uma parte 

constituinte da prática da leitura e da escrita, ela tem uma especificidade, que não 

pode ser desprezada. É a esse desprezo que chamo de “desinventar” a 

alfabetização”. Isto significa abandonar algumas particularidades dos processos de 

alfabetização. “A alfabetização é algo que deveria ser ensinado de forma 
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sistemática, ela não deve ficar diluída no processo de letramento”. (SOARES, 2003, 

p.16).  

Por algumas décadas, as reflexões acerca da utilização de métodos na 

alfabetização foram questionadas e mesmo discriminadas, levando os professores a 

se basearem em uma teoria e não em um método sistematizado de ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita. Assim, “se antigamente havia método sem 

teoria, hoje temos uma teoria sem método. E é preciso ter as duas coisas: um 

método fundamentado numa teoria e uma teoria que produza um método”. 

(SOARES, 2003, p.16). 

Os estudos sobre a alfabetização no Brasil, contribuíram com a melhoria do 

processo ensino-aprendizagem da linguagem escrita visando melhores índices de 

desenvolvimento das crianças quanto ao domínio da leitura e da escrita. “Entretanto, 

nos anos iniciais do século XXI, apesar da hegemonia exercida pelo construtivismo 

nas duas décadas anteriores, o fracasso em alfabetização persiste”. (SOARES, 

2016, p. 23). Esse “fracasso na década inicial do século XXI é denunciado por 

avaliações externas à escola - avaliações estaduais, nacionais e até internacionais”. 

(SOARES, 2016, p. 23). 

 
Nos anos iniciais do século XXI reaparece a discussão sobre 
métodos na alfabetização, relativamente marginalizada durante as 
duas últimas décadas do século XX, e enfrentam-se de novo 
polêmicas, agora mais complexas: não apenas divergências em 
torno de diferentes métodos de alfabetização, mas também, e talvez 
sobretudo, dúvidas sobre a possibilidade ou a necessidade de 
método para alfabetizar - um movimento de recuperação do método 
em conflito com a tendência à desmetodização, consequência da 
interpretação que se deu ao construtivismo. (SOARES, 2016, p. 24). 

 

No contexto atual estamos vivendo o que Soares (2003, p. 19) chama de 

“Reinvenção da Alfabetização”. Segundo a autora, essa reinvenção pode parecer 

uma esperança, mas não é propriamente a solução do problema entendendo-a 

como um movimento que tenta recuperar a especificidade do processo de 

alfabetização. Aqui, vale lembrar da conhecida “teoria da curvatura da vara, que 

esteve muito difundida nos anos 70”, como nos afirma Soares (2003, p. 20): 

 
Se temos uma vara encurvada e queremos que ela fique reta, 
curvamos a vara para o lado contrário para que ela fique depois na 
posição vertical. Isso é uma metáfora para mostrar um movimento 
que acontece com frequência – se não sempre – na educação.  
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No entanto, “é preciso saber o que significa esse “curvar para o outro lado”. 

Pode significar voltar ao antigo – e é o que tem acontecido”. (SOARES, 2003, p. 20). 

Neste sentido, torna-se importante a formação continuada do professor 

alfabetizador, que proporcione a reflexão acerca de teorias e métodos que embasam 

a prática pedagógica, para que esse processo possa acontecer de forma a garantir 

aos alfabetizandos a qualidade de sua aprendizagem associada ao seu uso na vida 

social. 

Sendo assim, discute-se a seguir a importância do trabalho do educador no 

primeiro ano do Ensino Fundamental, sendo esta etapa de escolaridade a base para 

o desenvolvimento infantil, onde as práticas pedagógicas em alfabetização e 

letramento devem considerar o trabalho com a ludicidade e a consciência fonológica, 

considerados processos importantes para o desenvolvimento cognitivo e a 

aprendizagem inicial da alfabetização.  

 

3.3 A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NO 1º ANO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL: ÊNFASE NA LUDICIDADE E CONSCIÊNCIA 

FONOLÓGICA 

 

Ao ingressar no Ensino Fundamental as crianças chegam em diferentes 

condições com relação aos seus conhecimentos da língua, onde os educadores, 

considerados como sujeitos essenciais na mediação de conhecimentos nessa etapa 

de escolaridade (que acredita-se ser a base para o sucesso nos anos escolares 

posteriores),  necessitam diagnosticar o nível de desenvolvimento em que a criança 

se encontra, relacionando o aprendizado escolar com o desenvolvimento mental das 

crianças, para que assim possam mediar o processo inicial de alfabetização escolar. 

Com base na Psicologia histórico-cultural cujo representante é Vigotski, pode-

se compreender a formação dos processos psíquicos superiores, destacando a 

aprendizagem como propulsora do desenvolvimento do pensamento. 

Os professores alfabetizadores necessitam estarem atentos ao nível de 

conhecimento em que a criança se encontra no início do processo de alfabetização, 

para assim, poder atingir a todos os alunos, desafiando-os para provocar o avanço. 

Dessa forma, considerando o que a criança já sabe e partindo do conhecimento 

prévio, o educador estimulará o passo seguinte, observando os níveis de 
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desenvolvimento real e potencial discente. Vigotski (2007. p. 95), afirma que, aquilo 

que uma criança é capaz de fazer com a ajuda de alguém hoje, ela conseguirá fazer 

sozinha amanhã, através da zona de desenvolvimento proximal. Em Vigotski, a zona 

de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de desenvolvimento real, 

que se costuma determinar por meio da solução independente de problemas e o 

nível de desenvolvimento potencial, determinado por meio da solução de problemas 

sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. 

(VIGOTSKI, 2007). 

Desta forma, o início desse processo deve priorizar atividades que 

possibilitem a elas realizar com maior autonomia as tarefas de representação dos 

seus escritos, considerando importante nesse processo, o trabalho por meio da 

ludicidade e a consciência fonológica no primeiro ano do Ensino Fundamental, por 

ser uma etapa de escolaridade que exige do docente, conhecimentos acerca das 

especificidades da infância. 

 

Atualmente, sabemos que a criança que chega, à escola tem um 
notável conhecimento de sua língua materna, um saber linguístico 
que utiliza “sem saber” (inconscientemente) nos seus atos de 
comunicação cotidianos. (FERREIRO, 1999, p. 26). 
 

O trabalho com a oralidade da criança necessita ser desenvolvido na escola 

nesta etapa de escolaridade, pois, como nos afirma Cagliari (2009, p. 44), “se a 

escola tem por objetivo ensinar como a língua funciona, deve incentivar a fala e 

mostrar como ela funciona”. Segundo Vigotski (2007. p. 9) “a fala tem um papel 

essencial na organização das funções psicológicas superiores”8, pois é por meio da 

linguagem que ela se desenvolve, constituindo também como um meio de contato 

social com outras pessoas. 

A mediação do professor pode contribuir como base para os processos 

psicológicos superiores, pois “as funções psicológicas superiores estão sujeitas a lei 

fundamental do desenvolvimento e surgem ao longo do curso geral do 

desenvolvimento psicológico da criança como resultado de um processo dialético”. 

(VIGOTSKI, 2007. p. 41). 

 

                                                           
8Em Vigotski, as funções psicológicas superiores são produto da atividade cerebral. (VIGOTSKI, 

2007). 
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No desenvolvimento da criança, a imitação e o aprendizado 
desempenham um papel importante. Trazem à tona as qualidades 
especificamente humanas da mente e levam a criança a novos níveis 
de desenvolvimento. Na aprendizagem da fala, assim como na 
aprendizagem das matérias escolares, a imitação é indispensável. O 
que a criança é capaz de fazer hoje em cooperação, será capaz de 
fazer sozinha amanhã. Portanto, o único tipo positivo de aprendizado 
é aquele que caminha à frente do desenvolvimento, servindo-lhe de 
guia; deve voltar-se não tanto para as funções já maduras, mas 
principalmente para as funções em amadurecimento. (VIGOTSKI, 
1993. p. 89). 
 

O professor, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, necessita, em sua 

prática pedagógica, proporcionar situações variadas de aprendizagem e refletir 

sobre “a importância da interação entre as crianças para conseguir uma escrita 

satisfatória e com propósitos comunicativos”. (FERREIRO, 2013, p. 11). Dessa 

forma, o docente estará privilegiando o trabalho com a alfabetização e o letramento, 

proporcionando às crianças possibilidades de aquisição do conhecimento e 

favorecendo a melhoria do processo ensino-aprendizagem, pois esse processo vai 

muito além da simples transmissão de conteúdos, envolvendo aspectos que 

analisam a estrutura cognitiva e os níveis de desenvolvimento real e potencial 

infantil.  

Cagliari (1998, p. 37), nos afirma que “aprender é um ato individual: cada um 

aprende segundo seu próprio metabolismo intelectual”. Com isso, deve-se levar em 

conta, que cada criança percorrerá um caminho diferenciado e único, pois seu 

percurso de aprendizagem será interpretado à sua maneira, cabendo ao professor 

alfabetizador adquirir a sensibilidade de identificar a melhor forma de intervenção 

com cada uma. 

 
A mão que escreve e o olho que lê estão sob o comando de um 
cérebro que pensa sobre a escrita que existe em seu meio social e 
com a qual toma contato através de sua própria participação em atos 
que envolvem o ler ou o escrever, em práticas sociais mediadas pela 
escrita. (FERREIRO, 1999. p. 8). 

 

Os educadores dos primeiros anos do Ensino Fundamental, necessitam 

refletir sobre as reais condições psíquicas, sociais, emocionais e cognitivas das 

crianças para que elas possam se apropriar dos conteúdos socialmente construídos 

e conquistarem sua emancipação, onde professor e alunos “são considerados 

sujeitos do ato de conhecimento”. (VIANA, 2016, p. 76). 
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Soares (2017, p. 172) alerta que a escola transformadora, necessita 

reconhecer que “só se estará contribuindo para a conquista da cidadania se, ao 

promover a alfabetização, propicia-se, sobretudo, condições de possibilidade de que 

os indivíduos se tornem conscientes de seu direito à leitura e à escrita”. Para tanto, o 

professor alfabetizador necessita adotar práticas pedagógicas que levem em 

consideração o trabalho indissociado de alfabetização e letramento, favorecendo a 

emancipação cultural e social de seus estudantes.  

Vale ressaltar que a prática da alfabetização não se reduz à prática de um 

método, visto que esta prática constitui-se de diferentes facetas, que como nos 

afirma Soares (2016, p. 27), “a alfabetização [...] é processo complexo que envolve 

vários componentes, ou facetas, e demanda diferentes competências”. Soares 

(2016, p. 28-29) apresenta três principais facetas de inserção no mundo da escrita: a 

faceta linguística da língua escrita, ou seja, a representação visual da cadeia sonora 

da fala, designada de alfabetização; a faceta interativa da língua escrita, ou seja, a 

língua escrita como veículo de interação entre as pessoas, de expressão e 

compreensão de mensagens; e a faceta sociocultural da língua escrita, ou seja, os 

usos, funções e valores atribuídos à escrita em contextos socioculturais, sendo estas 

duas últimas designadas como letramento. A palavra faceta é utilizada por Magda 

Soares (2016, p. 33): 

 
Para designar componentes da aprendizagem inicial da língua 
escrita: tal como, em uma pedra lapidada, as várias superfícies - 
facetas - se somam para compor o todo que é a pedra, assim 
também os componentes do processo de aprendizagem da língua 
escrita - suas facetas - se somam para compor o todo que é o 
produto desse processo: alfabetização e letramento. Uma só faceta 
de uma pedra lapidada não é a pedra; um só componente - faceta - 
do processo de aprendizagem da língua escrita não resulta no 
produto: a criança alfabetizada e inserida no mundo da cultura 
escrita, a criança letrada.  
 

Neste sentido, Soares (2016, p. 33) ainda afirma que: 

 
Como em qualquer tema multifacetado, também na aprendizagem 
inicial da língua escrita o todo só pode ser compreendido se cada 
uma de suas partes é compreendida; por isso, para a ciência, para a 
pesquisa, é necessário fragmentar essa aprendizagem, tomar cada 
uma de suas facetas separadamente, a fim de apreender as 
características específicas a cada uma, construir princípios e teorias 
que elucidem cada uma. 
 

O conhecimento dessas diferentes facetas, torna-se fundamental para que o 
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educador possa desempenhar um importante papel na mediação do conhecimento, 

considerando o ensino da escrita “não como uma habilidade motora, mas como uma 

atividade cultural”. (VIGOTSKI, 2007. p. 143). Cada uma dessas facetas demandam 

“processos cognitivos e linguísticos e outras e diferentes estratégias de 

aprendizagem e de ensino”. (SOARES, 2016, p. 29). O equívoco nas práticas de 

alfabetização e letramento é considerar apenas uma de suas facetas, assim, 

continua a autora: 

 

A tendência, porém, tem sido privilegiar na aprendizagem inicial da 
língua escrita apenas uma de suas várias facetas e, por conseguinte, 
apenas uma metodologia: assim fazem os métodos hoje 
considerados como “tradicionais”, que, como já foi dito, voltam-se 
predominantemente para a faceta fônica, isto é, para o ensino e a 
aprendizagem do sistema de escrita; por outro lado, assim também 
tem feito o chamado “construtivismo”, que se volta 
predominantemente para as facetas referentes ao letramento, 
privilegiando o envolvimento da criança com a escrita em suas 
diferentes funções, seus diferentes portadores, com os muitos tipos e 
gêneros de texto. (SOARES, 2004, p. 100). 

 

Muitos dos problemas da aprendizagem inicial da leitura e da escrita, talvez 

possam estar na desarticulação de conhecimentos e metodologias, privilegiando 

somente esta ou aquela teoria, em detrimento de outras que a complementam. 

Assim, continua SOARES (2004, p. 100): 

 
O caminho para esse ensino e aprendizagem é a articulação de 
conhecimentos e metodologias fundamentados em diferentes 
ciências e sua tradução em uma prática docente que integre as 
várias facetas, articulando a aquisição do sistema de escrita, que é 
favorecida por ensino direto, explícito e ordenado, aqui 
compreendido como sendo o processo de alfabetização, com o 
desenvolvimento de habilidades e comportamentos de uso 
competente da língua escrita nas práticas sociais de leitura e de 
escrita, aqui compreendido como sendo o processo de letramento. 

 

A faceta linguística corresponde como nos afirma Soares (2016, p. 36) “a 

aprendizagem do sistema alfabético-ortográfico, que conduz a habilidade de leitura e 

de produção de palavras escritas, a que aqui se reserva a designação de 

alfabetização”. O trabalho pedagógico para a aprendizagem inicial da língua escrita - 

focaliza, basicamente, a conversão da cadeia sonora da fala em escrita. Neste 

sentido, é fundamental o professor compreender a natureza linguística e cognitiva 

desta conversão, para o desenvolvimento das facetas interativas e socioculturais.  
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A faceta linguística é alicerce das duas outras facetas porque, 
embora a aprendizagem inicial da língua escrita deva incluir 
habilidades de compreensão e de produção de texto escrito, e ainda 
de uso da língua escrita nas práticas sociais que ocorrem em 
diferentes contextos de sociedades letradas, estas habilidades, que 
constituem as facetas interativa e sociocultural, dependem 
fundamentalmente do reconhecimento (na leitura) e da produção (na 
escrita) corretos e fluentes de palavras. (SOARES, 2016, p. 36). 
 

Os docentes devem ter como função primordial considerar em sua prática 

pedagógica de alfabetização e letramento, as diferentes facetas, concordando com 

Soares (2016, p. 34): 

 
Aos que promovem e orientam o processo - aos que ensinam - cabe 
considerar, sim, cada parte, cada faceta, separadamente, uma vez 
que é necessário desenvolver as competências específicas a cada 
uma, fundamentando-se nos princípios e teorias que a elucidam; 
cabe também considerar as várias facetas em suas relações, de 
modo a desenvolver harmonicamente a aprendizagem do todo, não 
só como uma estratégia de ensino, mas sobretudo em respeito aos 
processos reais de leitura e de escrita, em que as diferentes 
competências não atuam separadamente nem em sequência, mas 
simultaneamente. 
 

Para a neurociência cognitiva da leitura, o ensino necessita despertar os 

alunos para a aprendizagem, pois esta envolve muitas questões como a motivação, 

o interesse, as experiências das crianças. Sabe-se que, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, as crianças passam a entrar em contato com uma cultura da qual 

devem se apropriar. 

 
Um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a zona de 
desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários 
processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar 
somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e 
quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez 
internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do 
desenvolvimento independente da criança. (VIGOTSKI, 2007, p. 
103).   

 

A aquisição da linguagem escrita proporciona modificações cognitivas para o 

sujeito que a adquire. Nesse sentido, essa apropriação não pode ser um processo 

puramente mecânico isolado de sua compreensão para que não haja um 

desinteresse e rejeição a esse aprendizado. Na prática pedagógica, “o ensino sem 

sentido, imposto de fora para dentro e de cima para baixo não cria condições de 

aprendizagem”. (FRANCO, 2015, p. 612-613).  
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O desenvolvimento, tanto do aspecto oral quanto escrito da linguagem 

humana, acontece por meio de um processo de aprendizagem que é histórico e 

socialmente construído ao longo do crescimento da criança. A diferença entre um 

aprendizado e o outro é que ao ingressar na escola, qualquer criança já aprendeu a 

falar e a entender a linguagem sem necessitar de treinamentos específicos, ou seja, 

ninguém precisou arranjar a linguagem em ordem de dificuldades crescentes, ou 

pedir a elas realizarem exercícios de discriminação auditiva para facilitar o 

aprendizado da criança, ela simplesmente se encontrou no meio de pessoas que 

falavam e aprendeu. (CAGLIARI, 2009, p. 15). As diferenças entre o natural (a fala) 

e o cultural (a escrita) sugerem um enigma que o neurocientista francês, Stanislas 

Dehaene [...], denomina “o paradoxo da leitura”. (SOARES, 2016, p. 43). Assim, 

Soares (2016, p. 45) afirma que: 

 
A aprendizagem da escrita não é um processo natural, como é a 
aquisição da fala: a fala é inata, é um instinto; sendo inata, instintiva, 
é naturalmente adquirida, bastando para isso que a criança esteja 
imersa em ambiente em que ouve e fala a língua materna. A escrita, 
ao contrário, é uma invenção cultural, a construção de uma 
visualização dos sons da fala, não um instinto. 

 
Para a criança progredir em sua aprendizagem, Dehaene (2012, p. 218) 

afirma que ela “deve imperativamente desenvolver a segunda via da leitura, aquela 

que associa cada cadeia de letras a sua pronúncia, por um procedimento 

sistemático de conversão dos grafemas aos fonemas”. Assim, em relação ao 

desenvolvimento da consciência fonológica em crianças pequenas, Adams ([et. al], 

2006. p. 22) afirma que “o conhecimento consciente dos fonemas é diferente da 

sensibilidade inata que sustenta a produção e recepção da fala”. Neste sentido, 

considera-se importante que o educador adquira um referencial teórico que 

contemple a relação entre linguagem, pensamento e desenvolvimento, pois de 

acordo com Scliar-Cabral (2013, p. 277), “não se podem dissociar as ciências 

humanas das biológicas para explicar a aprendizagem e o funcionamento da leitura”. 

 
Estudos e pesquisas no campo da neurociência dos processos 
cognitivos, campo que se vem desenvolvendo rápida e solidamente 
nas últimas décadas, com o apoio em modernas tecnologias de 
neuroimagem que permitem identificar o funcionamento do cérebro 
durante atividades que envolvem a língua escrita, indicam que a 
solução do enigma, ou paradoxo, está na plasticidade da arquitetura 
do cérebro que se adapta a objetos culturais criados pelo homem - 
uma interação entre natureza e cultura. (SOARES, 2016, p. 44). 
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O desenvolvimento das competências em leitura e escrita indica que “os 

neurônios humanos são dotados de plasticidade para a aprendizagem de novos 

reconhecimentos”. (SCLIAR-CABRAL, 2013, p. 277). Neste sentido, “bilhões de 

neurônios armazenam e processam dados em memórias especializadas, 

interconectadas e continuamente reconstituídas, capazes de aprender as novas 

invenções produzidas pela cultura”. (SCLIAR-CABRAL, 2013, p. 278).  

 
A plasticidade cerebral foi tantas vezes demonstrada que foi 
considerada com frequência como uma propriedade evidente por si 
mesma; ela faria parte das características físicas intrínsecas do 
tecido cerebral possuídas por não importa qual neurônio. Na 
realidade, a capacidade de aprendizagem deve acima de tudo ser 
considerada como uma evolução sofisticada do córtex. Em alguns 
circuitos e em certos momentos, o organismo ganha em deixar uma 
parte de seu sistema nervoso adaptar-se aos limites do mundo 
exterior. É somente nesses casos que a evolução põe em cursos 
mecanismos de aprendizagem. (DEHAENE, 2012. p. 161). 
 

De acordo com Dehaene (2012, p. 165), “o cérebro da criança pequena, 

quando chega à escola, já está preparado para o reconhecimento das letras e das 

palavras”. Conforme Scliar-Cabral (2013, p. 278), para o reconhecimento dos traços 

invariantes que compõem as letras, o cérebro humano utiliza a capacidade dos 

neurônios da região occipitotemporal ventral esquerda, como nos mostra a figura 

abaixo:  

Figura 1 - Região occipitotemporal ventral esquerda no cérebro 
humano  

 

Fonte: dislexia Brasil9.  
 

Dehaene (2012, p. 185), apresenta que “o sistema visual do hemisfério 

                                                           
9Disponível em: <http://www.dislexiabrasil.com.br/Dislexia.aspx> Acesso em: 31/07/2017. 
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esquerdo é melhor para a discriminação de pequenas formas locais, enquanto o 

direito prefere as formas globais”. Para que ocorra o reconhecimento dos traços que 

constituem as letras, como os do sistema alfabético, por exemplo, Scliar-Cabral 

(2013, p. 282) afirma que: 

 
É fundamental que os neurônios situados na região occipitotemporal 
ventral esquerda aprendam a perceber as diferenças que distinguem 
as letras entre si, resultantes da articulação entre retas e curvas, 
sendo o mais difícil destes traços a diferença entre a direção para a 
esquerda ou para a direita.  
 

O reconhecimento dessas invariâncias, de acordo com a constatação de 

Scliar-Cabral (2013, p. 278) é possível e necessário por duas razões, 

fundamentalmente:  

 
Primeira, porque, como mecanismo adaptativo, o sistema visual dos 
primatas deve reconhecer as formas básicas do que se encontra na 
natureza, independentemente das variantes que o olhar capta, 
conforme a distância, o ângulo de visão, a incidência da luz e sombra 
e a parte em relação ao todo, etc., segunda, porque, e essa é 
especificamente humana, só essa explica a capacidade dos 
neurônios da região occipitotemporal ventral esquerda em 
reconhecer os traços invariantes que compõem as letras: na espécie 
humana, os respectivos axônios (prolongamentos dos neurônios 
para levarem a informação a outros neurônios através do mecanismo 
denominado de sinapse) estão ligados a todas as regiões que 
processam a linguagem verbal e simultaneamente à região que 
processa o significado.  

 

Dessa forma, a utilização de métodos globais de alfabetização, que partem 

dos métodos analíticos (do todo para as partes), como nos mostra Scliar-Cabral 

(2013, p. 279) “é efetuado pela região homolateral direita”, diferentemente como 

ocorre com a visão, que processa os sinais luminosos por meio da parte posterior e 

central da região occipital de ambos os hemisférios e depois são enviadas para as 

áreas especializadas, a região occipitotemporal ventral esquerda, já comprovada 

pelas pesquisas em neurociências. (SCLIAR-CABRAL, 2013, p. 279). “No entanto, o 

método global ainda continua a ter muitos adeptos no Brasil, os quais, por 

desconhecerem os fundamentos dos métodos fônicos, criticam-nos acerbamente”. 

(SCLIAR-CABRAL, 2013, p. 279). 

Segundo Dehaene (2012, p. 237), referindo-se ao método global, afirma que 

“esse método pedagógico propõe à criança associar diretamente as palavras 



83 
 

 
 

escritas, ou seja, frases inteiras, ao seu significado, recusando-se a ensinar 

explicitamente as correspondências grafemas-fonemas.” Dehaene (2012, p. 239) 

reforça ainda, que “esses exercícios não têm nenhuma relação com a maneira como 

nosso cérebro reconhece as palavras.” 

 
Os enfoques baseados na forma global da palavra e em sua relação 
direta com o significado não funcionam tão bem quanto os baseados 
na relação sistemática entre os grafemas e fonemas. Independente 
de sua origem social, os alunos cuja atenção não for direcionada à 
decodificação das letras e dos grafemas sofrem um retardo de leitura 
não desprezível que persiste durante muitos anos, mesmo se 
terminar depois por desaparecer. (DEHAENE, 2012, p. 245). 

 
Conforme explicita Scliar-Cabral (2013, p. 281), para facilitar a aprendizagem 

inicial da leitura e da escrita torna-se fundamental “a utilização de poucos traços 

articulados para formar uma letra, diferenciando-a das demais”. Com isso, pode-se 

explicar a utilização de um determinado tipo de letra, como a CAIXA ALTA, ou a letra 

de imprensa maiúscula, por exemplo, que compõe-se basicamente de linhas retas 

ou curvas, para o processamento inicial da escrita, que como expõe essa mesma 

autora:  

 
Quanto mais baixo o nível de processamento, tanto mais deverá ser 
automatizado durante a aprendizagem e, portanto, menor o número 
de traços que compõem o paradigma (lista dos traços que são 
utilizados) e de cada feixe (no caso, uma dada letra), para não 
sobrecarregar a memória. (SCLIAR-CABRAL, 2013, p. 281).  
 

Também, Cagliari (2009, p. 84) nos apresenta que “a escrita de forma é muito 

mais fácil de aprender e reproduzir que a cursiva”, principalmente no processo inicial 

de alfabetização escolar. 

 
Sem dúvida, a escrita cursiva é importantíssima, fundamental na 
nossa cultura, mas não me parece ser a maneira mais adequada de 
ensinar alguém a escrever. Seria muito mais fácil e simples aprender 
a escrever e a ler, em primeiro lugar, através da escrita de forma 
maiúscula. Depois a criança aprenderia a escrita cursiva. Se lhe 
explicarem essas diferenças e os usos que fazemos dessas formas, 
ela não confundirá as duas escritas. Uma série de dificuldades que a 
escola cria para a alfabetização, poderá, assim, ser evitada. 
(CAGLIARI, 2009, p. 84). 
 

O desenvolvimento da leitura e da escrita infantil, constitui-se em níveis que 

vão sendo estruturados em uma ordem de complexidade e quantidade crescente, 

conforme nos apresenta Scliar-Cabral (2013, p. 281):  
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A primeira ordem é a dos traços articulados simultaneamente e não 
em cadeia, para formar cada letra, cuja função é a de realizar um 
grafema; a segunda ordem é a do grafema, associado ao fonema 
que representa e constituído de uma ou duas letras, cuja função é 
distinguir a significação básica das unidades puramente gramaticais 
ou que se referem à significação externa; a terceira ordem, a dos 
morfemas, é a das unidades cuja função é referenciar a significação 
puramente gramatical ou externa; a quarta ordem é a das frases, 
com função nominal, verbal ou preposicional; a quinta ordem é a das 
orações, cuja função é proposicionar; a sexta ordem é a dos 
períodos, cuja função é articular as proposições e a sétima ou última 
ordem é a do texto, cuja função é articular as ideias, de modo 
coerente, em torno de uma unidade temática.  
 

“A noção básica que sustenta a aprendizagem inatamente guiada é a de que 

os organismos são pré-programados para aprender aspectos específicos e a 

aprendê-los de um modo específico”. (SCLIAR-CABRAL, 2013, p. 278). “A 

conversão grafema-fonema é uma invenção única na história da escrita, que 

transforma radicalmente o cérebro da criança e sua forma de escutar os sons da 

fala. Ela não se desenvolve espontaneamente, é necessário, pois, ensiná-la.” 

(DEHAENE, 2012, p. 237). 

Com tais argumentos, considera-se importante a reflexão sobre o trabalho por 

meio da consciência fonológica no primeiro ano do Ensino Fundamental, que 

constitui-se como aspectos específicos da aprendizagem inicial da leitura e da 

escrita e que propicia a apropriação do SEA pelas crianças. 

 

3.3.1 A fase inicial da leitura e da escrita e o desenvolvimento da consciência 

fonológica 

 

O trabalho com a criança do primeiro ano do Ensino Fundamental por meio 

da consciência fonológica, torna-se uma forma específica de aprendizagem, pois, de 

acordo com Vernon e Ferreiro (2013, p. 194), “a consciência fonológica não é 

resultado do desenvolvimento como tal, mas que está relacionada com a aquisição 

de um sistema alfabético de escrita”.  

 
Aprender a escrita alfabética é, fundamentalmente, um processo de 
converter sons da fala em letras ou combinação de letras - escrita -, 
ou converter letras, ou combinação de letras, em sons da fala - 
leitura -. Essa “conversão” de sons em letras, de letras em sons, que 
é a essência de uma escrita alfabética, é, como dito anteriormente, 
uma invenção cultural que tem sido caracterizada ora como a 
invenção de um código, ora como a invenção de um sistema de 
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representação, ora ainda como a invenção de um sistema notacional. 
(SOARES, 2016, p. 46). 
 

Assim, nossa língua possui como base de seu sistema de escrita o princípio 

alfabético, que relaciona os fonemas e grafemas. Com isso, torna-se fundamental 

que o professor alfabetizador conheça os fonemas que estão ligados aos processos 

de significação da língua. 

 

Para entender a aprendizagem da língua escrita é crucial aprofundar 
nosso conhecimento sobre como se relacionam os sistemas de 
escrita alfabética com a linguagem oral. Se mantivermos uma visão 
simplista que considera o sistema de escrita alfabética como uma 
maneira visual de representar fonemas, o único pertinente seria 
treinar os alunos no reconhecimento dos fonemas. Mas os sistemas 
de escrita são muito mais complexos que isto. Por esta razão, a 
alfabetização não pode ser reduzida à aprendizagem de um código. 
(VERNON, FERREIRO, 2013, p. 216). 

 

De acordo com Martins (1995, p. 103) “os resultados de vários estudos 

mostram que a habilidade de prestar atenção consciente aos sons que compõem a 

fala correlaciona-se com o progresso na aprendizagem da leitura e da escrita”.  

 
Os dados não faltam para mostrar que, quanto mais a criança está à 
vontade para manipular conscientemente o fonema, mais depressa 
ela aprende a ler. Além disso, os exercícios que treinam as crianças 
em jogar com os sons melhoram não somente a consciência 
fonêmica, mas igualmente os escores em leitura. É a razão pela 
qual, muitos autores concluem que uma boa consciência fonêmica é 
uma condição preliminar indispensável para a aquisição da leitura. 
Dito de outro modo, a descoberta dos fonemas precederia a dos 
grafemas. (DEHAENE, 2012, p. 220). 
 

Segundo Dehaene, em entrevista concedida à revista NeuroEducação10, no 

ano de 2016, o cérebro aprende melhor pelo som do que pela imagem, ou seja, o 

ensino deveria ser centrado nos fonemas e não em figuras. (DEHAENE, 2016). 

Como foi por ele constatado, há um progressivo aumento da atividade de duas 

regiões cerebrais ligadas ao tratamento fonológico durante o aprendizado da leitura. 

(DEHAENE, 2016). 

 

Em vez de focar os esforços no ensino das unidades visuais, é 

                                                           
10Fonte: Revista Neuroeducação. 11 de abril de 2016. Disponível em: 

<http://revistaneuroeducacao.com.br/aprender-a-ler-uma-revolucao-no-cerebro/> Acesso em: 
03/08/2017. 
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preciso mudar para unidades auditivas. Sons, fonemas. Jogos 
fonológicos podem auxiliar, desde pequena, a criança a reconhecer 
palavras. É preciso ajudar a criança a identificar os diferentes sons 
que compõem uma palavra para só depois fazê-la compreender que 
as letras representam esses sons. Depois disso é que a criança 
estará pronta para juntar as letras. Desconfio de cartilhas muito 
coloridas e bonitas, cheias de desenhos e pouco texto, assim como 
cartazes desenhados nas paredes da escola que trazem as mesmas 
letras na mesma posição o ano inteiro. Existe um risco enorme de os 
alunos – em geral, os mais brilhantes – memorizarem as posições 
fixas de cada palavra ou a aparência da página. Dão a impressão de 
saberem ler, mas não sabem. (DEHAENE, 2016). 

 

Uma das “restrições à nossa capacidade de produzir fala estão relacionadas 

à forma como nosso cérebro classifica e percebe as unidades mínimas de som que 

fazem diferença no significado - as unidades a que chamamos fonemas”. (ADAMS, 

[et. al] 2006, p. 21).  

O desenvolvimento da consciência fonológica pelas crianças, constitui-se 

como um modo específico de aprendizagem da linguagem escrita. No entanto, “as 

pesquisas indicam que, sem o apoio de uma instrução direta, a consciência 

fonêmica escapa a cerca de 25% dos estudantes de primeira série do Ensino 

Fundamental”. (ADAMS, [et. al.]2006, p. 19). 

 
Se o objetivo da escola é ensinar como a língua portuguesa 
funciona, ela deve ensinar ao aluno fonética e fonologia também. A 
fonética, em linhas gerais, preocupa-se com a descrição dos sons da 
fala, e a fonologia com o valor funcional que os sons têm na língua. 
(CAGLIARI, 2009, p. 75). 
 

Vicentin (2006, p. 41), refletindo sobre a importância do trabalho com a 

consciência fonológica na prática pedagógica do professor alfabetizador, afirma que: 

 

Atualmente, os estudos e resultados de pesquisas realizadas dentro 
e fora do Brasil comprovam grande empenho dos estudiosos em 
defender a realização de um processo de alfabetização que 
contemple a necessidade de ser concretizado através de um 
competente trabalho de decifração (relação fonema/ grafema), 
vinculado a um também competente trabalho de significação de 
leitura e da escrita enquanto meios de inserção social. Eles 
defendem que quanto mais a criança perceber o funcionamento dos 
códigos de comunicação, mais ela buscará sentido nos processos de 
interação. 

 

A pesquisa realizada por Vicentin (2006, p. 49), reforça a importância do 

conhecimento sobre a alfabetização, por parte dos educadores, levando em conta os 
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detalhes concernentes ao processo. No processo de trabalho com a alfabetização, 

trabalhar com os aspectos sonoros que compõem o sistema de escrita, mesmo que 

isoladamente, não se constitui num processo de mecanização pura e simples, pois é 

um trabalho de consciência, de reflexão também. (VICENTIN, 2006, p. 52). 

Sendo assim, “tanto é possível que a consciência fonológica determine o 

progresso na aprendizagem da leitura, como é possível que a aprendizagem da 

leitura determine o desenvolvimento da consciência fonológica”. (MARTINS, 1991, p. 

43). 

 

Quando o foco é dirigido para o processo de alfabetização, é 
fundamental distinguir e caracterizar os diferentes níveis de 
consciência fonológica segundo o segmento de fala considerado, 
uma vez que cada um desses níveis contribui para o processo de 
forma diferenciada e em etapas diversas do desenvolvimento. 
(SOARES, 2016, p. 170). 
 

“Os níveis de consciência fonológica se distinguem também pelo grau de 

“consciência” demandado pelo segmento de fala em questão”. (SOARES, 2016, p. 

170). Assim, “considerando a complexidade e diversidade do construto consciência 

fonológica, e, consequentemente, suas diferentes implicações para a alfabetização” 

Soares (2016, p. 171), apresenta os diferentes níveis, consciência lexical 

(consciência da palavra), consciência de rimas e aliterações e a consciência silábica 

(consciência de sílabas). 

No nível da consciência lexical, segundo Soares (2016, p. 173): 

 
A criança passa a reconhecer na cadeia sonora da fala unidades de 
língua não percebidas fonologicamente como unidades 
independentes, mas claramente definidas como tal pela escrita, por 
meio de limites marcados por espaços em branco: reconhecendo 
palavras visualmente, a criança passa a também reconhecê-las no 
fluxo sonoro da fala. 

 
“A sensibilidade de crianças a rimas e aliterações tem sido considerada uma 

das dimensões da consciência fonológica que pode ter relações com a 

aprendizagem da leitura e da escrita”. (SOARES, 2016, p. 179). “As palavras rima e 

aliteração têm, em português, duplo significado” que como nos explica Soares 

(2016, p. 179) “rima como denominação do elemento intrassilábico e como 

designação da semelhança entre os sons finais das palavras” e “aliteração designa 

uma figura de linguagem que se caracteriza pelo recurso à repetição de sons de 
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palavras, particularmente de fonemas, no início, meio ou fim de vocábulos 

sucessivos” e “para designar a semelhança entre sons iniciais de palavras: em 

sílabas, particularmente sílabas CV (consoante-vogal)”.  

 
Se se pensa em termos de orientação da criança para a progressiva 
compreensão do princípio alfabético, atividades com rimas e 
aliterações, frequentes na educação infantil, e fundamentalmente de 
natureza lúdica, além de desenvolverem a consciência fonológica, 
podem também despertar a criança para a possibilidade de 
segmentação da cadeia sonora, levando-a a identificar o “pedaço” da 
palavra que corresponde à rima, ou a sílaba que se repete no início 
de palavras, em aliterações. (SOARES, 2016, p. 184). 

 
A escrita silábica inicia-se por meio da fonetização da escrita, que, de acordo 

com Ferreiro citado por Soares (2016, p. 187), “o período da fonetização da escrita, 

é o período em que as crianças realizam espontaneamente uma série de recortes 

orais, tratando de encontrar a letra adequada para tal ou qual parte da palavra”. 

Neste período, a criança torna-se capaz de recortar oralmente a palavra em sílabas, 

compreende que a escrita representa os sons das palavras e que estes são 

representados por letras, começa a escrever silabicamente, a usar as letras para 

representar os recortes orais que identifica nas palavras: neste momento inicial, as 

sílabas. (SOARES, 2016, p. 187). 

Sendo assim, pode-se perceber que os níveis de consciência lexical e 

consciência de rimas e aliterações precedem o período de fonetização da escrita, 

sendo fundamentais para aprendizagem de um sistema alfabético de escrita, porque 

levam a criança a focalizar o som das palavras, dissociando-o de seus significados. 

(SOARES, 2016. p. 188).  

No entanto, essas consciências são fundamentais mas ainda não suficientes, 

pois nesse período a criança ainda não alcançou o princípio alfabético. Para que ela 

atinja o nível alfabético de escrita, Soares (2016, p. 188) afirma que: 

 
A criança precisa tornar-se consciente da segmentação da palavra 
em sílabas, representá-las com letras, inicialmente usando quaisquer 
letras, mas em número correspondente à quantidade de sílabas da 
palavra, em seguida usando para cada sílaba uma letra (ou grafema) 
que corresponda a um dos fonemas da sílaba, adquirindo finalmente 
condições para tornar-se sensível a fonemas e então escrever 
alfabeticamente. 

 

Adams [et. al] (2006. p. 19), nos mostra que a consciência fonológica “não 
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surge de forma natural ou fácil em seres humanos”. Sendo assim, a autora discute 

“porque a consciência de fonemas é tão difícil?”, e nos apresenta que: 

 
O problema, em grande medida, é que as pessoas não prestam 
atenção aos sons dos fones11 ao produzirem ou escutarem a fala. 
Em vez disso, processam esses fonemas automaticamente, dirigindo 
sua atenção ao significado e à força do enunciado como um todo. 
Sendo assim, o desafio é encontrar formas de fazer com que as 
crianças notem os fonemas, descubram sua existência e a 
possibilidade de separá-los. (ADAMS, [et. al.] 2006, p. 19-20). 
 

Neste sentido, é imprescindível desenvolver a consciência fonológica nas 

crianças em fase inicial da alfabetização, visto que a consciência dos fonemas que 

possibilita às crianças entender como o alfabeto funciona é uma compreensão 

fundamental para aprender a ler e a escrever. (ADAMS [et. al] 2006, p. 23). 

 
As técnicas de análise fonológica, aliadas a uma boa descrição 
fonética, permitem não só às professoras entenderem de fato o que 
acontece com os problemas de fala e escrita, como permitem ainda a 
elaboração de atividades que facilitam o processo de aprendizagem 
por parte dos alunos, que passarão a receber uma explicação melhor 
de como a fala, a escrita, a leitura e a língua portuguesa funcionam. 
(CAGLIARI, 2009, p. 80). 
 

As atividades para desenvolver a consciência fonológica levam em conta as 

especificidades da infância, envolvem a participação ativa das crianças e as 

divertem, tornando o aprendizado inicial da leitura e da escrita um processo lúdico. 

Sendo assim, discute-se a seguir a importância do trabalho por meio da ludicidade 

com as crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental, destacando que este 

trabalho é primordial para o desenvolvimento infantil. 

 

3.3.2 Relações necessárias entre prática pedagógica, ludicidade e aprendizagem da 

leitura da escrita 

 

O estudo da alfabetização infantil por meio de atividades lúdicas e a 

contribuição da ludicidade para o desenvolvimento humano, necessita priorizar nas 

ações docentes nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, propostas mais ativas e 

dinâmicas, onde os recursos pedagógicos devem proporcionar às crianças situações 

                                                           
11Fones: segmentos fonéticos ou som da fala, especificado pelas propriedades fonéticas, 

articulatórias ou acústicas que o distinguem de todas as outras unidades fonéticas. Fonte: (ADAMS 

[et. al] 2006, p. 19).  
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para o desenvolvimento de suas capacidades e aprendizagem de habilidades 

referentes ao domínio da leitura e da escrita. Assim, a ludicidade traz sua 

contribuição por meio de atividades que possibilitam a integração social, servindo 

como um meio de superação das dificuldades de aprendizagem que possam vir a 

produzir o fracasso escolar. Essas atividades podem influenciar significativamente 

na construção do conhecimento da criança e, quando utilizadas como recurso 

pedagógico, contribuem para o processo ensino-aprendizagem. 

Com isso, a utilização de atividades lúdicas para o desenvolvimento da 

aprendizagem da leitura e da escrita é uma proposta alternativa de ação docente 

que visa a criatividade, o desenvolvimento do senso-crítico, a construção do 

conhecimento pela criança, as relações interpessoais e o desenvolvimento das 

habilidades perceptivo-motoras, integrando os aspectos intelectuais, psíquicos e 

físicos, de acordo com as leis do desenvolvimento infantil. 

 
Se ignorarmos as necessidades da criança e os incentivos que são 
eficazes para colocá-la em ação, nunca seremos capazes de 
entender seu avanço de um estágio do desenvolvimento para outro, 
porque todo o avanço está conectado com uma mudança acentuada 
nas motivações, tendências e incentivos. (VIGOTSKI, 2007, p. 108). 
 

O brincar ou o jogo infantil não representa mero passatempo ou puro lazer, 

corresponde a uma profunda exigência do organismo e necessita ocupar lugar 

primordial na educação, não reduzindo esta prática à uma atividade paralela, 

descontextualizada da formação escolar da criança. “Brincar não é uma dinâmica 

interna do indivíduo, mas uma atividade dotada de uma significação social precisa 

que, como outras, necessita de aprendizagem”. (BROUGÈRE, 1998).  

Mesmo antes de entrar para a escola, a criança já experimenta e vivencia 

situações lúdicas de alfabetização no ambiente que a cerca. Este ambiente 

alfabetizador, cheio de cores, formas e imagens possibilitam o aprendizado e são 

interessantes para as crianças. “Nessas experiências culturais com práticas de 

leitura e escrita, muitas vezes mediada pela oralidade, meninos e meninas vão se 

constituindo como sujeitos letrados”. (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS; p. 70).   

A atividade docente na intervenção pedagógica, precisa ser realizada por 

meio de situações lúdicas que oferece à criança, fornecendo materiais diversificados 

e valorizando a expressão motora espontânea de cada criança. Para que a criança 

possa se apropriar do sistema alfabético de escrita de maneira lúdica e reflexiva, 
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Leal; Albuquerque e Morais (2007, p. 80) sugerem “muitas, constantes e variadas 

atividades com palavras significativas para as crianças e os adolescentes e com as 

quais eles se deparem com frequência”.  

Vigotski (2007, p. 113), afirma que “é no brinquedo que a criança aprende agir 

numa esfera cognitiva, em vez de uma esfera visual externa, dependendo das 

motivações e tendências internas e não dos incentivos fornecidos pelos objetos 

externos”. Brincar favorece o desenvolvimento infantil, como nos lembra Vigotski 

(2007, p. 122), “o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal da criança”. 

(VIGOTSKI, 2007, p. 122). 

 
Apesar de a relação brinquedo e desenvolvimento poder ser 
comparada à relação instrução e desenvolvimento, o brinquedo 
fornece ampla estrutura básica para mudanças da necessidade e da 
consciência. A ação na esfera imaginativa, numa situação 
imaginária, a criação das intenções voluntárias e a formação dos 
planos da vida real e motivações volitivas - tudo aparece no 
brinquedo, que se constitui, assim, no mais alto nível de 
desenvolvimento pré-escolar. A criança desenvolve-se, 
essencialmente, através da atividade de brinquedo. Somente nesse 
sentido o brinquedo pode ser considerado uma atividade condutora 
que determina o desenvolvimento da criança. (VIGOTSKI, 2007, p. 
122). 
 

“O uso do brinquedo/jogo educativo com fins pedagógicos remete-nos para a 

relevância desse instrumento para situações de ensino-aprendizagem e de 

desenvolvimento infantil”. (KISHIMOTO, 1997, p. 36). A ludicidade exerce papel 

importante na aprendizagem infantil, desenvolvendo a afetividade, a cognição, as 

ações sensório-motoras e a interação social. “Quando se brinca se aprende antes de 

tudo a brincar, a controlar um universo simbólico particular”. (BROUGÈRE, 1998). 

A criança, ao brincar, estabelece regras e comportamentos que são 

compartilhados, e essa socialização, de acordo com Brougère (1998) denomina-se 

“cultura lúdica”, que como nos afirma o autor “a cultura lúdica é, antes de tudo, um 

conjunto de procedimentos que permitem tornar o jogo possível”.  

 
Dispor de uma cultura lúdica é dispor de um certo número de 
referências que permitem interpretar como jogo atividades que 
poderiam não ser vistas como tais por outras pessoas. Assim é que 
são raras as crianças que se enganam quando se trata de 
discriminar no recreio uma briga de verdade e uma briga de 
brincadeira. Isso não é fácil para os adultos, sobretudo para aqueles 
que em suas atividades quotidianas se encontram mais afastados 
das crianças. Não dispor dessas referências é não poder brincar. 
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Seria, por exemplo, reagir com socos de verdade a um convite para 
uma briga lúdica. Se o jogo é questão de interpretação, a cultura 
lúdica fornece referências intersubjetivas a essa interpretação, o que 
não impede evidentemente os erros de interpretação. (BROUGÈRE, 
1998). 

 

Entende-se que a cultura refere-se aos significados dados pelos seres 

humanos às suas produções, ou seja, tudo o que é produzido pelo ser humano 

constitui-se em seus significados formando sua cultura. A criação de uma cultura 

lúdica pela criança constitui-se na sua capacidade de retirar os elementos da vida 

real, reorganizando novas combinações e produzindo novos significados, ou seja, a 

própria brincadeira. “A cultura lúdica é, então, composta de um certo número de 

esquemas que permitem iniciar a brincadeira, já que se trata de produzir uma 

realidade diferente daquela da vida quotidiana”. (BROUGÈRE, 1998). 

 
“Em vez de ver no jogo o lugar de desenvolvimento da cultura, é 
necessário ver nele simplesmente o lugar de emergência e de 
enriquecimento dessa cultura lúdica, essa mesma que torna o jogo 
possível e permite enriquecer progressivamente a atividade lúdica”. 
(BROUGÈRE, 1998). 
 

Neste sentido, pode-se entender que a cultura lúdica, como nos refere 

Brougère (1998), são as ações que promovem a brincadeira da criança, fazendo 

com que ela, brincando, pense, crie e recrie por meio de sua imaginação, 

compartilhando experiências e culturas. Por meio das suas interações as crianças 

vão adquirindo novas aprendizagens e assim, favorecendo seu desenvolvimento real 

e potencial.  

Kishimoto (1997, p. 36) nos afirma que “quando as situações lúdicas são 

intencionalmente criadas pelo adulto com vistas a estimular certos tipos de 

aprendizagem, surge a dimensão educativa”. Com isso, torna-se importante o papel 

do educador na mediação de conhecimentos, favorecendo a melhoria dos processos 

de ensino e aprendizagem da linguagem escrita pelas crianças, enriquecendo a 

cultura lúdica em sala de aula. 

“Outras estratégias didáticas que podem auxiliar as crianças e os 

adolescentes a se apropriar do sistema alfabético de escrita assumem a forma de 

brincadeiras com a língua”. (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS; 2007, p. 80).  

Leal, Albuquerque e Morais (2007, p. 80), citam três tipos de jogos que, 

quando criados com o propósito de alfabetizar crianças e adolescentes, podem ser 
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poderosos aliados dos professores, como os que contemplam atividades de análise 

fonológica sem fazer correspondência com a escrita; os que possibilitam a reflexão 

sobre os princípios do sistema alfabético, ajudando os estudantes a pensar sobre as 

correspondências grafofônicas (isto é, as relações letra-som) e os que ajudam a 

sistematizar essas correspondências grafofônicas.  

Esses jogos são assim explicados pelos autores: 

 
Os jogos fonológicos são aqueles em que os estudantes são levados 
a refletir sobre as semelhanças e diferenças sonoras entre as 
palavras. Nesse tipo de atividade, eles começam a perceber que 
nem sempre o foco de atenção deve ser dirigido aos significados. No 
caso da apropriação do sistema alfabético, é fundamental entender 
que é preciso atentar para a pauta sonora para encontrar a lógica da 
escrita. (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS; p. 80).  

 

Em relação aos jogos que propiciam a reflexão sobre os princípios do SEA, 

os autores explicam que:  

 
Os jogos que favorecem a reflexão sobre os princípios do sistema 
alfabético são aqueles em que as crianças são convidadas a 
manipular unidades sonoras/gráficas (palavras, sílabas, palavras), a 
comparar palavras ou partes delas, a usar pistas para ler e escrever 
palavras. (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS; p. 80-81).  

 

E, por fim, os jogos que ajudam a sistematizar as correspondências 

grafofônicas, são assim explicados pelos autores: 

 
Os jogos que auxiliam a sistematização das correspondências 
grafofônicas são aqueles que ajudam os meninos e as meninas a 
consolidar e automatizar as correspondências entre as letras e os 
sons, pois, muitas vezes, temos estudantes que entendem a lógica 
da escrita, mas ainda não dominam todas as correspondências, 
trocam letras, omitem ou esquecem o valor sonoro relacionado a 
alguma delas. (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS; p. 81). 
 

Estas atividades, com suas intencionalidades na prática pedagógica do 

professor alfabetizador, proporcionam o desenvolvimento infantil e o acesso das 

crianças, de maneira lúdica e reflexiva, ao mundo da leitura e da escrita, com vistas 

a garantir o direito de, “não apenas ler e registrar autonomamente palavras numa 

escrita alfabética, mas de poder ler-compreender e produzir os textos que 

compartilhamos socialmente como cidadãos”. (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS; p. 

81).   
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Destaca-se como programa de formação continuada do professor 

alfabetizador, que traz a concepção de lúdico e a importância desse trabalho nas 

práticas pedagógicas alfabetizadoras, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC) que, apresenta aos alfabetizadores em âmbito nacional, a concepção 

de que o jogo ou a ludicidade são instrumentos que promovem a aprendizagem. O 

caderno 4 do PNAIC, ano 1, traz a questão da ludicidade na sala de aula, em que as 

autoras conceituam as atividades lúdicas como possibilidades de aquisição de novos 

conhecimentos pelas crianças. 

 
As atividades lúdicas possibilitam que as crianças reelaborem 
criativamente sentimentos e conhecimentos e edifiquem novas 
possibilidades de interpretação e de representação do real, de 
acordo com suas necessidades, seus desejos e suas paixões. 
(BRAINER; TELES; LEAL; CAVALCANTE, 2012, p. 6). 
 

Com tais argumentos, discute-se a seguir a importância da formação 

continuada dos professores alfabetizadores para as práticas pedagógicas, 

analisadas no contexto da educação brasileira e das políticas públicas para o 

desenvolvimento profissional do professor e as repercussões nas ações docentes.   
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4 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA E A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Este capítulo busca atender ao objetivo de compreender as políticas públicas 

para a formação de professores alfabetizadores a partir da LDBN/1996. Nas últimas 

décadas, as políticas educacionais mobilizaram ações de valorização e formação 

continuada de professores, principalmente os que atuam nos anos iniciais do EF. A 

análise na concepção do materialismo histórico-dialético contribui na medida em que 

possibilita a verificação da totalidade dos processos de formação continuada no 

Brasil, evidenciando as contradições existentes na sociedade capitalista. Uma 

compreensão dialeticamente articulada dos processos de formação continuada e as 

práticas pedagógicas de alfabetização e letramento na educação brasileira, bem 

como suas contradições, se faz necessária para a apreensão dos direcionamentos 

das políticas educacionais atuais de formação de professores. 

A formação continuada pode favorecer a produção de conhecimentos, 

proporcionando mudanças significativas nas práticas pedagógicas, comprometidas 

com a emancipação cultural e social dos estudantes, tornando-se necessária a 

implementação de políticas educacionais que revertam o quadro de analfabetismo e 

elevem a taxa de escolarização da população brasileira. 

Entende-se, que os processos de formação continuada dos docentes 

precisam assumir a continuidade do processo de formação inicial e preparar para a 

práxis pedagógica, superadora do senso comum, elevada na consciência teórico-

prática do trabalho docente. Com isso, os docentes necessitam ser os sujeitos e não 

apenas destinatários das políticas. Assim como nos afirma Saviani (1996, p. 50), a 

“passagem de uma educação assistemática (guiada pelo senso comum) para uma 

educação sistematizada (alçada ao nível da consciência filosófica) é condição 

indispensável para se desenvolver uma ação pedagógica coerente e eficaz”.  

Com as ações desenvolvidas pelos governos nacionais, estaduais e 

municipais no âmbito da formação continuada, os profissionais da educação podem 

fazer uma reflexão sobre sua prática, construindo novos saberes, explorando novos 

materiais que surgem nos programas de formação do professor alfabetizador 

proporcionando novas reflexões sobre a ação docente. 

 

Na escola, sem dúvida, é o professor um elemento importante e por 
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isto sua formação deveria ser questão fundamental a ser 
considerada quando de fato se tem a intenção de oferecer um 
ensino que instrumente o cidadão para seu tempo e, no mesmo 
movimento, acrescente algum saber aos seus dados de existência. 
(GATTI, 1989, p. 79). 

 

O governo federal tem proposto ações na área de Alfabetização e Matemática 

que busquem qualificar os professores dos anos iniciais a partir de novas estratégias 

pedagógicas e didáticas que favoreçam o repensar da prática docente. “Nos últimos 

dez anos, cresceu geometricamente o número de iniciativas colocadas sob o grande 

guarda-chuva do termo “educação continuada”. (GATTI, 2008, p. 56). 

Em análise às iniciativas governamentais propostas nos últimos anos, discute-

se a seguir, os determinantes históricos da política nacional para a formação 

continuada no Brasil que embasam as concepções de educação que se almejam e 

as repercussões nas práticas pedagógicas, principalmente dos professores 

alfabetizadores.    

 

4.1 A POLÍTICA NACIONAL PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES ALFABETIZADORES: DETERMINANTES HISTÓRICOS 

 

Este texto aborda a análise da política de formação continuada de 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, refletindo sobre os problemas 

ligados à docência na educação básica, permitindo que se tenha um panorama geral 

sobre o cenário da profissão docente no Brasil, “tratando-a como setor nevrálgico 

nas sociedades contemporâneas, sendo a administração pública a grande 

empregadora (80%)”. (GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011, p. 20). 

 
Compreender as políticas governamentais em relação aos docentes 
pode iluminar aspectos da relação opaca entre legisladores e 
gestores dessas políticas e as novas postulações de grupos sociais 
que reivindicam para si, de diferentes formas, equidade, 
reconhecimento social e dignidade humana. (GATTI, BARRETTO, 
ANDRÉ, 2011, p. 25). 
 

As políticas educacionais voltadas a democratização do ensino brasileiro, 

muitas vezes acabam tendo como objetivo atender aos interesses do capital. Neste 

sentido, Masson (2009, p. 17), refletindo sobre as políticas de formação de 

professores e as influências do neopragmatismo da agenda pós moderna, afirma 
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que: “Quando a mudança educacional fica limitada aos corretivos imediatistas 

necessários à reprodutibilidade do capital, perde-se a oportunidade da 

transformação social qualitativa”. 

Com isso, pode-se dizer que a concepção de educação que se deseja, 

depende da concepção de sociedade, ocasionando políticas educacionais que 

refletem na formação do professor e nas práticas pedagógicas. 

A função docente está comprometida com o desenvolvimento integral dos 

seus estudantes, visando a emancipação social e cultural das crianças. Saviani 

(1999, p. 60) afirma que “o papel do professor é o de garantir que o conhecimento 

seja adquirido”, conhecimentos esses necessários às crianças, “sem os quais ela 

não terá vez, não terá chance de participar da sociedade”. Assim, Saviani, (1999, p. 

41), ainda nos mostra que a escola necessita superar os mecanismos de adaptação 

a partir dos interesses dominantes que podem ser confundidos com os anseios da 

classe dominada. Neste sentido, “lutar contra a marginalidade através da escola 

significa engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino da melhor 

qualidade possível nas condições históricas atuais”. (SAVIANI, 1999, p. 42). 

Assim, a tarefa educacional constitui-se na mediação dos conhecimentos 

historicamente acumulados, considerando a alfabetização e o letramento como 

condições primordiais para o exercício da cidadania e para emancipação humana. 

A educação tem um papel determinante na prestação de serviços educativos 

mais equitativos para toda a população, garantindo a igualdade de acesso, 

tratamento e resultados na formação de cidadãos participativos na sociedade. Com 

isto, a função docente, consiste na reflexão acerca das práticas pedagógicas, com 

vistas a melhoria das ações educativas desenvolvidas em âmbito escolar. 

Os docentes que encontram-se engajados na causa da escola pública 

necessitam encorajar-se na possibilidade de mudanças, onde a escola constitui-se 

como espaço privilegiado para a formação cidadã, em que as crianças e jovens 

brasileiros buscam sua formação, sendo esta a base de igualdade dos homens. 

“Sobre essa base de igualdade dos homens, de todos os homens, é que se funda 

então a liberdade, e é sobre, justamente, a liberdade, que se vai postular a reforma 

da sociedade”. (SAVIANI, 1999, p. 50). 

O conhecimento emancipatório que a educação necessita priorizar na 

formação de seus cidadãos refere-se aos conteúdos culturais sendo que “o domínio 



98 
 

 
 

da cultura constitui instrumento indispensável para a participação política das 

massas”. (SAVIANI, 1999, p. 66). 

A função social da escola é proporcionar uma formação emancipadora que 

aqui assume o significado “de capacitar toda a população no domínio da norma culta 

e dos instrumentos necessários à cidadania, com condições de livre trânsito em 

sociedade dada”. (FONTANA, 2014, p. 17-18). 

Neste sentido, “o grande desafio é ser um professor-pesquisador resiliente 

que domine uma prática pedagógica que favoreça a emancipação de seus 

aprendentes, para que possam exercer com plenitude a sua cidadania”. 

(BRZEZINSKI, 2007, p. 233). 

 

Uma pedagogia articulada com os interesses populares valorizará, 
pois, a escola; não será indiferente ao que ocorre em seu interior; 
estará empenhada em que a escola funcione bem; portanto, estará 
interessada em métodos de ensino eficazes. Tais métodos se 
situarão para além dos métodos tradicionais e novos, superando por 
incorporação as contradições de uns e de outros. Portanto, serão 
métodos que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos sem abrir 
mão, porém, da iniciativa do professor; favorecerão o diálogo dos 
alunos entre si e com o professor, mas sem deixar de valorizar o 
diálogo com a cultura acumulada historicamente; levarão em conta 
os interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o 
desenvolvimento psicológico mas sem perder de vista a 
sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação 
para efeitos do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos 
cognitivos. (SAVIANI, 1999, p. 79). 

 

Para atender a finalidade à demanda por formação inicial e continuada dos 

professores das redes públicas, “falta, todavia, para dar consequência às medidas já 

tomadas, avançar na questão do regime de colaboração entre os entes federados”. 

(SCHEIBE, 2010, p. 986). No entanto, Scheibe (2010, p. 984) nos revela que “a 

inexistência de um Sistema Nacional de Educação no Brasil pode ser uma das 

razões pelas quais a profissão docente se apresenta, hoje, extremamente 

diferenciada e fragmentada”. Segundo esta autora os “Estados e municípios, 

considerados entes autônomos, conforme a Constituição Federal de 1988, 

correspondem cada um a um sistema de ensino”. (SCHEIBE, 2010, p. 984). 

 
Os entes federados não estão, contudo, suficientemente articulados 
na execução das políticas públicas destinadas ao desenvolvimento 
de tais objetivos, necessários para a valorização docente, por meio 
de uma formação mais articulada e planejada dos quadros para o 
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magistério. (SCHEIBE, 2010, p. 987). 
 

Esta “articulação federativa, em regime de colaboração mediante ações 

integradas, deverá se dar dentro de um sistema nacional de educação, obrigação 

associada a outras metas deverão ter em si um padrão de qualidade e de equidade 

dentro de um Plano Nacional de Educação”. (CURY, 2016, p. 24).  

 
A complexidade e a importância da matéria educacional exigem, 
pois, regime de colaboração entre os sistemas de ensino (art. 211) e 
normas de cooperação entre os entes federativos (§ único do art. 
23), além da tradicional cooperação técnica e financeira da União”. 
(CURY, 2016, p. 28). 
 

Na construção do Sistema Nacional de Educação deve-se ter como referência 

o regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios, conforme disposto na Constituição Federal. (SAVIANI, 2010, p. 778). 

 
Pode-se afirmar, doravante, que o sistema nacional de educação 
existe como conceito e como positivação jurídica. Ou seja, após sua 
tramitação, aprovação e sansão de acordo com o processo 
legislativo, o sistema nacional de educação passou a existir 
juridicamente e, vigente e em vigor, se torna de observância 
obrigatória, dado que aprovado por amplo conceito nas casas 
legislativas do Congresso Nacional. (CURY, 2016, p. 24). 

 

No entanto, sobre o sistema nacional de educação, Cury (2016, p. 24) 

questiona: “em que ele consiste? Ou em outros termos: qual é ou será sua 

composição/organização para que a consistência tenha a devida eficácia?”. Assim, 

continua Cury (2016, p. 24), esta pergunta precisa ser respondida, em menos de 2 

anos mediante lei do Congresso Nacional, de modo que a este conceito corresponda 

uma efetivação, cuja substância deve significar algo mais do que apenas um novo 

termo para dizer mais do mesmo. 

 
O que se verifica é que a formação de professores para a educação 
básica é feita, em todos os tipos de licenciatura, de modo 
fragmentado entre as áreas disciplinares e níveis de ensino, não 
contando o Brasil, nas instituições de ensino superior, com uma 
faculdade ou instituto próprio, formador desses profissionais, com 
uma base comum formativa, como observado em outros países, 
onde há centros de formação de professores englobando todas as 
especialidades, com estudos, pesquisas e extensão relativos à 
atividade didática e às reflexões e teorias a ela associadas. (GATTI, 
2010, p. 1.358). 

 

Com isso, muitos processos de formação continuada se diferenciam em 
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concepções e propostas, atingindo a determinados objetivos específicos de cada um 

dos entes federados, não consolidando um Sistema de políticas públicas para a 

educação nacional. A existência de muitos programas de formação continuada em 

âmbito nacional acaba por fragmentar essa formação. (SCHEIBE, 2010). 

O MEC, em reflexão a questão do sistema nacional de formação docente no 

país, alterou a estrutura da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior), por meio da Lei nº 11.502/2007, regulamentada pelo Decreto nº 

6.316/2007 e acresceu a responsabilidade de coordenar a estruturação de um 

sistema nacional de formação de professores. (GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011, 

p. 51-52). 

 
Dentre as atribuições recentes, cabe à “nova” Capes, em regime de 
colaboração com os entes federados e mediante termos de adesão 
firmados com IESs, induzir e fomentar a formação inicial e 
continuada dos profissionais do magistério da educação básica nos 
diferentes níveis de governo; planejar ações de longo prazo para a 
sua formação em serviço; elaborar programas de atuação setorial 
ou regional para atender à demanda social por esses profissionais; 
acompanhar o desempenho dos cursos de licenciatura nas 
avaliações conduzidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep); promover e apoiar estudos e 
avaliações sobre o desenvolvimento e a melhoria dos conteúdos e 
das orientações curriculares dos cursos de formação de 
professores inicial e continuada. (GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 

2011, p. 52). 
 

Gatti, Barretto e André (2011), ainda nos mostram que uma das medidas 

propostas pelo governo federal que acorrem na direção de instituição de um sistema 

nacional de educação é a criação da UAB (Universidade Aberta do Brasil). 

 
Entre as medidas do governo federal que acorrem nessa direção, 
uma das mais importantes pelas dimensões que assume é a criação 
da Universidade Aberta do Brasil (UAB), por meio do Decreto nº 
5.800/2006, sob a responsabilidade da Diretoria de Educação a 
Distância, ligada à Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes), em parceria com a Secretaria de 
Educação a Distância do MEC. Seu objetivo é promover a formação 
inicial e continuada de professores, utilizando metodologias de 
educação a distância (EaD). (GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011, p. 
50). 
 

De acordo com Gatti, Barretto e André (2011, p. 50) a Universidade Aberta do 

Brasil “é um sistema integrado por instituições públicas de ensino superior (IPESs) 

que oferece cursos dirigidos preferencialmente a segmentos da população que têm 
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dificuldade de acesso à formação superior”.  

No entanto, a oferta de formação inicial à distância, no Brasil, indica 

“desarranjo nas políticas governamentais quanto à formação de docentes, pondo em 

cheque seus sistemas de credenciamento, acompanhamento e avaliação de cursos 

de graduação”. (GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011, p. 107). 

 
Ainda, como essa expansão é capitaneada, sobretudo, por 
instituições privadas, deve-se questionar se interesses meramente 
mercadológicos estão postos acima dos objetivos educacionais 
declarados pelos órgãos oficiais, portanto, dos direitos educacionais 
da população brasileira. (GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011, p. 
107). 
 

A qualidade dos cursos de formação de professores na modalidade EAD, 

continua sendo uma preocupação das políticas públicas no sentido de proporcionar 

alterações no quadro de fragilidades da formação inicial e continuada. Assim, 

Fontana (2016, p. 152) nos adverte que:  

 
Embora a oferta de formação pela UAB tivesse sido assumida pelas 
universidades públicas e fizesse frente a cursos ofertados pela 
iniciativa privada, de caráter mercadológico e de qualidade duvidosa, 
ainda se constituía uma política contraditória à qualidade da 
formação de profissionais da educação, pois priorizava a modalidade 
de educação a distância para a formação inicial de professores. 
 

Fontana (2016, p. 153) nos mostra que para essa modalidade de formação 

inicial e continuada, “a sólida formação teórica de base científica, nos fundamentos 

das Ciências da Educação e nas teorias pedagógicas, encontrava-se comprometida 

pela retirada desses estudos dos cursos de formação”, tornando-se uma 

preocupação das políticas públicas educacionais, principalmente com os docentes 

que futuramente irão atuar na educação infantil e nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental, por se tratar de etapas da escolaridade básica que exige do docente 

aprofundamentos teórico-metodológicos na área das linguagens específicas da 

infância que subsidiem seu trabalho.  

Gatti (2011), também demonstrou essa preocupação com a formação 

específica dos docentes ao afirmar que: 

 
Cinquenta e oito por cento dos formados em pedagogia e 45% dos 
formados em cursos Normal Superior, em 2009, fizeram seus 
cursos a distância. Esses professores trabalharão com crianças em 
tenra idade e com a alfabetização, trabalho que exige formação 
delicada, aprendizado de relações pessoais, pedagógicas, 
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didáticas, de formas de linguagem específicas. A modalidade a 
distância não favorece esse tipo de formação. Temos problemas 
com a alfabetização de crianças no país como mostram as 
avaliações do MEC, tanto que este, estados e municípios têm 
investido muito em formação continuada nesse aspecto. (GATTI, 
BARRETTO, ANDRÉ, 2011, p. 110). 
 

Assim, pode-se perceber que nas últimas décadas, no Brasil, houve uma 

expansão da oferta de educação a distância para a formação de docentes, onde os 

processos de formação passam a ser desenvolvidos por meio de mídias interativas, 

buscando atingir alguns problemas educacionais, como a formação profissional dos 

docentes dos ciclos iniciais de escolaridade e a experimentação das novas 

tecnologias educacionais como instrumentos pedagógicos presentes na sociedade 

do conhecimento. 

No entanto, Scheibe (2010, p. 991) ressalta que “é importante buscar a 

superação da formação continuada com base em cursos rápidos e sem conexão 

com o projeto político-pedagógico da escola, para promover a reflexão permanente 

do professor”. (SCHEIBE, 2010, p. 991). 

Com isso, a formação inicial e continuada dos profissionais da educação, em 

caráter aligeirado, muitas vezes acaba por se restringir à superação de problemas 

encontrados em sala de aula, secundarizando as reflexões e o pensamento crítico. 

Assim, a priorização da epistemologia da prática pedagógica impossibilita a reflexão 

crítica da ação docente, como nos afirma Masson (2009, p. 124):  

A epistemologia da prática, tão presente nas políticas de formação 
de professores, focaliza a imediaticidade dos problemas vividos na 
prática pedagógica. Nesse contexto, a prática não é tomada como 
critério de verdade da teoria, como ponto de partida e de chegada 
da ação pedagógica, requerendo um sólido embasamento teórico 
que possibilite a efetiva transformação da realidade. Na perspectiva 
da epistemologia da prática, a prática pedagógica é tomada de 
forma empiricista, impossibilitando uma apreensão crítica de seu 
papel num contexto social mais amplo.  
 

Sendo assim, é possível afirmar que as políticas de formação continuada 

devem valorizar tanto o empírico quanto o teórico nas práticas pedagógicas, pois, 

como nos afirma Masson (2009, p. 124), “o conhecimento teórico ultrapassa os 

limites do que é dado pela experiência, pois assume um caráter de universalidade, 

de concreticidade e objetividade”. 

Assim, continua Masson (2009, p. 125) “tal concepção busca explicitar que a 



103 
 

 
 

práxis é critério de verdade e finalidade do conhecimento e é essencialmente 

revolucionária, já que seu empreendimento é voltado para a transformação do real”. 

 
Partindo do pressuposto de que o critério de verdade da teoria é 
seu caráter prático, é necessário articular os momentos de reflexão 
teórica com a inserção empírica, de modo que seja possível 
produzir um conhecimento que se caracterize como verdade 
objetiva. A materialidade do pensamento pressupõe, portanto, a 
relação entre pensamento e realidade. (MASSON, 2009, p. 128). 

 

A formação continuada dos profissionais da educação deve proporcionar 

novas reflexões sobre as práticas pedagógicas e ações didáticas, não podendo se 

restringir a superação de lacunas deixadas pela formação inicial, “essas lacunas 

mostram que as políticas relativas à formação inicial dos docentes no Brasil, no que 

se refere às instituições formadoras e aos currículos, precisariam ser repensadas”. 

(GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011, p. 89). 

 
Muitas das iniciativas públicas de formação continuada no setor 
educacional adquiriram, então, a feição de programas 
compensatórios e não propriamente de atualização e 
aprofundamento em avanços do conhecimento, sendo realizados 
com a finalidade de suprir aspectos da má-formação anterior, 
alterando o propósito inicial dessa educação. (GATTI, 2008, p. 59). 

 

Masson (2009, p. 18), referindo-se a formação continuada do docente 

concebe, por meio de uma abordagem sócio-histórica: 

 
A formação de professores como um continuum entre formação 
inicial e continuada com caráter emancipatório, que permita a auto-
organização dos professores para a construção de um projeto 
coletivo de educação, o qual venha a contribuir para a resistência 
ativa ao modelo de sociedade capitalista. 

 

No Brasil, Gatti (2010) constatou que os cursos de Licenciatura em 

Pedagogia, Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Biológicas intensificam a 

formação teórica e pouco abordam a formação da prática pedagógica. 

 
Chama a atenção o fato de que apenas 3,4% das disciplinas 
ofertadas referem-se à “Didática Geral”. O grupo “Didáticas 
Específicas, Metodologias e Práticas de Ensino” (o “como” ensinar) 
representa 20,7% do conjunto, e apenas 7,5% das disciplinas são 
destinadas aos conteúdos a serem ensinados nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental, ou seja, ao “o que” ensinar. (GATTI, 2010, p. 
1.368). 
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Assim, a formação inicial dos futuros professores da Educação Básica aborda 

conteúdos teóricos da educação e pouco práticos deixando lacunas no preparo para 

o trabalho efetivo de sala de aula, constituindo-se como uma preocupação das 

políticas educacionais no sentido de buscar a melhoria da qualidade do ensino no 

país. 

 
É preciso considerar que, na análise realizada sobre o conteúdo das 
ementas, verifica-se que as disciplinas que estariam mais ligadas 
aos conhecimentos relativos à formação profissional específica 
também têm em suas ementas uma predominância de aspectos 
teóricos, aqueles que fundamentam as teorias de ensino, 
contemplando muito pouco as práticas educacionais associadas a 
esses aspectos. (GATTI, 2010, p. 1.368-1.369). 

 

Com estes argumentos, pode-se perceber que os processos de formação 

inicial necessitam trazer reflexões acerca das práticas pedagógicas, onde constata-

se que “esta formação é feita de forma ainda muito insuficiente, pelo grande 

desequilíbrio entre teorias e práticas, em favor apenas das teorizações mais 

abstratas”. (GATTI, 2010, p. 1.370). 

O tema da alfabetização nos cursos de licenciatura encontra-se fragmentado 

e pouco articulado com as práticas pedagógicas da Educação Básica. Cartaxo 

(2013, p. 22), em pesquisa sobre a interlocução dos cursos de licenciatura com os 

anos iniciais da educação básica, afirma que “a construção de uma licenciatura 

alfabetizadora requer pensar a formação do professor para um ensino sem rupturas, 

ou seja, construir um sentido alfabetizador na prática pedagógica dos cursos de 

licenciatura”. 

No entanto, “as licenciaturas, na sua organização curricular, tendem a atender 

aos apelos do engessamento fundado na disputa entre as disciplinas específicas e 

as disciplinas pedagógicas”. (CARTAXO, 2013, p. 16). 

 

É lento o avanço para fortalecer a identidade como licenciatura e 
assumir o papel na docência e na articulação com a escola básica 
como um todo, ou seja, na medida em que a educação básica 
abrange a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino 
Médio, a formação dos professores pode ser repensada nesta 
dimensão. É um caminho para enfraquecer a fragmentação do 
ensino, tão presente em nossa sociedade. (CARTAXO, 2013, p. 16). 

 

Assim, continua Cartaxo (2013, p. 20), “elas, as licenciaturas, não têm razão 
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de existir desvinculadas das necessidades geradas na escola”, com isto, torna-se 

importante a articulação da teoria com a prática nos processos de formação inicial e 

continuada. 

 
(...) a fragmentação do conhecimento, a descontinuidade entre os 
diferentes segmentos de ensino, o distanciamento entre universidade 
e escola são decorrentes de diversos fatores e não são produzidos 
exclusivamente no campo da formação dos professores. No entanto, 
uma visão de totalidade do ensino na educação básica pode 
começar a ser trabalhada nos próprios cursos de licenciatura, na 
medida em que a escola básica como um todo passa a ter 
centralidade nos projetos de formação docente. (CARTAXO, 2013, p. 
126).   

 

A partir da Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Pedagogia, 

licenciatura12, em seu Art. 3º, o estudante de Pedagogia trabalhará com um 

repertório de informações e habilidades composto por pluralidade de conhecimentos 

teóricos e práticos, cuja consolidação será proporcionada no exercício da profissão, 

fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 

democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e 

estética. (Portal MEC). 

 

Não reluto em afirmar que com as DCNPedagogia materializadas 
nos Pareceres CNE/CP n. 005/2005 e n. 003/2006 e na Resolução 
CNE/CP n. 001/2006 nova identidade do curso de Pedagogia e do 
pedagogo começa a se desenhar com certa nitidez: a formação no 
curso de Pedagogia, tendo por base a docência confere identidade 
ao professor-pesquisador-gestor como profissional da educação para 
atuar em espaços escolares e não-escolares. (BRZEZINSKI, 2007, p. 
243). 

 

No entanto, Fontana (2016, p. 147) adverte que, permanecem no sistema 

educacional do país alguns problemas estruturais da profissão docente, tais como 

formação político-pedagógica, salário, carreira e condições de trabalho que ainda 

não foram resolvidos, repercutindo na desprofissionalização docente, evasão e 

retração de profissionais para a área.  

Novas ações foram propostas, com vistas a melhoria da qualidade da 

formação inicial à docência no país. Criado pelo Decreto nº 7.219/2010, o PIBID 

                                                           
12Fonte: Portal do MEC. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf> 

Acesso em: 11/09/2017. 
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(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), tem a finalidade de 

fomentar a iniciação à docência e melhor qualificá-la, visando à melhoria do 

desempenho da educação básica,  

 
O programa que tem atingido parcelas significativas de estudantes 
de licenciatura é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID), que concede bolsas, tanto para alunos dos 
cursos de licenciatura como para coordenadores e supervisores 
responsáveis nas IESs pelo desenvolvimento do projeto, com 
auxílios para despesas a eles vinculadas. (GATTI, BARRETTO, 
ANDRÉ, 2011, p. 129). 
 

O PIBID oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos 

presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando 

graduados, se comprometam com o exercício do magistério na rede pública, 

articulando assim, as licenciaturas com as escolas e os sistemas públicos estaduais 

e municipais13.  

 
Atualmente, o Pibid é desenvolvido como forma de aperfeiçoamento 
e valorização dos professores. O programa promove a inserção de 
estudantes desde o início da graduação em atividades didático-
pedagógicas sob a orientação de professores formadores das 
licenciaturas juntamente com professores da escola básica. Neste 
sentido, considero que esta inserção pode ocorrer para que os 
estudantes das diferentes licenciaturas tenham a oportunidade de 
estabelecer um vínculo com os anos iniciais da educação básica, 
uma vez que amplia as possibilidades de conhecer a escola básica 
na sua totalidade. (CARTAXO, 2013, p. 90).  

 

Assim, o PIBID permite ao futuro docente uma experiência no ambiente 

escolar e com os alunos, favorecendo assim, uma maior interlocução da teoria com 

a prática, contribuindo com a melhoria da qualidade da formação docente. 

A perspectiva da formação docente, inicial e continuada, baseada na 

pesquisa e na produção científica como forma de desenvolvimento profissional 

docente, de acordo com Fontana (2014, p. 22): 

 
Demanda políticas públicas em âmbito nacional, estadual e municipal 
que incluam a pesquisa nos processos formativos desenvolvidos na 
universidade ou na escola, e que definam investimentos e recursos 
para a prática desta atividade no trabalho dos profissionais da 
educação superior e da educação básica. 

 

                                                           
13Fonte: Portal MEC. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/pibid> Acesso em: 28/06/2017. 
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Assim, a pesquisa na formação inicial e continuada de profissionais da 

educação básica, contribui para que esses processos “elevem a condição científica 

e cultural destes profissionais, para uma competente intervenção político-

pedagógica em processos educativos escolares”. (FONTANA, 2014, p. 22). 

A análise sobre a prática pedagógica, partindo da ação-reflexão-ação docente 

contribui na melhoria dos processos de ensino-aprendizagem, considerando a 

escola como espaço de socialização. Os processos de formação continuada 

necessitam partir da realidade social, onde as políticas públicas para a educação 

devem viabilizar ações que estejam em consonância com a forma de organização da 

sociedade, 

 
Partindo dos postulados da sociedade pós-industrial, da sociedade 
do conhecimento e da necessidade de um trabalhador de tipo novo, 
podemos inferir que se torna necessária, no plano político e 
ideológico, a configuração de uma educação condizente com a 
realidade”. (MASSON, 2009, p. 83). 

 

A educação necessita adequar-se aos novos modelos de sociedades e com 

isso, proporcionar o desenvolvimento de programas de formação continuada que 

supram as necessidades dessa nova organização social e as novas demandas 

educacionais. 

 
Sendo a educação sistemática um processo de formação das novas 
gerações pela via da transmissão dos conhecimentos considerados 
necessários à sua inserção na vida da sociedade, compreende-se 
que o trabalho didático seja determinado pela forma de organização 
da própria sociedade. (SAVIANI, 2007, p. 13). 

 

Neste sentido, a tarefa educacional assume um compromisso de 

transformação social, com princípios de emancipação humana, responsável em 

adaptar-se às novas organizações sociais mas também contribuir para consolidação 

das mudanças que se fizerem necessárias. As mudanças no cenário educacional 

consolidam-se na medida em que a escola assuma seu papel de instituição 

promotora de mudanças, democrática e justa, capaz de formar alunos de forma 

emancipadora e transformadora. 

A formação continuada, contudo, pode se tornar bastante eficaz, aproximando 

os pressupostos teóricos e a prática pedagógica, aperfeiçoando as ações docentes. 

“A formação do professor fundamenta-se prioritariamente na aprendizagem da 

prática, para a prática e a partir da prática”. (FONTANA, 2014, p. 66). 
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O discurso do(a) professor(a) reflexivo(a), que se dissemina 
amplamente no Brasil, presume que o(a) professor(a) deve refletir e 
pesquisar sobre a própria prática. Por quê? Porque a prática coloca 
problemas para os quais há muitas respostas que não estão dadas. 
(GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011. p. 43). 

 

Assim, as ações formativas devem buscar a superação de soluções apenas 

emergenciais nos processos de formação continuada dos profissionais da educação, 

no qual a “escola e seu cotidiano constituem-se, ao lado das instituições formadoras 

de professores, em ambiente formativo que necessita de ações e programas 

sistematizados em períodos específicos e com clara articulação à carreira docente”. 

(SCHEIBE, 2010, p. 991). 

A função docente deve estar comprometida com a emancipação cultural de 

seus estudantes, assim, torna-se relevante que os processos de formação inicial e 

continuada desenvolvam propostas que possibilitem aos docentes a reflexão acerca 

da função do ensino como prática social. Como nos afirma Pimenta (1999, p. 18): 

 
Dada a natureza do trabalho docente, que é ensinar como 
contribuição ao processo de humanização dos alunos 
historicamente situados, espera-se da licenciatura que desenvolva 
nos alunos conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que 
lhes possibilitem permanentemente irem construindo seus saberes-
fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino 
como prática social lhes coloca no cotidiano. Espera-se, pois, que 
mobilize os conhecimentos da teoria da educação e da didática 
necessários à compreensão do ensino como realidade social, e que 
desenvolva neles a capacidade de investigar a própria atividade 
para, a partir dela, constituírem e transformarem os seus saberes-
fazeres docentes, num processo contínuo de construção de suas 
identidades como professores. 

 
Assim, as licenciaturas devem proporcionar aos futuros docentes, a 

compreensão do ensino como prática social, contribuindo com a construção de seus 

saberes-fazeres docentes. Assim, considera-se o professor como um dos elementos 

essenciais de motivação do processo de ensino-aprendizagem, colocando a 

formação inicial e continuada como uma questão central no âmbito das políticas 

educacionais para que essa formação não se consolide somente como o domínio de 

habilidades técnicas profissionais, desconsiderando a formação sólida necessária ao 

exercício da profissão. 

O MEC tem a incumbência de implementar a política nacional de Educação, 

articulando as ações com o que está proposto na LDB, com vistas ao 
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aperfeiçoamento profissional mediante a formação continuada. “A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN, lei n. 9.394/96) veio provocar especialmente 

os poderes públicos quanto a essa formação”. (GATTI, 2008, p. 64).  

 

Após a promulgação da Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB), a principal forma de regulação 
dos recursos destinados aos docentes da educação básica passou 
a ser feita pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), 
instituído pela Emenda Constitucional nº 14/1996 e regulamentado 
pela Lei nº 9.424/1996, assim como pelo Decreto nº 2.264/1997. 
(GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011, p. 32). 
 

Os recursos do Fundef destinavam-se à remuneração dos profissionais da 

educação das redes estaduais e municipais de ensino, permitindo igualmente a 

cobertura de despesas relacionadas à formação dos professores, com o intuito de 

tornar esses profissionais habilitados ao exercício regular da docência ou propiciar a 

sua capacitação mediante cursos de aperfeiçoamento e reciclagem. (GATTI, 

BARRETTO, ANDRÉ, 2011, p. 32). 

 
Em substituição ao Fundef, dez anos após a sua criação, foi 
instituído o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), 
por meio da Medida Provisória nº 339/2006, posteriormente 
sancionado pela Lei nº 11.494/ 2007. (GATTI, BARRETTO, 
ANDRÉ, 2011, p. 33). 
 

“Em razão de sua concepção e racionalidade, esses fundos também foram 

responsáveis pela criação de condições institucionais básicas para a construção de 

políticas mais equânimes de valorização do magistério. (GATTI, BARRETTO, 

ANDRÉ, 2011, p. 33). 

 
O Fundef tornou possível que, após a elevação da obrigatoriedade 
de formação em nível superior para todos os docentes, 
determinada pela Lei nº 9.394/1996, novas articulações fossem 
estabelecidas entre as administrações mantenedoras da educação 
básica e as instituições formadoras de professores. Vários 
governos dos estados e dos municípios passaram a trabalhar em 
parceria, mediante convênios com universidades federais, 
estaduais e, por vezes, algumas comunitárias dos respectivos 
estados, para o desenvolvimento de programas especiais de 
licenciatura voltados aos professores em exercício nas redes 
públicas que possuíam apenas formação em nível médio, conforme 
requeria a legislação anterior. Os programas eram semipresenciais 
e utilizavam recursos midiáticos diversos, uma vez que havia 
necessidade de certificar grande número de professores, gerando 
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uma demanda de larga escala que os cursos regulares da 
educação superior, no seu formato clássico, não tinham condições 
de atender a curto ou médio prazo. Com o Fundeb, alarga-se o 
escopo desses programas. (GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011, p. 
34). 
 

Assim, percebe-se que o Fundef e, posteriormente, o Fundeb desenvolveram 

mecanismos de manutenção e desenvolvimento do ensino (Fundamental e 

posteriormente toda a Educação Básica), de forma mais equitativa. 

Na década de 2000, ficou fortalecido o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), constituindo-se como importante instância de financiamento 

da educação nacional, no que se refere às ações desencadeadas pelo MEC e em 

2007, a Presidência da República lança o Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação por meio do Decreto nº 6.094/2007; e o MEC, o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). (GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011, p. 34). 

 
Em 2010, os 26 estados, o Distrito Federal e os 5.565 municípios 
assinaram o Termo de Adesão ao Plano de Metas do PDE. A partir 
dessa adesão, são elaborados os respectivos Planos de Ações 
Articuladas, contendo o diagnóstico dos sistemas locais e as 
demandas de formação de professores. (GATTI, BARRETTO, 
ANDRÉ, 2011, p. 35). 
 

Assim, o MEC desenvolveu uma ferramenta para auxiliar os gestores 

municipais a aderir ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, que 

integra o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

 
Recentemente, um novo estatuto jurídico-legal infraconstitucional, 
advindo a EC referida14, trouxe um novo alento para o enfrentamento 
destes desafios. Trata-se do novo Plano Nacional de Educação 
(PNE), Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, articulado a um 
(conceito inédito no Brasil) Sistema Nacional de Educação e, desta 
vez, com financiamento referido aos 10% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do país. (CURY, 2016, p. 30). 
 

“Após quatro anos de pressões, projetos, emendas e consultas, o novo PNE 

foi, finalmente aprovado e sancionado com 20 metas ousadas em suas 245 

estratégias divididas entre tais metas”. (CURY, 2016, p. 30). 

Destaca-se a seguir a reflexão sobre a implementação de políticas 

educacionais voltadas à formação continuada de professores alfabetizadores, 

                                                           
14 EC (Emenda Constitucional): No texto Cury (2016, p. 29) refere-se a Emenda Constitucional nº 

59/2009, que “estabelece a necessidade de um plano nacional de educação sob o qual subjaz o 
sistema nacional de educação”. (CURY, 2016, p. 29). 
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discutindo a respeito da efetivação desses programas no contexto escolar e os 

encaminhamentos teórico-metodológicos desenvolvidos pelas instituições 

formadoras.    

 

4.1.1 Políticas de formação continuada de professores alfabetizadores 

 

Os processos de formação profissional de docentes, no Brasil, tiveram suas 

primeiras iniciativas, segundo constatação de Tanuri (2000,) com a extensão do 

ensino primário a todas as camadas da população.  

 

O estabelecimento das escolas destinadas ao preparo específico 
dos professores para o exercício de suas funções está ligado à 
institucionalização da instrução pública no mundo moderno, ou 
seja, à implementação das ideias liberais de secularização e 
extensão do ensino primário a todas as camadas da população. 
(TANURI, 2000, p. 62). 

 

As políticas educacionais de formação de professores alfabetizadores no 

Brasil constituem-se como elementos que suscitam novos debates no campo 

educacional e contribuem com o debate em torno da formação de professores 

alfabetizadores. Assim, as ações do MEC voltadas à formação continuada dos 

professores alfabetizadores, evidenciam a busca pela melhoria da qualidade do 

ensino da alfabetização e do letramento, ainda com índices insatisfatórios em 

avaliações de larga escala em nível nacional. Com isso, Gatti, Barretto, André (2011, 

p. 55), nos mostram que: 

 
Antes do funcionamento do sistema da UAB, o governo federal 
criara, em 2003, a Rede Nacional de Formação Continuada de 
Professores, sob a responsabilidade das secretarias de Educação 
Básica e de Educação a Distância do MEC, em parceria com IESs 
e com adesão de estados e municípios, visando a institucionalizar o 
atendimento da demanda de formação continuada, dirigida 
exclusivamente à educação infantil e ao Ensino Fundamental.  
 

“Integram a Rede Nacional de Formação Continuada, como ações 

estratégicas, os programas: Pró-Letramento, Gestar II e Especialização em 

Educação Infantil”. (GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011, p. 56). Esses programas, 

entre outros, estão detalhados no quadro a seguir, que mostra os cursos oferecidos 

em nível nacional, nas últimas décadas, para a formação continuada de professores 
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da Educação Básica, em especial aos docentes dos primeiros anos do Ensino 

Fundamental, propostos pelo MEC15. 

 

Quadro 2 - Programas de formação continuada para professores 

alfabetizadores ofertados pelo MEC 

PROGRAMA ANO DE 
CRIAÇÃO 
LEI 

OBJETIVOS ABRANGÊNCIA DINÂMICA 

Pacto 
Nacional 
pela 
Alfabetização 
na Idade 
Certa 
(PNAIC) 

2013 
 
(Lei nº 
12.801, de 
24 de abril 
de 2013). 

O objetivo é que 
todas as crianças 
sejam 
alfabetizadas até 
oito anos de idade. 

Curso presencial 
de 2 anos para os 
Professores 
alfabetizadores, 
com carga horária 
de 120 horas por 
ano. 

Metodologia 
propõe estudos e 
atividades práticas. 
Os encontros com 
os professores 
alfabetizadores são 
conduzidos por 
orientadores de 
Estudo. Estes são 
professores das 
redes, que estão 
fazendo um curso 
específico, com 
200 horas de 
duração por ano, 
em universidades 
públicas. 

Pro-Infantil 2005 
 
Resolução

nº 39, de 
1º de 

dezembro 
de 2006. 

Contribuir para a 
qualidade social da 
educação das 
crianças de zero a 
seis anos; 
Elevar o nível de 
conhecimento e da 
prática pedagógica 
dos docentes; 
Auxiliar estados e 
municípios a 
cumprirem a 
legislação vigente 
habilitando em 
Magistério para a 
Educação Infantil. 

Destina-se aos 
profissionais que 
atuam em sala de 
aula da educação 
infantil, nas 
creches e pré-
escolas das redes 
públicas e da rede 
privada, sem fins 
lucrativos, que 
não possuem a 
formação 
específica para o 
magistério. 

É um curso em 
nível médio, a 
distância, na 
modalidade 
Normal. 

Plano 
Nacional de 
professores 
da Educação 

2009 
 
(artigo 11, 
inciso III 

Induzir e fomentar 
a oferta de 
educação superior, 
gratuita e de 

Professores em 
exercício na rede 
pública de 
educação básica. 

Anualmente a 
Capes divulga o 
Calendário de 
Atividades do 

                                                           
15 Os programas de formação continuada para professores estão especificados no site do Ministério 

da Educação e Cultura. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/formacao> Acesso em: 20/03/2018. 

http://portal.mec.gov.br/formacao
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Básica 
(PARFOR) 
 

do Decreto 
nº 6.755, 
de 29 de 
janeiro de 
2009). 

qualidade, para 
professores em 
exercício na rede 
pública de 
educação básica. 

Programa. Nele 
estão definidos os 
prazos e as 
atividades a serem 
realizadas pelas 
secretarias de 
educação 
estaduais, 
Municipais e do 
DF, os Fóruns e as 
IES e o período 
das pré-inscrições. 
(Portal CAPES). 

Proinfo 
Integrado 

1996 
 
(portaria nº 
522 em 

09/04/1997)
. 

Disponibilizar e 
promover o ensino 
da informática na 
rede pública de 
educação básica 
no Brasil.  

Disponibilizar para 
toda a sociedade 
escolar formação 
dos professores 
acerca das novas 
tecnologias. 

Disponibilizar 
acesso às novas 
tecnologias para 
alunos de classes 
sociais menos 
favorecidas e que 
não possuem 
acesso às 
ferramentas de 
informática.  

Pró – 
Letramento 

2006 
 
( Lei Nº 
11.273, de 
6 de 
fevereiro 
de 2006). 

Promover a 
melhoria da 
qualidade de 
aprendizagem da 
leitura/escrita e 
matemática nos 
anos/séries iniciais 
do ensino 
fundamental. 

Professores dos 
anos/séries 
iniciais do Ensino 
Fundamental. 

O programa é 
realizado pelo 
MEC, em parceria 
com universidades 
que integram a 
Rede Nacional de 
Formação 
Continuada e com 
adesão dos 
estados e 
municípios. 

Gestar II 2009 
 
(Resoluçã
o nº 35, de 
13 de julho 
de 2009). 

Contribuir para o 
aperfeiçoamento 
da autonomia do 
professor em sala 
de aula. 
 

Oferece formação 
continuada em 
língua portuguesa 
e matemática aos 
professores dos 
anos finais (do 
sexto ao nono 
ano) do ensino 
fundamental em 
exercício nas 
escolas públicas.  

A formação possui 
carga horária de 
300 horas, sendo 
120 horas 
presenciais e 180 
horas a distância 
(estudos 
individuais) para 
cada área 
temática. O 
programa inclui 
discussões sobre 
questões prático-
teóricas. 

Rede 
Nacional de 

2004 
 

Contribuir para a 
melhoria da 

Público-alvo 
prioritário da rede 

As instituições de 
ensino superior 

https://www.diariodasleis.com.br/busca/exibelink.php?numlink=1-98-24-2006-02-06-11273
https://www.diariodasleis.com.br/busca/exibelink.php?numlink=1-98-24-2006-02-06-11273
https://www.diariodasleis.com.br/busca/exibelink.php?numlink=1-98-24-2006-02-06-11273
https://www.diariodasleis.com.br/busca/exibelink.php?numlink=1-98-24-2006-02-06-11273
https://www.diariodasleis.com.br/busca/exibelink.php?numlink=1-98-24-2006-02-06-11273
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Formação 
Continuada 
de 
Professores 

 formação dos 
professores e 
alunos.  

são professores 
de educação 
básica dos 
sistemas públicos 
de educação.  

públicas, federais e 
estaduais que 
integram o 
programa, 
produzem 
materiais de 
orientação para 
cursos à distância 
e semipresenciais, 
com carga horária 
de 120 horas. 

Fonte: Portal MEC16 Organização: Cristina Dallastra Soares. 

 

Os processos de formação continuada ofertados pelo governo federal 

consideram aspectos que se referem também ao monitoramento dos sistemas de 

ensino, por meio de avaliações de larga escala, que, no contexto nacional, 

compreende o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que 

abarcam a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), a Avaliação Nacional 

do Rendimento Escolar (ANRESC), que equivale à Prova Brasil, e, mais recente, a 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), que serão discutidos a seguir. 

 

4.1.2 Políticas de avaliação em alfabetização e a formação de professores 

 

A formação continuada envolve também, questões relativas ao currículo e a 

avaliação da aprendizagem, definidas nas políticas públicas, conforme explica Gatti, 

Barreto e André (2011, p. 39) “outro fator que contribui para o processo de 

centralização das políticas de currículo é a introdução das avaliações de sistema”.  

“A implantação de um sistema de avaliação baseado em exames 

estandardizados é uma das propostas oficiais visando à melhoria da qualidade da 

educação brasileira”. (ESTEBAN, 2012, p. 575). 

No entanto, Esteban (2012, p. 576) nos mostra que: 

 
O discurso oficial, apoiado na necessidade de melhorar a qualidade 
da educação, propõe a avaliação fundamentalmente como um 
mecanismo de controle, direcionado à mensuração do desempenho 
dos estudantes por meio de exames em larga escala. A busca de 
uma medida objetiva, capaz de expressar de modo claro e neutro o 
nível de desempenho, orienta a formulação de procedimentos cujas 

                                                           
16Fonte: Portal do MEC. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-

basica/programas-e-acoes?id=18838> Acesso em: 28/06/2017.  
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preocupações são eminentemente técnicas. A mensuração aliada ao 
estabelecimento de metas sustenta processos de avaliação mais 
vinculados à gestão educacional do que à aprendizagem infantil. 
 

A reflexão sobre a melhoria da qualidade da educação por meio de 

avaliações externas necessita de amplo debate, pois de acordo com Esteban (2012, 

p. 576) 

 
Tal articulação demanda profunda reflexão e amplo debate sobre o 
que se considera qualidade da educação, pois o cumprimento de 
metas e elevação de índices de desempenho não expressam 
necessariamente uma efetiva ampliação dos conhecimentos pelos 
estudantes ou uma ruptura com os mecanismos de produção das 
desigualdades escolares. 

 
Quanto aos resultados das avaliações externas, Esteban (2012, p. 573) 

afirma que: 

 
Os resultados insatisfatórios funcionam como catalisadores dos 
debates sobre educação. O reconhecimento do baixo rendimento 
dos estudantes conduz o modo como a escolarização se incorpora à 
agenda política nacional e demarca o debate sobre a avaliação 
educacional no Brasil, do qual a avaliação da aprendizagem infantil é 
parte. 
 

Os resultados das avaliações servem como amostras para os sistemas de 

ensino com o intuito de promover políticas educacionais que visam melhorias para a 

qualidade da educação, “os dados do Saeb são de base amostral e propõem-se a 

fornecer informações aos sistemas de ensino para subsidiar as políticas públicas”. 

(GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011, p. 40). 

O SAEB17 (Sistema de Avaliação da Educação Básica) foi instituído em 1990, 

composto por um conjunto de avaliações externas em larga escala tendo como 

objetivo realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores 

que possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre 

a qualidade do ensino ofertado.  

Em 2005, o Saeb foi reestruturado e passou a ser composto por duas 

avaliações: a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb), e a Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), conhecida como Prova Brasil. Em 2013, 

foi incorporada ao Saeb a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) para melhor 

                                                           
17Fonte: Portal INEP. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb> Acesso em: 

28/06/2017. 
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aferir os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa (leitura e 

escrita) e Matemática. 

Atualmente, as avaliações externas em larga escala que compõem o Saeb e 

que contribuem com a aferição da aprendizagem na Educação Básica, fornecendo 

resultados que podem ser aproveitados para reflexão sobre a prática pedagógica, 

constituem-se de três avaliações, como na figura a seguir: 

 

Figura 2 - Avaliações do Saeb

 

Fonte: Portal INEP18. 

 

Em 2007, foi criado pelo governo federal o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb), constituindo-se como um indicador utilizado para medir a 

qualidade do ensino de cada escola e de cada rede escolar, calculado com base no 

rendimento dos alunos, auferido por testes de larga escala e em taxas de 

aprovação. (GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011, p. 40). O Ideb constitui-se em um 

indicador criado pelo governo federal com o intuito de medir a qualidade do ensino 

nas escolas públicas.  

O Ideb coloca, desse modo, um desafio às redes, que é a obrigação 
de se empenharem para que todos, indiscriminadamente, aprendam 
aquilo que a prova mede. Estabelece também metas de rendimento 
e estipula prazo, até 2021, para que os estudantes das escolas 
brasileiras atinjam os padrões de desempenho apresentados pelos 
sistemas escolares dos países desenvolvidos, referenciando-se nos 
resultados do Programa Internacional de Avaliação da Aprendizagem 
(PISA). (GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011, p. 40). 
 

                                                           
18Fonte: Portal INEP. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb> Acesso em: 

28/06/2017. 

 

http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb
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Com isso, os Estados e municípios, passam a ser diretamente responsáveis 

pela manutenção e desenvolvimento da educação básica, sendo, com isso, 

submetidos a uma forma de obrigação de resultados, baseada em indicadores 

padronizados de rendimento, induzindo a uma progressão orientada por metas 

quantitativas, com vistas ao alcance de determinado padrão de qualidade. (GATTI, 

BARRETTO, ANDRÉ, 2011, p. 41). 

 
O estabelecimento das metas de rendimento e o seu forte poder 
indutor têm desencadeado pressões de conselhos e secretarias 
estaduais e municipais de Educação para que o MEC estabeleça 
expectativas de aprendizagem em âmbito nacional, com o propósito 
de orientar mais diretamente o trabalho das redes de ensino e das 
escolas sobre o currículo. Tem sido significativa também a demanda 
de professores para terem mais clareza do que fazer para atingir as 

metas do Ideb. (GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011, p. 41). 

 
Diante disso, surgiram “mudanças importantes de postura em relação ao 

currículo e ao trabalho do(a) professor(a) e uma clara sinalização à tendência de 

vincular as práticas docentes a modelos muito mais detalhados e diretivos de 

currículo”. (GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011, p. 41). 

“A avaliação é uma atividade social, inscrita na dinâmica cultural, portanto, 

impossível de adquirir sentido fora da cultura dos sujeitos que dela participam”. 

(ESTEBAN, 2012, p. 577). Com isso, pode-se afirmar que “é insuficiente considerar 

a alfabetização como mero domínio de um código e secundarizar a preocupação 

com os sentidos que percorrem a escrita, como produção humana”. (ESTEBAN, 

2012, p. 578). 

Neste sentido, considerar apenas a proficiência dos estudantes nos exames 

“dificulta a reflexão sobre os múltiplos percursos de aprendizagem infantil ao validar 

apenas as trajetórias que estão em conformidade com as descrições existentes nos 

documentos que orientam a aplicação e a análise da “provinha”. (ESTEBAN, 2012, 

p. 578).  

 
As aprendizagens e os conhecimentos se traduzem em 
competências, indicadores, gráficos e dados, ou seja, fragmentos 
quantificáveis que em muito se distanciam das relações que cada 
sujeito efetivamente estabelece com a cultura escrita. (ESTEBAN, 
2012, p. 578). 
 

Com tais argumentos, se faz necessário superar a formação docente baseada 

no treinamento e na reprodução de procedimentos previamente estabelecidos como 
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norteadores do ensino, buscando os resultados das avaliações e, a partir deles, 

fazer inferências sobre o processo, segundo um padrão predefinido, 

desconsiderando o processo vivido pelos estudantes, em suas aprendizagens. 

(ESTEBAN, 2012, p. 579). 

Em 2015, conforme consta no portal Inep, foi disponibilizado a Plataforma 

Devolutivas Pedagógicas19 com o objetivo de aproximar as avaliações externas de 

larga escala e o contexto escolar, podendo ajudar os professores e gestores a 

planejar ações e aprimorar o aprendizado dos estudantes. 

No portal Devolutivas Pedagógicas das Avaliações de Larga Escala do Inep, 

os professores e gestores escolares podem ter acesso a uma série de informações 

produzidas com base nas avaliações educacionais realizadas periodicamente em 

toda a Educação Básica brasileira, com a intenção de ampliar as referências para 

que os professores possam melhorar o planejamento de suas aulas e as ações da 

escola, em busca da aprendizagem dos alunos. (Portal Inep). 

No portal pode-se verificar: 

● Resultados e dados da Prova Brasil/Saeb, por escola e por localidade; 

● Distribuição dos alunos por nível de proficiência; 

● Comparação dos resultados da sua escola com os resultados de 

escolas semelhantes da sua região;  

● Acesso a itens da Prova Brasil/Saeb, acompanhados de comentários 

pedagógicos. 

 O portal Devolutivas Pedagógicas do Inep, em acesso realizado mediante 

prévio cadastro efetuado em julho/2017, apresenta os resultados por estados, 

municípios e escolas referentes aos anos de 2011 e 2013. Esses resultados podem 

ser aproveitados por professores e gestores para planejamento de atividades e 

reflexão sobre a prática pedagógica. 

A seguir, discute-se a implementação do Ensino Fundamental de 9 anos, 

considerando as novas demandas de formação continuada de professores para as 

práticas pedagógicas na sociedade contemporânea. 

 

 

 
                                                           
19Fonte: Portal Inep. Disponível em: <http://devolutivas.inep.gov.br/proficiencia>. Acesso em: 

11/07/2017.  

http://devolutivas.inep.gov.br/proficiencia
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4.2 O ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS E AS NOVAS DEMANDAS NA 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES 

 

Com a inserção de um ano no início da escolarização obrigatória, (Ensino 

Fundamental de 9 anos), a Educação Básica, foi estendida a uma parcela 

significativa da população que até então encontrava-se destituída deste direito e 

sem garantia de vagas nas instituições educativas, ficando constituído pelo Governo 

Federal o ciclo da infância e da alfabetização e letramento, levando os municípios a 

reflexão sobre a importância da ação docente na Educação Básica e o 

aperfeiçoamento das ações didáticas. 

Com o Ensino Fundamental de nove anos, houve um ingresso de crianças de 

menor idade em ambiente escolar formal, tornando-se necessário assumir novos 

desafios sobretudo pedagógicos, resultando na mobilização das escolas e redes de 

ensino quanto a reorganização curricular e elaboração de projetos políticos 

pedagógicos condizentes com essa nova demanda. 

 
Segundo o Parecer CNE/CEB n° 4/2008, o antigo terceiro período da 
Pré-Escola, agora primeiro ano do Ensino Fundamental, não pode se 
confundir com o anterior primeiro ano, pois se tornou parte integrante 
de um ciclo de 3 (três) anos, que pode ser denominado “ciclo da 
infância”. Conforme o Parecer CNE/CEB n° 6/2005, a ampliação do 
Ensino Fundamental obrigatório a partir dos 6 (seis) anos de idade 
requer de todas as escolas e de todos os educadores compromisso 
com a elaboração de um novo projeto político-pedagógico, bem 
como para o consequente redimensionamento da Educação Infantil. 
(BRASIL, 2013, p. 37-38).  

 

A matrícula de crianças no Ensino Fundamental de 9 (nove) anos é 

obrigatória “com 6 (seis) anos completos ou a completar até o dia 31 de março do 

ano em que ocorrer a matrícula, nos termos da Lei e das normas nacionais 

vigentes”. (BRASIL, 2013, p. 109). A orientação, de acordo com a Lei é que “as 

crianças que completarem 6 (seis) anos após essa data deverão ser matriculados na 

Educação Infantil (Pré-Escola). (BRASIL, 2013, p. 109). 

 
O processo de implantação e implementação do disposto na 
alteração da LDB pela Lei n°11.274/2006, que estabeleceu o 
ingresso da criança a partir dos seis anos de idade no Ensino 
Fundamental, tem como perspectivas melhorar as condições de 
equidade e qualidade da Educação Básica, estruturar um novo 
Ensino Fundamental e assegurar um alargamento do tempo para as 
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aprendizagens da alfabetização e do letramento. (BRASIL, 2013, p. 
13). 
 

 Com isso, o tempo destinado ao ensino-aprendizagem da alfabetização e do 

letramento foi ampliado, oferecendo às crianças maiores condições de acesso à 

cultura letrada, reorganizando alguns aspectos da Educação Básica. 

 

A maior parte dessas modificações tem relevância social, porque, 
além de reorganizarem aspectos da Educação Básica, ampliam o 
acesso das crianças ao mundo letrado, assegurando-lhes outros 
benefícios concretos que contribuem para o seu desenvolvimento 
pleno, orientado por profissionais da educação especializados. 
(BRASIL, 2013, p. 12). 
 

 Nesta perspectiva, as instituições de ensino passaram a organizar as práticas 

pedagógicas em alfabetização e letramento infantil, visando atender as demandas 

dessa nova geração, considerando o conhecimento sobre as especificidades da 

infância e buscando as melhores formas de intervenção. 

Com a implantação da Lei n° 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), os diversos entes federativos: União, Distrito Federal, Estados e 

Municípios, ficou estabelecido a cada um deles “organizar seu sistema de ensino, 

cabendo ainda, à União a coordenação da política nacional de educação, articulando 

os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e 

supletiva”. (BRASIL, 2013, p. 7). 

A importância e necessidade da implementação de Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica, na organização do Ensino Fundamental com 9 

anos de duração, tornou-se primordial para o desenvolvimento do ensino nas 

escolas e para as novas demandas na formação continuada de professores, 

podendo garantir uma educação de qualidade e o direito à cidadania. 

 

A necessidade de definição de Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Básica está posta pela emergência da atualização das 
políticas educacionais que consubstanciem o direito de todo 
brasileiro à formação humana e cidadã e à formação profissional, na 
vivência e convivência em ambiente educativo. (BRASIL, 2013, p. 7). 
 

 Assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais vieram com o objetivo de 

estabelecer bases nacionais comuns para os diferentes níveis e modalidades de 

ensino brasileiros, relacionando com a parte diversificada levando em consideração 
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“a formação humana de sujeitos concretos, que vivem em determinado meio 

ambiente, contexto histórico e sociocultural, com suas condições físicas, emocionais 

e intelectuais “. (BRASIL, 2013, p. 11). 

 

Entende-se por base nacional comum, na Educação Básica, os 
conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, 
expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições 
produtoras do conhecimento científico e tecnológico; no mundo do 
trabalho; no desenvolvimento das linguagens; nas atividades 
desportivas e corporais; na produção artística; nas formas diversas e 
exercício da cidadania; nos movimentos sociais, definidos no texto 
dessa Lei, artigos 26 e 33, que assim se traduzem: 
I- na Língua Portuguesa; 
II- na Matemática; 
III- no conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e 
política, especialmente do Brasil, incluindo-se o estudo da História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena; 
IV- na Arte em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a 
música; 
V- na Educação Física; 
VI- no Ensino Religioso. (BRASIL, 2013, p. 31-32). 
 

 Esses componentes curriculares organizados “em forma de áreas do 

conhecimento, disciplinas, eixos temáticos”, buscam garantir “as habilidades 

indispensáveis ao exercício da cidadania, em ritmo compatível com as etapas do 

desenvolvimento integral do cidadão”. (BRASIL, 2013, p. 31-32). 

“A parte diversificada enriquece e complementa a base nacional comum, 

prevendo o estudo das características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e da comunidade escolar”. (BRASIL, 2013, p. 31-32). As disciplinas da 

parte diversificada são de livre escolha dos sistemas de ensino, conforme os 

interesses dos diferentes contextos e possibilidades de execução. 

Com a entrada de crianças de 6 (seis) anos no Ensino Fundamental, as 

implicações educacionais devem “assegurar-lhes garantia de aprendizagem e 

desenvolvimento pleno, atentando para a grande diversidade social, cultural e 

individual dos alunos, o que demanda espaços e tempos diversos de 

aprendizagem”. (BRASIL, 2013, p. 121). 

Essa nova organização do Ensino Fundamental de nove anos, trouxe 

discussões acerca da organização da escolaridade que já vinha sendo proposta em 

ciclos, que no meio acadêmico e educacional foi constante e intensa, destacando as 

principais reflexões voltadas principalmente para os três primeiros anos do Ensino 
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Fundamental.   

Por meio do parecer CNE/CEB nº 4/200820, que indica o objetivo de qualificar 

o processo de ensino e aprendizagem da alfabetização e do letramento nos três 

anos iniciais do Ensino Fundamental, ou seja, no período de atendimento às 

crianças de 6 a 8 anos. Destaca-se nesse parecer que os três anos iniciais são 

importantes para a qualidade da Educação Básica: voltados à alfabetização e ao 

letramento, sendo necessário que a ação pedagógica assegure, nesse período, o 

desenvolvimento das diversas expressões e o aprendizado das áreas de 

conhecimento estabelecidas nas DCNs para o Ensino Fundamental. Dessa forma, 

entende-se que a alfabetização dar-se-á nos três anos iniciais do Ensino 

Fundamental. (MEC). 

 Assim, pode-se perceber que o MEC e o CNE passaram a recomendar que 

os três primeiros anos do Ensino Fundamental se unissem em um único ciclo, 

denominado também por meio das DCNs como Ciclo da Infância.  

 
A proposta de organização dos três primeiros anos do Ensino 
Fundamental em um único ciclo exige mudanças no currículo para 
melhor trabalhar com a diversidade dos alunos e permitir que eles 
progridam na aprendizagem. Ela também questiona a concepção 
linear de aprendizagem que tem levado à fragmentação do currículo 
e ao estabelecimento de sequências rígidas de conhecimentos, as 
quais, durante muito tempo, foram evocadas para justificar a 
reprovação nas diferentes séries. A promoção dos alunos deve 
vincular-se às suas aprendizagens; não se trata, portanto, de 
promoção automática. Para garantir a aprendizagem, as escolas 
deverão construir estratégias pedagógicas para recuperar os alunos 
que apresentarem dificuldades no seu processo de construção do 
conhecimento. (BRASIL, 2013, p. 122). 
 

 Os Ciclos de aprendizagem surgiram no Brasil, de acordo com Mainardes e 

Stremel (2012, p. 4-5), “a partir da década de 1980, diversas redes implantaram o 

Ciclo Básico de Alfabetização, no qual a reprovação do 1º para o 2º ano de 

escolaridade era eliminada”.  

 
As iniciativas de governo que introduziram os ciclos com progressão 
plurianual dos alunos e se expandiram em estados e municípios, a 
partir de meados de 1980 até os dias atuais. As políticas de ciclos 
partem de um pressuposto básico: assegurar o direito de todos os 
alunos à educação, indiscriminadamente. A ideia é flexibilizar os 

                                                           
20Fonte: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica. Orientação sobre os três anos 

iniciais do Ensino Fundamental de nove anos. PARECER CNE/CEB Nº: 4/2008. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/pceb004_08.pdf> Acesso em: 26/05/2017. 
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tempos e os espaços do currículo, para que a população que passou 
a frequentar a escola, representada por todos os segmentos sociais, 
tenha melhores oportunidades de aprender e de nela permanecer 
com aproveitamento por períodos mais longos. (GATTI, BARRETTO, 
ANDRÉ, 2011, p. 42). 
 

 Os pesquisadores que estudaram acerca da implantação do ensino em ciclos 

destacaram diferenças entre as modalidades de ensino existentes, assim “há 

diferenças entre o Regime de Progressão Continuada e as diferentes propostas de 

ciclos existentes”. (MAINARDES, STREMEL, 2012, p. 5). 

 Essas diferentes modalidades implantadas denominavam-se “Ciclos de 

Aprendizagem, Ciclos de Formação, Regime de Progressão Continuada, Ciclo Inicial 

de Alfabetização, Bloco Inicial de Alfabetização, etc.”. (MAINARDES, STREMEL, 

2012, p. 5). Ainda segundo Mainardes e Stremel, (2012, p. 5), de acordo com “dados 

do MEC/Inep, no ano de 2006, 9,72% das escolas do Ensino Fundamental estavam 

organizadas em ciclos (18,17% das matrículas) e 7,16% possuíam séries e ciclos 

(14,5% das matrículas)”. (MAINARDES, STREMEL, 2012, p. 4-5). 

 A meta estabelecida a nível nacional, de alfabetizar todas as crianças ao final 

do primeiro ciclo de alfabetização, proporcionou aos profissionais da educação, por 

meio de investimentos na formação continuada, a reflexão acerca da possibilidade 

de atingir este objetivo esperado, considerando que, a vivência na Educação Infantil 

e nos três primeiros anos do Ensino Fundamental favorece à criança adquirir 

condições de alcançar as habilidades de alfabetização e letramento. Com isso, os 

sistemas de ensino necessitaram organizar-se para assegurar o atendimento a 

todas as crianças, de modo que possam atender a todas as especificidades do ciclo 

da infância. 

 
A Lei n° 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, altera a redação da LDB, 
dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o Ensino 
Fundamental, com matrícula obrigatória a partir de 6 (seis) anos de 
idade, e concedendo aos sistemas de ensino o prazo até 2009 para 
que procedam às devidas adequações de modo que a partir de 2010 
esse Ensino Fundamental de 9 (nove) anos seja assegurado a todos. 
(BRASIL, 2013, p. 109). 

  

 Essa Lei reflete a expansão da escolaridade obrigatória a todos os cidadãos, 

permitindo “que todas as crianças brasileiras possam usufruir do direito à educação, 

beneficiando-se de um ambiente educativo mais voltado à alfabetização e ao 

letramento”, (BRASIL, 2013, p. 109) bem como as outras áreas do conhecimento e 
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formas de expressão.  

 O Ensino Fundamental obrigatório “abrange a população na faixa etária dos 6 

(seis) aos 14 (quatorze) anos de idade e se estende, também, a todos os que, na 

idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo”. (BRASIL, 2013, p. 109). Já a 

Educação Básica passa a ser obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade com a alteração na lei, redação dada pela Lei nº 12.796, 

de 201321. 

 Com estes argumentos, a reflexão sobre a prática no Ensino Fundamental de 

9 anos e a possibilidade de transformá-la por meio das ações docentes acontece de 

uma forma dialética, em que os educadores podem aperfeiçoar seus conhecimentos 

estabelecendo a relação entre a situação concreta de sua ação e a teoria que irá 

orientar essa ação, isto é, o movimento constante da ação-reflexão-ação.  

Como forma de valorizar a reflexão-ação da prática docente, discute-se a 

seguir, por meio dos dados coletados na pesquisa de campo, as práticas 

pedagógicas de alfabetização e letramento da criança do 1º ano do Ensino 

Fundamental, a formação continuada do professor alfabetizador da rede municipal 

de ensino de Curitiba e as repercussões dessa formação nas ações docentes, bem 

como os fundamentos teórico-metodológicos de alfabetização e letramento que 

embasam os cursos ofertados aos docentes alfabetizadores e as práticas 

pedagógicas nas escolas da rede. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21Fonte: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm> Acesso em: 
26/05/2017. 
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5 A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURITIBA: INTERROGANDO A FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Este capítulo apresenta o resultado do trabalho empírico realizado por meio 

da leitura das Diretrizes Curriculares para a Educação Municipal de Curitiba e de 

entrevistas com professores formadores e professores alfabetizadores que atuam na 

RME de Curitiba. Pretende-se atender ao objetivo de analisar as relações e 

contradições entre os fundamentos teórico-metodológicos da formação continuada 

de alfabetização na RME de Curitiba, e as repercussões para a prática pedagógica 

de alfabetizadores, no primeiro ano do Ensino Fundamental. 

É importante destacar que o trabalho com a alfabetização e o letramento no 

primeiro ano na RME de Curitiba, acontece com a entrada de crianças de 5 (cinco) 

anos de idade, podendo completar 6 (seis) anos no decorrer do ano letivo. A SME 

de Curitiba, orienta matrículas para o ano letivo de 2018 nas instituições de 

educação e ensino da RME, em que deverá ser matriculado no 1º ano do Ensino 

Fundamental, todo estudante que completar 6 (seis) anos em 2018 (ano de 

nascimento: 2012), sem exceção. 

Este fato, torna ainda mais importante a qualidade dos processos de 

formação continuada direcionada ao professor que atua com esta etapa de 

escolaridade, para que esse processo possa proporcionar a reflexão acerca das 

especificidades da alfabetização e do letramento e da necessária ludicidade nas 

atividades de leitura e escrita para o desenvolvimento infantil. 

Neste sentido, torna-se importante, a prática pedagógica do professor 

alfabetizador, que necessita refletir sobre a concepção de alfabetização e letramento 

que embasa sua ação para efetividade da democratização dos instrumentos 

histórico-culturais necessários a emancipação de todo o ser humano. Como defende 

Saviani (2011, p. 13) ao tratar sobre o trabalho educativo: 

 
O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em 
cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 
coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação 
diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que 
precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para 
que eles se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à 
descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo. 
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Para pesquisar a relação entre a formação e a prática pedagógica, buscou-se 

a participação dos professores formadores e professores alfabetizadores que 

declararam seu consentimento livre e esclarecido, cientes de que as informações 

divulgadas em publicações serão feitas de forma codificada, para que a identidade 

dos participantes seja preservada e mantida sua confidencialidade. Foi preciso 

atender alguns critérios do comitê de ética em pesquisa da universidade que exigia a 

necessidade de identificação dos locais em que seriam realizadas as entrevistas, 

declarando que as escolas possuem toda a infraestrutura necessária para a coleta 

de dados da pesquisa. Assim, foi feito o contato com a chefia do Departamento de 

Ensino Fundamental da SME, com os chefes dos NREs e com os gestores das 

unidades para a solicitação de autorização. 

Inicialmente, foram entrevistadas as docentes alfabetizadoras de Língua 

Portuguesa representantes da SME e dos NREs, profissionais responsáveis pela 

formação continuada dos professores da rede. Na SME de Curitiba, são duas 

profissionais vinculadas que dedicam seu trabalho ao atendimento do 1º ao 5º ano 

em Língua Portuguesa, sendo uma delas entrevistada, de acordo com a 

disponibilidade e com a proposta da pesquisa. 

Em seguida, foram entrevistadas as docentes alfabetizadoras que atuam nos 

NREs do município. São 10 (dez) alfabetizadoras e destas 6 (seis) puderam 

participar da entrevista, conciliando o horário de trabalho com o período de 

realização da entrevista. 

As quatro escolas, foram selecionadas em relação aos NREs onde atuam as 

alfabetizadoras entrevistadas, sendo a maioria indicada por estas profissionais e a 

outra pela facilidade de acesso ao gestor da unidade pela pesquisadora. O objetivo 

era selecionar professores indicados pelas alfabetizadoras dos NREs com 

experiência na alfabetização, sendo possível o contato com 4 (quatro) escolas, uma 

de cada NRE, entre os seis núcleos participantes da pesquisa. 

As entrevistas foram realizadas no período da manhã, sendo que nas quatro 

escolas participantes, são duas turmas de primeiro ano neste período. A proposta 

era selecionar entre os docentes das escolas, um docente com mais experiência na 

alfabetização e outro com menos experiência, para verificar o impacto das 

formações ofertadas pela SME, no entanto, em algumas escolas, as professoras têm 

tempos próximos de experiência. 
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No total foram entrevistadas sete formadoras e oito professoras. As 

formadoras são docentes que atuam na secretaria de educação municipal e nos 

núcleos regionais de educação e as professoras atuam em classes de primeiro ano 

nas escolas da rede municipal. Para preservar a identidade das docentes, usa-se a 

indicação de F1 a F7 para as formadoras e P1 a P8 para as professoras que atuam 

nas escolas. As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas segundo um roteiro 

(apêndices 1 e 2) com indagações sobre: a concepção de alfabetização e 

letramento, os fundamentos teórico-metodológicos da formação continuada e as 

repercussões nas práticas pedagógicas. 

Os dados coletados foram sistematizados segundo categorias definidas, em 

relação ao objeto de estudo e fenômenos investigados, com o objetivo de responder 

a problematização que desencadeou o processo de pesquisa, isto  é, os cursos de 

formação continuada para os docentes da RME de Curitiba, oportunizam uma 

orientação para o trabalho indissociado de alfabetização e de letramento. Porém, 

observa-se nas práticas pedagógicas, distintas formas de compreensão teórico-

metodológica da alfabetização e das especificidades da infância e da educação 

infantil. Assim, questionou-se: As distintas práticas alfabetizadoras devem-se a não 

compreensão teórica e metodológica do que é alfabetizar e o que é letrar devido aos 

processos de formação continuada aligeirados e de concepção bancária 

conteudistas e pouco reflexivas? Que tipo de formação ou intervenção seria 

necessária para que os professores alfabetizadores desenvolvessem 

indissociabilidade entre alfabetização e letramento, numa abordagem lúdica para 

crianças do 1º ano do ciclo de alfabetização? Há uma reflexão-ação por parte dos 

educadores acerca das concepções que embasam os métodos utilizados?  

Constitui categorias de análise da pesquisa: 1. Prática pedagógica de 

alfabetização e letramento; 2. Fundamentos teórico-metodológicos de alfabetização 

e letramento; 3. Formação continuada do professor alfabetizador. Definiram-se 

subcategorias para contemplar a análise da totalidade dos elementos articuladores 

que estão presentes na prática pedagógica de alfabetização: 1. Métodos de 

alfabetização, aprendizagem e ludicidade, consciência fonológica; 2. Teoria 

histórico-cultural e Pedagogia histórico-crítica; 3. Políticas de formação continuada 

em alfabetização; conforme organização no quadro abaixo: 
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Quadro 3 - Categorias e subcategorias de análise dos dados 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Prática Pedagógica de Alfabetização e 
Letramento 

Métodos de alfabetização 
Aprendizagem e Ludicidade 
Consciência Fonológica 

Fundamentos teórico-metodológicos de 
Alfabetização e Letramento 

Teoria histórico Cultural 
Pedagogia histórico-crítica 

Formação continuada do professor alfabetizador Políticas de formação continuada 
em alfabetização 

Organização: Cristina Dallastra Soares. 

 

Essas categorias e subcategorias visam esclarecer os principais conceitos 

que são objetos da pesquisa empírica e subsidiar a análise dialética da 

problematização de pesquisa. Sobre a categoria prática pedagógica de alfabetização 

e letramento e das subcategorias métodos de alfabetização, aprendizagem e 

ludicidade, consciência fonológica, fundamentam a análise da prática pedagógica 

dos docentes alfabetizadores e subsidiam revelar relações, contradições e 

perspectivas para a efetivação da alfabetização e letramento associados ao 

desenvolvimento da afetividade, da cognição, das ações sensório-motoras e da 

inserção sócio-cultural da criança no mundo letrado. Por meio de uma prática 

pedagógica que desenvolva de forma crítica o trabalho com métodos eficazes de 

alfabetização, envolvendo a necessária ludicidade na aprendizagem inicial da leitura 

e da escrita e o desenvolvimento da consciência fonológica, acredita-se que essas 

ações educativas possam contribuir na defesa de uma formação humana 

emancipadora. 

A categoria fundamentos teórico-metodológicos de alfabetização e 

letramento, busca-se compreendê-la na perspectiva da teoria histórico-cultural e da 

Pedagogia histórico-crítica, estudadas no terceiro capítulo. Ambas as teorias 

fornecem conceitos e conteúdos para análise crítica da aprendizagem na infância e 

da intencionalidade do trabalho educativo de alfabetização com a criança no 

primeiro ano do EF.     

A categoria formação continuada do professor alfabetizador elucida as 

concepções presentes nas políticas públicas para a formação de professores 

alfabetizadores contribuindo para a análise das ações formativas desenvolvidas na 
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RME e os reflexos nas práticas pedagógicas. 

A entrevista com os sujeitos da pesquisa utiliza como método a análise de 

conteúdo de Bardin (1977). De acordo com Bardin (1977, p. 41) esta metodologia 

serve para “compreender o sentido da comunicação (como se fosse o receptor 

normal), mas também e principalmente desviar o olhar para uma outra significação, 

uma outra mensagem entrevista através ou ao lado da mensagem primeira”. O 

método da análise de conteúdo tem o objetivo da “ultrapassagem da incerteza e o 

enriquecimento da leitura”. (Bardin,1977, p. 29). Os passos metodológicos a serem 

adotados são os seguintes: inicialmente foram elaboradas as questões para a 

entrevista com as docentes alfabetizadoras; em seguida, agendou-se um horário 

para cada docente em seu local de trabalho para a realização das entrevistas. Com 

as respostas obtidas por meio das entrevistas, iniciou-se um procedimento analítico 

dos resultados, categorizando as respostas de acordo com os objetos da pesquisa 

empírica. 

Com a definição das categorias anunciadas acima e a análise de conteúdo 

das entrevistas, pretendeu-se revelar as contradições, levantar inferências e 

alternativas, e apontar os determinantes sociais, culturais e políticos da realidade 

concreta em estudo. 

 

Perfil do docente alfabetizador 

 

Para esclarecer um dos objetos da pesquisa empírica, considera-se 

necessário analisar o perfil do docente alfabetizador, o tempo de trabalho em 

classes de alfabetização e o conflito de concepções e métodos de alfabetização que 

refletem em sua prática pedagógica. 

As informações obtidas sobre a formação das professoras formadoras, 

revelou que todas possuem experiência na educação, acima de 12 anos, e na 

alfabetização a menor experiência é de 5 anos. Todas possuem curso superior, 

sendo 6 graduadas em Pedagogia, uma em Letras. Todas as formadoras possuem 

pós-graduação, sendo 2 doutorandas, uma em Educação e outra em História e 

Historiografia da Educação, 3 mestres em Educação e 2 com especialização, sendo 

uma delas em alfabetização e letramento.   

Apresenta-se na tabela abaixo a identificação dos professores formadores 
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alfabetizadores com destaque para a formação e experiência na educação e em 

turmas de alfabetização. 

 

Tabela 2 - Formação e experiência profissional das formadoras 

DOCENTES/NRE FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA 
EDUCAÇÃO 
EM ANOS 

EXPERIÊNCIA 
ALFABETIZA- 
ÇÃO EM ANOS 

            F1 Letras; Pedagogia; 
Mestrado em Educação e 
Doutoranda em Educação 

18 8 

F2 Pedagogia; Mestrado 
História e historiografia da 
Educação; Doutoranda 
História e historiografia da 
Educação 

20 10 

F3 Pedagogia; Especialização 
Organização do trabalho 
pedagógico e 
Psicopedagogia; Mestrado 
profissional em Educação 

12 7 

F4 Pedagogia; Especialização 
Inclusão 

25 15 

F5 Letras; Especialização 
Metodologia do Ensino 
Superior; Mestrado em 
Educação 

19 15 

F6 Pedagogia; Especialização 
Educação Especial e 
Alfabetização e Letramento 

15 7 

F7 Pedagogia; Mestrado 
Psicologia da Educação 

14 5 

Organização: Cristina Dallastra Soares. 

 

Pode-se inferir que a formação em nível de mestrado e doutorado em 

educação contribui para a cientificidade do trabalho pedagógico. Este perfil 

profissional nas escolas de educação básica ampliará a possibilidade da formação 

de coletivos de pesquisadores, preparados para pesquisar os problemas concretos 

do trabalho pedagógico. No entanto, dependerá também da reestruturação das 

atuais condições de trabalho, tais como a ampliação do número de profissionais nas 

escolas, garantia de jornada de 40 horas de trabalho em uma mesma instituição e 
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tempo destinado ao estudo e investigações. (FONTANA, 2014, p. 163). 

Com isso, é possível ressaltar a contribuição da formação para valorização 

dos professores e as contradições existentes no campo educacional, em que as 

políticas públicas, necessitam refletir sobre o papel da formação docente, a melhoria 

das condições de trabalho, carreira e salários. Segundo Romanowski e Martins 

(2010, p. 287) “a formação continuada no Brasil constitui um dos elementos de 

desenvolvimento profissional dos professores, pois complementa a formação inicial 

e constitui condição de acesso para níveis mais elevados na carreira docente”. 

O levantamento sobre a formação das professoras alfabetizadoras revelou 

que todas possuem formação em nível superior, sendo que 6 possuem graduação 

em Pedagogia, uma graduada em curso Normal Superior e uma em História. A 

maioria das docentes possui especialização em nível Lato-sensu, especialização na 

área em educação. Todas elas possuem experiência maior de 10 anos na educação, 

sendo que 3 possuem mais de 20 anos, a maioria tem mais de cinco anos de 

experiência em alfabetização e apenas uma delas tem um ano de experiência em 

classes de alfabetização. 

A tabela abaixo apresenta a formação e experiência profissional das 

docentes, que estão indicadas por escolas e NREs, identificadas como E1 a E4 para 

as escolas e NRE1 a NRE4 para os núcleos regionais. 

 

Tabela 3 - Formação e experiência profissional das docentes 

DOCENTE ESCOLA 
NRE 

FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA 
EDUCAÇÃO 
EM ANOS 

EXPERIÊNCIA 
ALFABETIZA- 
ÇÃO ANOS 

P1     
E1/NRE1 

Normal Superior; 
Especialização 
Educação Inclusiva 

23 12 

P2 E1/NRE1 Pedagogia; 
Especialização 
Educação Especial - 
Inclusão e Modalidades 
de Intervenção no 
processo de 
aprendizagem 

12 5 

P3 E2/NRE2 Pedagogia 12 5 
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P4 E2/NRE2 Pedagogia; 
Especialização 
Educação Infantil e 
Ensino Fundamental 

20 10 

P5 E3/NRE3 Pedagogia; 
Especialização em 
Gestão 

11 1 

P6 E3/NRE3 História; Especialização 
Educação Infantil e 
séries iniciais 

23 23 

P7 E4/NRE4 Pedagogia; 
Especialização 
Psicopedagogia 

14 12 

P8 E4/NRE4 Pedagogia 10 10 

Organização: Cristina Dallastra Soares. 

 

Os dados mostram o perfil qualificado das professoras, do ponto de vista da 

formação inicial e continuada para atuar em turmas do ciclo de alfabetização. Infere-

se que estas profissionais podem agregar saberes teórico-práticos apreendidos nos 

processos formativos, como também os saberes da experiência, que podem 

favorecer o exercício da práxis pedagógica consciente da alfabetização e 

letramento. De acordo com Kosik (1976, p. 13), a práxis humana apresenta duas 

qualidades, sendo elas:  

 

A atitude primordial e imediata do homem, em face da realidade, não 
é a de um abstrato sujeito cognoscente, de uma mente pensante que 
examina a realidade especulativamente, porém, a de um ser que age 
objetiva e praticamente, de um indivíduo histórico que exerce a sua 
atividade prática no trato com a natureza e com os outros homens, 
tendo em vista a consecução dos próprios fins e interesses, dentro 
de um determinado conjunto de relações sociais.  
 

 Conforme revelam as pesquisas de Assencio (2016), Sousa (2016), Vieira 

(2015) Souza (2014), destacadas no capítulo 1, revelam que a formação continuada 

contribui para a reinvenção do saber, do saber fazer, do saber dos interlocutores, 

possibilita a reflexão sobre a prática docente, a construção e reconstrução de 

conhecimentos e concepções sobre o processo de alfabetização e letramento.  

No entanto, a contribuição da relação teoria e prática nas ações docentes, 

tanto a formação inicial como continuada, podem ter uma perspectiva mais 
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instrumentalista, fundamentada na epistemologia da prática e nesta lógica, minimiza 

no processo da formação a importância dos fundamentos teóricos da educação em 

relação aos conteúdos da prática de ensino. Entende-se que a teoria dos 

fundamentos da educação pode favorecer a leitura dos demais condicionantes 

sociais, políticos e econômicos que determinam o contexto educacional, e com base 

nesta compreensão de contexto, o professor pode contribuir, tanto com o 

conhecimento técnico-pedagógico como político e promover mudanças educacionais 

democratizadoras na escola. 

A seguir, discute-se a categoria “prática pedagógica de alfabetização e 

letramento” e os fundamentos teórico-metodológicos que embasam as ações 

docentes nas dimensões educativas: método, aprendizagem e ludicidade e 

consciência fonológica. 

 

5.1 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, NO 

PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

A reflexão acerca da prática pedagógica do professor alfabetizador promove a 

atividade docente que objetiva garantir o conhecimento, por meio de propostas 

pedagógicas e métodos desenvolvidos com vistas a emancipação humana. Esse 

processo de ação-reflexão-ação promove a práxis docente, tornando o professor 

sujeito pesquisador de sua própria prática, como agente de mudanças, capaz de 

aprimorar e adaptar metodologias e ações didáticas objetivando torná-la de melhor 

qualidade, favorecendo as aprendizagens infantis. 

A análise da categoria prática pedagógica de alfabetização e letramento, 

permite refletir sobre as especificidades da alfabetização e do letramento, 

destacando as práticas que valorizam o trabalho por meio da ludicidade e da 

consciência fonológica no primeiro ano do EF das escolas da RME de Curitiba. 

A prática pedagógica do professor alfabetizador necessita considerar a 

concepção de alfabetização e letramento que embasa suas ações em sala de aula, 

para que esse processo promova a emancipação humana. Com isso, discute-se a 

seguir, a concepção de alfabetização e letramento presentes na realidade da SME 

de Curitiba, no relato das formadoras da secretaria da educação municipal e dos 
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núcleos regionais. 

 

5.1.1 Categoria Prática Pedagógica no relato das Formadoras da SME e dos NREs 

 

A prática pedagógica do professor alfabetizador, envolve a compreensão 

acerca da concepção de alfabetização e letramento que necessita permear em suas 

ações. A concepção de alfabetização como uma prática com início e fim em um 

mesmo ano letivo ampliou-se mediante a inserção de um ano no início da 

escolarização básica com o Ensino Fundamental de 9 anos e com os ciclos de 

aprendizagem. No ciclo de alfabetização os três primeiros anos do EF constituíram-

se em um único ciclo da infância e da alfabetização e letramento, ampliando o tempo 

da criança para a apropriação do SEA. 

O documento das Diretrizes Curriculares Municipais de Curitiba, explicita, em 

um de seus capítulos, a concepção de alfabetização e letramento para fundamentar 

as práticas pedagógicas nas escolas da RME. Essa concepção, baseada na autora 

Magda Soares (2002), que concebe alfabetização e letramento como processos 

distintos, porém indissociáveis. 

 

Entende-se alfabetização como o processo de aquisição da leitura e 
da escrita pela criança: é o “processo decifrativo do código na leitura 
e o processo composicional do código na escrita”. E letramento como 
o “resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o 
estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo 
como consequência de ter-se apropriado da escrita”. (CURITIBA, 
2006, p.p 203). 

 

Em relação ao início do processo de alfabetização, o documento das 

Diretrizes mostra que esse período “não pode ser precisado, pois a aquisição da 

linguagem escrita pela criança inicia antes mesmo de sua vida escolar”. (CURITIBA, 

2006, p. 204). Para a conquista da cidadania enquanto sujeito alfabetizado e letrado, 

o estudante necessita adquirir o domínio de práticas sociais da escrita e da leitura 

sendo capaz de utilizá-las como meios para fazer análises da realidade e nela 

intervir.  (CURITIBA, 2006, p. 204). 

A pergunta feita às alfabetizadoras da SME e dos NREs que refere-se a 

concepção de alfabetização e letramento da RME, “qual a concepção de 

alfabetização e letramento que embasa a formação continuada dos professores 

alfabetizadores?”, obteve respostas semelhantes entre as formadoras em diferentes 
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núcleos regionais, sendo possível perceber que duas delas citaram a alfabetização e 

letramento como processos distintos mas indissociáveis, conforme relato das 

seguintes formadoras: 

 
Alfabetização e letramento são ações distintas mas que não são separadas, uma 
acontece junto com a outra. Nossa concepção de alfabetização é alfabetizar 
letrando, porque a gente entende que a alfabetização é mais essa aprendizagem 
do sistema de escrita e esse processo de conseguir escrever, decifrar, mas que 
não podem estar desvinculadas das práticas sociais que seria o letramento. (F1, 
2017). 
 

A gente trabalha com a concepção de que a alfabetização e o letramento são 
complementares, são coisas distintas complementares, a gente usa Emilia 
Ferreiro, Magda Soares. Alfabetização não é só decifrar e o letramento não é só 
ver o mundo, as duas se complementam, a criança desenvolve a proficiência 
leitora, a compreensão e estabelece essa relação com o mundo que ela precisa, 
que esse é o foco principal do trabalho com a alfabetização, que a criança 
consiga estabelecer essa relação com o mundo que a cerca, com a função social 
da escrita que é muito importante. (F2, 2017). 
 

Percebe-se por meio das respostas, que as formadoras, ambas doutorandas, 

apresentaram de forma clara a concepção de alfabetização e letramento que 

embasa as ações formativas para as práticas pedagógicas das escolas da RME, 

conforme orientação nas Diretrizes Curriculares Municipais. Uma das formadoras 

destacou a autora que embasa sua concepção de alfabetização e letramento para 

as ações formativas e que procura orientar nas práticas pedagógicas quando em 

visita às escolas da rede, conforme relato a seguir: 

 

Nós nos baseamos na autora Magda Soares, ela vai trazer bastante a questão 
da alfabetização e letramento, a gente entende que ela é muito clara na sua 
conceituação e a gente tem utilizado alguns textos para trazer nas nossas 
formações. (F3, 2017). 
 

Algumas formadoras destacaram que a RME de Curitiba mantém uma 

concepção sociointeracionista22 de linguagem, enfocando o interacionismo nas 

práticas alfabetizadoras. A abordagem sociointeracionista, com base em Vigotski e 

na teoria histórico-cultural do desenvolvimento humano, destaca a influência que o 

ambiente social exerce na formação psicológica do homem, como relatado nas 

seguintes falas: 

 

Nos baseamos nos autores Magda Soares, Artur Gomes de Moraes, nós 

                                                           
22 O termo sociointeracionismo, com base na teoria de Vigotski, aparece também na fala das 

formadoras como interacionismo.   
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trabalhamos o interacionismo envolvendo a questão da alfabetização e 
letramento, porém, não temos uma linha única. (F4, 2017). 
 

Trabalhamos com a concepção interacionista, a gente não tem um método 
específico, temos a concepção que a gente aprende na interação com o 
conhecimento, com os pares, com o professor que vai servir como mediador e 
não como transmissor de conhecimento. (F5, 2017). 
 

A concepção que nós trazemos é a questão do interacionismo, onde o 
estudante aprenda com o mundo letrado que está a volta dele, fazer com que o 
professor tenha um olhar sobre a realidade da criança e ampliar esse 
conhecimento, sistematizar, claro, todos os conteúdos que fazem parte da 
grade curricular, como posso abordar esse conteúdo dentro das práticas de 
letramento, possibilitando que o estudante interaja com os outros e com a 
comunidade. (F6, 2017). 
 

Assim, percebe-se que a concepção de alfabetização e letramento que 

embasa as ações formativas da RME de Curitiba, apresenta a proposta do 

alfabetizar letrando nas práticas pedagógicas, conforme orientação das Diretrizes 

municipais e que envolve uma concepção sociointeracionista de aprendizagem, que 

prevê a interação e o envolvimento do estudante com o mundo letrado. A concepção 

sociointeracionista é uma teoria de aprendizagem que orienta a prática pedagógica. 

As Diretrizes Municipais orientam que “a organização do tempo escolar deve 

possibilitar ao estudante o estabelecimento de relações essenciais para o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores”. Essas relações devem 

considerar as especificidades da aprendizagem dos estudantes, valorizando a 

interação entre o indivíduo e a cultura letrada, que de acordo com Vigotski (2007), é 

fundamental que o indivíduo se insira em determinado meio cultural para que 

aconteçam mudanças no seu desenvolvimento.  

 
É preciso considerar os estudantes em suas especificidades e 
potencialidades, desenvolvendo ações e espaços que os tenham 
como centro da organização do processo pedagógico, no qual suas 
vivências, experiências, saberes e valores sejam contemplados. Isso 
implica em reorganização da escola levando em conta os tempos da 
vida, das aprendizagens, dos fazeres e das construções dos 

estudantes. (CURITIBA, 2006, p. 7). 
 

As especificidades da alfabetização necessitam ser analisadas pelos 

alfabetizadores em sua prática pedagógica, visto a importância dessa reflexão para 

melhoria dos processos de ensino e aprendizagem infantil, pois acredita-se que são 

processos importantes para o aprendizado inicial da leitura e da escrita, como 

discutido anteriormente. 
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Os processos de concretização das tentativas de ensinar-aprender 
ocorrem por meio das práticas pedagógicas. Essas são vivas, 
existenciais, por natureza, interativas e impactantes. As práticas 
pedagógicas são aquelas práticas que se organizam para concretizar 
determinadas expectativas educacionais. São práticas carregadas de 
intencionalidade e isso ocorre porque o próprio sentido de práxis 
configura-se através do estabelecimento de uma intencionalidade, 
que dirige e dá sentido à ação, solicitando uma intervenção 
planejada e científica sobre o objeto, com vistas à transformação da 
realidade social. (FRANCO, 2015, p. 604). 

 

Neste sentido, infere-se a importância que os processos formativos assumem 

ao estabelecer a necessária conexão teoria e prática pedagógica. Assim, analisou-

se por meio das entrevistas como ocorre a orientação para esse trabalho nas 

escolas da RME de Curitiba. Em relação ao trabalho por meio de atividades que 

desenvolvem a consciência fonológica com as crianças do primeiro ano do EF, as 

formadoras explicitaram como desenvolvem esse processo, conforme relatado a 

seguir: 

 

Existem várias consciências relacionadas com a língua portuguesa, mas a 
consciência fonológica é a que direciona um pouco mais para essa questão da 
alfabetização, é uma das mais básicas para a alfabetização, claro que depois ele 
vai desenvolvendo as outras também, mas para a alfabetização a consciência 
fonológica é bem importante, a gente sempre tenta mostrar que tipo de atividade 
pode fazer para ajudar a desenvolver essa consciência, inclusive explicando 
porque é importante desenvolver e como esse não desenvolver atrapalha 
posteriormente o processo de alfabetização. (F1, 2017). 
 

A consciência fonológica nós entendemos que dentre as demais consciências, 
ela tem tido um enfoque maior, desde o material do Pnaic, existe uma fragilidade 
quanto ao outras consciências, não deveria ter esse foco só na fonológica, nós 
temos várias outras consciências e isso ainda precisa avançar, mas a 
consciência fonológica já está consolidada na formação continuada e nos 
materiais, por exemplo, no PNAIC teve um enfoque grande, o material do projeto 
trilhas, precisamos avançar nas outras, mas a consciência fonológica já é algo 
que está mais consolidado, tanto nas formações quanto nas práticas 
pedagógicas. (F7, 2017). 
 

As formadoras relatam que o trabalho com a consciência fonológica tem 

estado presente nos processos formativos e que consideram a importância desse 

trabalho no processo inicial de leitura e escrita, buscando incentivar esse 

conhecimento junto aos professores alfabetizadores. Percebe-se, por meio destes 

relatos, que na SME de Curitiba há uma reflexão acerca da relevância do trabalho 

com a consciência fonológica nos processos formativos para as práticas 

alfabetizadoras.  
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Em relação ao trabalho por meio da ludicidade no processo inicial de 

alfabetização, as formadoras relataram que este processo já está um pouco mais 

consolidado nas formações, no entanto ainda percebem a pouca repercussão desse 

trabalho nas práticas pedagógicas em alfabetização e letramento, conforme as falas 

a seguir: 

 
A ludicidade é algo que temos a bastante tempo, desde que foi implementado o 
Ensino Fundamental de 9 anos a gente tem tentado resgatar muito isso, porque 
houve aquela confusão de dizer que o 1º ano era o pré e na verdade não é isso, 
o primeiro ano vem para ampliar o ciclo de alfabetização, para criança ter esse 
tempo a mais. Mas também nunca foi nossa ideia de que 1º ano tem que ser um 
atrás do outro e todo mundo copiando, mas isso que está culturalmente 
colocado e é difícil romper com isso, tem que ter ludicidade sim, o brincar faz 
parte da vida da criança e a gente não pode esquecer isso só porque está na 
escola. Temos abordado muito, mostrado nos cursos de formação que 
atividades podem fazer para desenvolver a alfabetização brincando. De 
movimentação dentro da sala, de aproveitar outros espaços, para que cada dia 
de aula seja interessante para a criança, para que ela veja sentido em tudo 
aquilo mas sem perder esse lado que é da infância. (F1, 2017). 

 

Na Educação Infantil, a gente tem um trabalho muito grande com a ludicidade, 
com o protagonismo infantil, a gente não percebe que aquela criança que estava 
no pré ano passado é a mesma criança que está no Ensino Fundamental e que 
ela precisa brincar ainda, precisa interagir, precisa dos jogos, a gente tem 
procurado trazer tanto, do 1º ao 5º ano, porque no segundo ciclo se quebra um 
pouco esse trabalho, textos que favoreçam isso, quanto jogos que a gente tem 
pensado, tem adaptado para trabalhar com a questão da ludicidade e a 
consciência fonológica que é fundamental para o processo de alfabetização, 
então a gente procura trazer essa discussão. (F2, 2017). 

 

As questões específicas da alfabetização e letramento, entre as formadoras, 

foram destacadas como forma de incentivar, nas práticas pedagógicas, o 

desenvolvimento dessas especificidades. Acredita-se que as especificidades da 

alfabetização são componentes importantes para o aprendizado inicial da leitura e 

da escrita pela criança e que necessitam ser levadas em consideração nas ações 

formativas. 

 
Em sua dimensão pedagógica, isto é, em sua prática em contextos 
de ensino, a aprendizagem inicial da língua escrita, embora 
entendida e tratada como fenômeno multifacetado, deve ser 
desenvolvida em sua inteireza, como um todo, porque essa é a 
natureza real dos atos de ler e de escrever, em que a complexa 
interação entre as práticas sociais da língua escrita e aquele que lê 
ou escreve pressupõe o exercício simultâneo de muitas e 
diferenciadas competências. É o que se têm denominado alfabetizar 
letrando. (SOARES, 2016, p. 35). 
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As reflexões sobre métodos de alfabetização podem promover a discussão 

acerca de um ensino de qualidade, considerado condição fundamental para 

emancipação humana. A persistência dos baixos índices em alfabetização e 

letramento, denunciados por avaliações externas, demandam estudos e reflexões de 

problemas concretos das práticas pedagógicas, em que os alfabetizadores possam 

conhecer os caminhos percorridos pela criança nesse processo visando a 

alfabetização com letramento. 

 

5.1.2 Categoria Prática Pedagógica no relato das Professoras das Escolas da RME 

 

Uma das dimensões da prática pedagógica refere-se ao conhecimento das 

intencionalidades que presidem as ações educativas, em que os docentes, por meio 

dos processos formativos, adquirem uma clara concepção acerca de sua prática de 

alfabetização e letramento.  

As professoras que atuam nas classes de 1º ano das escolas da RME, 

apresentaram a concepção de alfabetização e letramento que embasa a prática 

pedagógica, em resposta a seguinte pergunta: “qual a concepção de alfabetização e 

letramento que embasa sua prática pedagógica?”. Destacam-se as respostas de três 

docentes com mais de dez anos de experiência em turmas de alfabetização que 

apresentaram a concepção de alfabetização e letramento, como processos distintos 

porém indissociáveis. Demonstraram que entendem por alfabetizar, a aprendizagem 

do SEA e o letramento, o uso em práticas sociais de leitura e escrita, conforme 

mostram as seguintes respostas: 

 

Alfabetização é ensinar a ler e a escrever e o letramento é aprender as práticas 
sociais da leitura e da escrita. (P1, 2017). 
 

Alfabetizar é decifrar o código escrito e o letramento é envolver as crianças na 
cultura escrita, nas coisas que tenham sentido e significado para elas. (P7, 
2017). 
 

Os dois processos devem caminhar juntos. Ser alfabetizado, é saber codificar 
letras e números no seu sentido estrito, ou seja, compreender a tecnologia da 
escrita. Enquanto que no momento que a criança começa a decodificar o código 
de escrita, é de suma importância que a criança também tenha compreensão 
daquilo que ela está lendo, e de como ocorre esse processo, para que assim 
haja um domínio maior, facilitando os avanços na aprendizagem. (P8, 2017). 
 

Algumas docentes incluíram em sua concepção de alfabetização e letramento 
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a valorização do universo cultural infantil, o cotidiano, as suas vivências, como 

condição para o letramento, conforme as falas a seguir: 

 

Alfabetização, na verdade a criança não precisa só o ler e o escrever, mas ler o 
que tem ao redor dela, eu acho que alfabetização não é só ensinar a criança a 
ler e a escrever, mas participar do cotidiano dela também, o que ela pode retirar 
do cotidiano dela. (P4, 2017). 
 

Alfabetização é a compreensão do mundo, do que está a sua volta, do que eles 
estão olhando e observando, percebo que as crianças chegam no 1º ano e 
parece que agora que elas estão conhecendo o mundo, ampliando seu campo 
de visão, a alegria de estar conhecendo as letras, é bonito de ver. (P5, 2017). 
 

Alfabetização é a leitura, escrita e a compreensão, a questão da interpretação, 
porque não adianta você só ler, mas interpretar. (P6, 2017). 
  

Por meio das respostas das professoras, pode-se inferir a importância de que 

o professor esteja sempre atualizado, participando de cursos, assessoramentos, 

estudos e reflexões, que subsidiem seu trabalho, reavaliando sua prática, 

proporcionando sempre o direito à aprendizagem, considerando as especificidades 

da alfabetização e do letramento. 

As outras duas docentes, ambas com experiência de 5 anos em turmas de 

alfabetização relataram sua prática, com base em suas ações em sala de aula e 

como organizam o planejamento das atividades, conforme as seguintes falas: 

 

Eu trabalho com sequência didática na prefeitura porque é o nosso norte em 
alfabetização, só que nem sempre a gente consegue seguir essa sequência 
didática a risca. A gente trabalha vendo os cursos, vendo a prática de uma e de 
outra, pegando dos cursos o que a gente vê, como teve o ano passado o PROFI, 
o PNAIC que foi excelente, a gente vê vários teóricos, mas a gente acaba não 
seguindo uma teoria, uma concepção. (P2, 2017). 

 

A base tem que ser a leitura, às vezes eu foco mais na leitura, de estar sempre 
lendo junto com as crianças, mesmo que ela ainda não tenha a noção da leitura, 
e sempre trabalhando com a função, porque temos que ler, meus alunos 
primeiro aprendem a ler para depois escrever. (P3, 2017). 

 

Sendo assim, torna-se importante as ações formativas que explicitem a 

concepção que necessita embasar as ações docentes, para que os docentes 

possam se apropriar da teoria que orienta suas ações, com vistas a melhoria deste 

processo. A prática pedagógica do docente alfabetizador necessita ser reflexiva 

acerca das diferentes facetas que envolvem o processo de alfabetização e 

letramento, para que os docentes possam envolver em sua prática pedagógica, o 

trabalho com os conhecimentos da linguística da língua escrita, considerada muito 
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importante no processo inicial de alfabetização, mas envolvendo também os 

conhecimentos interativos, lúdicos e socioculturais para alfabetizar letrando ou letrar 

alfabetizando em sala de aula. 

As docentes de primeiro ano relataram suas experiências nos cursos de 

formação continuada e o trabalho com a ludicidade e consciência fonológica, em 

resposta a pergunta: “os cursos de formação continuada ofertados pela SME 

contribuem para a prática pedagógica de alfabetização e de letramento, no primeiro 

ano do Ensino Fundamental? Em quais dimensões da prática? (concepção, 

consciência fonológica, ludicidade, métodos, avaliação, conteúdos e atividades)”, 

algumas demonstraram que as formações contribuem com o entendimento do 

trabalho por meio da ludicidade e consciência fonológica, afirmando que: 

 
Os cursos nos quais eu já participei, trouxeram a questão da ludicidade e da 
consciência fonológica e procuro aplicar na minha prática. (P1, 2017). 

 

As formadoras trazem ideias bem lúdicas e na maioria que podem ser utilizadas 
em sala. (P2, 2017). 

 

Outras docentes relataram que nos cursos de formação continuada que já 

participaram, houve uma carência com relação a reflexão do trabalho por meio da 

ludicidade e da consciência fonológica, percebendo as contradições entre as falas 

das formadoras e das professoras, afirmando que: 

 
Acho que o trabalho com a consciência fonológica ainda deixa um pouco a 
desejar nos cursos, seria o ideal. Na minha prática tenho trabalhado com isso. 
(P4, 2017). 

 

A questão da ludicidade é sempre abordada, porém a consciência fonológica 
não tem sido trabalhada nos cursos de maneira suficiente para que possamos 
desenvolvê-la em sala de aula com clareza e objetividade. Os cursos geralmente 
são mais voltados a questão dos jogos (ludicidade) e questão metodológica, com 
sequências de atividades que podem ser aproveitadas em sala de aula. (P7, 
2017). 
 

Algumas docentes relataram que estas especificidades necessitam ser 

trabalhadas mais individualmente com algumas crianças que apresentam maiores 

dificuldades em sua aprendizagem da alfabetização, reforçando o trabalho da 

professora corregente no auxílio a estas crianças, conforme expresso nas falas a 

seguir: 

 
O trabalho com a consciência fonológica e a ludicidade são pouco abordados, 
sempre tem aquelas crianças que necessitam de um atendimento mais 
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individualizado, com a corregente, que utiliza mais joguinhos, alfabeto móvel. 
(P5, 2017). 

 

A consciência fonológica e a ludicidade são pouco abordados, na prática a 
corregente faz toda essa parte com as crianças que tem mais dificuldade, com 
joguinhos, alfabeto móvel, atendimento mais individualizado. (P6, 2017). 

 

As docentes destacam a fragilidade da formação continuada com relação a 

algumas dimensões da prática educativa e consideram algumas dimensões como 

primordiais, porém não para a turma toda, mas somente com alguns alunos que 

apresentam maiores dificuldade em alfabetização e letramento. A análise das 

repercussões da formação continuada na prática pedagógica do professor 

alfabetizador, permitiu destacar as contradições entre as falas das formadoras e das 

professoras, em que as formadoras afirmam abordar nas formações as 

especificidades da alfabetização e do letramento, porém as professoras relatam que 

isso ainda é pouco abordado nos processos formativos.  

Em análise sobre sua prática pedagógica de alfabetização e letramento, no 

primeiro ano do Ensino Fundamental, as docentes responderam a seguinte 

pergunta: “como você avalia a sua prática pedagógica de alfabetização e letramento, 

no primeiro ano do Ensino Fundamental? Existem dificuldades e necessidades?” e 

relataram que utilizam diferentes estratégias para possibilitar o aprendizado das 

crianças, mas que ainda existem dificuldades e necessidades, conforme os relatos a 

seguir: 

 

Procuro sempre fazer um diagnóstico do conhecimento dos alunos e a partir daí 
planejar minhas atividades, também utilizo diferentes metodologias que 
proporcionam o desenvolvimento da alfabetização e também o desenvolvimento 
do letramento. Com certeza existem muitas dificuldades e necessidades. (P1, 
2017). 
 

Acredito que minha prática tem contribuído com o desenvolvimento dos 
estudantes, faço um balanço no início, no meio e no fim do ano letivo para 
verificar a situação da turma e percebo os avanços, que nesta etapa de 
escolaridade são bastante perceptivos, sei que posso me aprimorar para 
contribuir ainda mais. Existem dificuldades e necessidades, dificuldades de 
trabalhar com turmas numerosas, com crianças extremamente ativas, que 
exigem atenção constante do docente, do auxílio das famílias, carências de 
recursos materiais e tecnológicos na escola, necessidades de maior formação 
voltada exclusivamente para o primeiro ano. (P7, 2017). 

 
Pode-se perceber nestes relatos que as docentes utilizam diferentes 

metodologias e estratégias didáticas para o desenvolvimento da alfabetização e do 

letramento com as crianças em sala de aula, enfatizam a relação entre a prática 
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pedagógica e a aprendizagem das crianças. A professora P7, ainda destaca as 

dificuldades que encontra com as turmas numerosas, crianças extremamente ativas, 

necessidade do auxílio das famílias, falta de recursos materiais e tecnológicos na 

escola, necessidades de maior formação voltada exclusivamente para o primeiro 

ano. 

As condições de trabalho dos alfabetizadores são dados importantes para 

análises de problemas concretos das práticas pedagógicas. As docentes destacam 

que na rede pública de educação, os recursos e investimentos são insuficientes para 

atingirem uma educação de qualidade e equidade, podendo-se inferir que a 

ausência de prioridades para o setor educacional por parte dos governantes ainda é 

uma realidade no contexto brasileiro e no município de Curitiba, conforme o seguinte 

relato: 

 

Avalio minha prática como ótima. Pois mesmo com tanta dificuldade que 
enfrento, sempre procuro atender os meus alunos dentro de suas dificuldades e 
especificidades, valorizando suas potencialidades. Sempre existe dificuldade, 
mas tento supri-las dentro da minha capacidade e condições que me são 
ofertadas dentro da rede pública. É sabido por nós, professores da rede pública, 
que temos pouco apoio dos governantes, e os recursos que nos são ofertados, 
são insuficientes para se ter uma educação de total qualidade e equidade, visto 
que os atendimentos para os alunos que possuem necessidade especiais são 
precários, falta qualidade e profissionais para atender as nossas crianças que 
precisam de um atendimento especial. Contudo, sempre estou inovando minhas 
ideias e consequentemente minha prática. (P8, 2017). 
 

Assim, percebe-se, que mesmo relatando dificuldades e necessidades, há o 

empenho das docentes em proporcionar o desenvolvimento dos estudantes em suas 

potencialidades, sendo possível reforçar a importância da ação docente como 

mediadora de conhecimentos promovendo a formação cidadã das crianças da 

classe trabalhadora. 

Com isso, destaca-se a prática pedagógica como potencializadora de 

mudanças. Neste sentido, o professor precisa ser capaz de refletir sobre seus 

discursos e sua prática, em que a reflexão necessita situar o contexto histórico, 

social, político e econômico, ampliando a possibilidade de contribuir com a formação 

de sujeitos sociais em uma educação emancipatória. 

Para compreensão destas questões que envolvem o conhecimento político-

pedagógico na formação de professores, pretende-se a seguir analisar a categoria 

“fundamentos teórico-metodológicos de alfabetização e letramento” que embasam a 
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formação continuada e a prática pedagógica dos professores alfabetizadores das 

escolas públicas municipais de Curitiba. 

 

5.2 OS FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DE ALFABETIZAÇÃO QUE 

EMBASAM A PRÁTICA PEDAGÓGICA E A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 

PROFESSORES ALFABETIZADORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE 

CURITIBA 

 

Esclarecer um dos objetivos da pesquisa de campo que se constitui em 

analisar os dados empíricos sobre os fundamentos teórico-metodológicos da 

formação continuada de alfabetização na RME de Curitiba, e as repercussões para a 

prática pedagógica de alfabetizadores, no primeiro ano do ensino fundamental, 

demanda a reflexão acerca dos conhecimentos das teorias e métodos que 

contribuam para a alfabetização e letramento nas turmas de primeiro ano das 

escolas da RME. Pretende-se refletir sobre as práticas pedagógicas em consonância 

com a Pedagogia histórico-crítica e com a Psicologia histórico-cultural, pois entende-

se que ambas as teorias apresentam em seus pressupostos o compromisso com a 

formação integral dos sujeitos históricos e a sua emancipação cultural. 

A prática pedagógica do professor alfabetizador, em consonância com a 

Pedagogia histórico-crítica e com a Psicologia histórico-cultural, proporciona a 

reflexão acerca dos fundamentos teórico-metodológicos que embasam suas ações, 

para que seu ofício docente não se torne uma mera reprodução de determinações 

estabelecidas pelos sistemas de ensino e programas de formação continuada.  

Defende-se que os cursos de formação continuada precisam fortalecer a relação 

teoria e prática e a reflexão sobre a ação pedagógica iluminada pela teoria, para que 

o professor possa exercer suas funções com qualidade favorecendo a aquisição, por 

parte dos estudantes, ao saber sistematizado, considerado essencial para a 

emancipação humana. Saviani (2011, p. 20), nos mostra que: 

 

Pela mediação da escola, acontece a passagem do saber 
espontâneo ao saber sistematizado, da cultura popular à cultura 
erudita. Cumpre assinalar, também aqui, que se trata de um 
movimento dialético, isto é, a ação escolar permite que se 
acrescentem novas determinações que enriquecem as anteriores e 
estas, portanto, de forma alguma são excluídas. 
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De acordo com Kosik (1976, p. 37), “o processo do abstrato ao concreto, 

como método materialista do conhecimento da realidade, é a dialética da totalidade 

concreta, na qual se reproduz idealmente a realidade em todos os seus planos e 

dimensões”. O “materialismo dialético”, de acordo com Kosik, (1976, p. 122) “penetra 

até as raízes da realidade social, isto é, até o homem como sujeito objetivo, ao 

homem como ser que cria a realidade social”. 

Neste sentido, a prática pedagógica do docente alfabetizador, assume 

fundamental importância na formação de cidadãos críticos e conscientes de sua 

participação social, favorecendo as aprendizagens infantis.  

 

5.2.1. Categoria Fundamentos Teórico-Metodológicos no relato das Formadoras da 

SME e NREs 

 

Os processos de formação continuada da RME de Curitiba, oferecem 

discussões teórico-metodológicas para melhoria das ações didáticas, baseado em 

alguns autores, como Romanowski, na área de formação continuada e Baktin, 

Antunes, Soares, Marcuschi que trazem contribuição para a área da alfabetização e 

letramento, em que as formadoras, relataram em resposta a pergunta: “quais os 

fundamentos teóricos que embasam o conteúdo da formação continuada do 

professor alfabetizador, no que se refere à concepção de aprendizagem e da prática 

pedagógica?”, como nos mostra a fala da formadora a seguir: 

 
Temos feito muitos estudos relacionados, inclusive com a formação de 
professores da professora da PUC/PR Joana Romanowski, que tem um grupo 
de estudos e buscado alguns referencias dela, mas ainda sabemos que temos 
que fazer uma boa caminhada para essa questão da formação de professores. A 
questão de pensar mais no ensino-aprendizagem das crianças, temos nos 
respaldado muito na construção do conhecimento e para isso a gente tem o 
Bakthin que traz essa referência de ensino de língua e trazemos outros autores 
da língua portuguesa Marcuschi, os textos da Irandé Antunes em alfabetização, 
são os estudos da Magda Soares, Ferreiro e o pessoal da Universidade de 
Pernambuco que tem o centro de estudos de linguagem (CEL), nos embasamos 
muito neles para respaldar nossos encaminhamentos dessa questão do ensino-
aprendizagem da alfabetização das crianças. (F1, 2017). 
 

O protagonismo docente, ou seja, a autonomia e a reflexão sobre a própria 

prática dos professores é trabalhada pelos formadores, com base em autores como 

Donald Schon e Romanowski, conforme expressa a formadora: 
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Nós temos trabalhado a proposta do protagonismo docente, de fazer com que 
este professor tenha autonomia, embora ainda percebamos a reprodução, não é 
a regra, mas ainda existe, o protagonismo docente, faz com que o professor seja 
reflexivo, que ele possa aproveitar propostas e adequar a sua realidade, criar 
sua própria prática e consequentemente tenha uma repercussão no 
protagonismo das crianças, que elas sejam os atores principais na sala de aula, 
que o ensino seja pensado para esta criança. Alguns autores desde o PNAIC 
2015, 2016, já vem sendo desenvolvido a proposta do protagonismo docente e 
alguns autores embasam essa questão como Donald Schon, a Romanowski que 
é professora da PUC/PR, que também tem participação na nossa formação 
enquanto formadores, ela já fez algumas formações conosco, estudamos alguns 
materiais dela e outros autores, mas o trabalho segue o viés do protagonismo 
docente. (F7, 2017). 

 
Portanto, constata-se que as propostas teórico-metodológicas para os 

processos de formação continuada oferecidas pela SME aos docentes, trazem 

contribuições de muitos autores que embasam o estudo sobre aprendizagem da 

língua escrita pela criança e a formação docente e visam promover o protagonismo 

docente, o professor reflexivo de sua prática pedagógica.  

Por meio da análise das entrevistas com as formadoras, foi possível constatar 

que elas utilizaram a teoria interacionista de aprendizagem, para embasar a 

proposta de alfabetização. Infere-se que estas respostas estão em consonância com 

as Diretrizes Curriculares para a Educação Municipal de Curitiba, que prevê o 

desenvolvimento de atividades contextualizadas e condizentes com a realidade 

socio-cultural dos estudantes. 

 
Cabe aos profissionais da educação desenvolver práticas 
educacionais dinâmicas e contextualizadas, que propiciem ao 
estudante uma nova compreensão da realidade em que está 
inserido, levando-o ao desenvolvimento de estratégias cognitivas e 
metacognitivas, construindo assim sua autonomia. (CURITIBA, 2006, 
p. 6).  
 

A análise da categoria fundamentos teórico-metodológicos no relato das 

formadoras, permitiu constatar que a SME de Curitiba, oportuniza, nos processos 

formativos, o conhecimento acerca das concepções previstas nas Diretrizes 

Curriculares do Município, com vistas à melhoria dos processos de ensino e 

aprendizagem da alfabetização e do letramento. As propostas envolvem estudos e 

reflexões sobre a construção do conhecimento, linguagem, língua portuguesa, 

alfabetização e protagonismo docente. 

 

5.2.2. Categoria Fundamentos Teórico-Metodológicos no relato das Professoras da 
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RME 

 

Em resposta a seguinte pergunta: “como ocorrem os assessoramentos das 

alfabetizadoras do NRE para a prática pedagógica de alfabetização e letramento, no 

primeiro ano do Ensino Fundamental? Qual a sua avaliação sobre os 

assessoramentos?”, as professoras relataram como elas percebem as contribuições 

dos fundamentos teórico-metodológicos propostos nos cursos de formação 

continuada para a sua prática pedagógica de alfabetização e letramento e como têm 

se apropriado dos conteúdos oferecidos nas formações para melhoria de suas ações 

didáticas, destacando que três professoras consideram os cursos como 

oportunidades de crescimento profissional e troca de experiências, conforme as 

seguintes falas: 

 
Dependendo do curso contribui para aprimorar meu trabalho em sala de aula 
utilizando novas estratégias de ensino. (P1, 2017). 
 
Sempre é possível aprender algo novo nos cursos. Os cursos geralmente são 
mais voltados a questão dos jogos (ludicidade) e questão metodológica, com 
sequências de atividades que podem ser aproveitadas em sala de aula, tenho 
procurado trazer as atividades dos cursos para a minha prática, embora percebo 
alguns cursos muito repetitivos. (P7, 2017). 
 
Durante os cursos são trocadas diferentes experiências, na qual é possível 
montar um bom material pedagógico com várias dicas. Na verdade, os cursos 
são bem teóricos, o que enriquece são as trocas de “figurinhas” durante a 
realização do curso. Trocas de como enriquecer o trabalho com música dentro 
da alfabetização, bem como acrescentar ideias para se desenvolver uma boa 
sequência didática. (P8, 2017). 
 

Algumas professoras relataram que os cursos de formação continuada, 

principalmente para as docentes que possuem mais anos de experiência em classes 

de alfabetização, trazem fundamentos teórico-metodológicos que acabam tornando-

se muito repetitivos trazendo poucas contribuições que sejam significativas para sua 

prática pedagógica, conforme os seguintes relatos: 

 
Os cursos de formação da SME são excelentes, porém, para quem fez os cursos 
dos últimos 5 anos da SME, inclusive o PNAIC, acaba se tornando repetitivo e o 
tempo de certa maneira "desperdiçado". Mas acredito que, para quem está 
entrando na rede, os cursos tem e muito para acrescentar a prática das 
professoras alfabetizadoras. (P2, 2017). 
 
Os primeiros cursos que eu fiz, alguns me ajudaram, alguns, não todos, hoje em 
dia os cursos da secretaria para mim, são superados. (P3, 2017). 
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Os cursos estão muito repetitivos, é sempre a mesma coisa, é tudo o que você já 
faz em sala de aula, não tem nada novo, você vai lá, fica sentada e é sempre a 
mesma coisa. Teve o Pró-letramento, eu fiz, depois fui fazer o PNAIC e vi que é 
a mesma coisa, eu ia a noite lá no centro fazer, e não mudou nada, é tudo o que 
você já faz no dia a dia. (P5, 2017). 

 

Por meio dos relatos das professoras, é possível perceber que algumas 

demonstram que os cursos contribuem com sua prática, mesmo que seja para 

afirmar o que já têm feito em sala de aula, e principalmente, as professoras mais 

experientes, consideram que os cursos são repetitivos e poderiam trazer mais 

novidades para acrescentar a sua prática.  

Por meio dos relatos das formadoras foi possível perceber que a SME de 

Curitiba busca proporcionar nos cursos de formação continuada a relação teoria e 

prática nas ações docentes, reforçando o protagonismo do professor alfabetizador 

nas ações didáticas, intenção expressa nas falas das professoras formadoras. No 

entanto as professoras consideram alguns cursos repetitivos, mas para algumas, 

mesmo assim é possível aprender, até mesmo com a troca de experiências entre 

alfabetizadoras. 

A formação continuada de professores, segundo Romanovski e Martins 

(2010, p. 291) refere-se a “uma perspectiva de formação que se caracteriza por 

considerar o professor como sujeito da sua própria prática”. Neste sentido, torna-se 

importante essa constante renovação profissional, para que o professor possa 

qualificar-se como pesquisador dos problemas concretos da realidade escolar. 

Percebe-se por meio dos relatos, que tanto as formadoras quanto as 

professoras, não abordaram as teorias e concepções que fundamentam os cursos 

que realizaram, diferente das formadoras que mencionaram a teoria interacionista. É 

possível inferir pela ausência desta abordagem, que as professoras não reconhecem 

a relação teoria e prática em processos formativos, e talvez esta seja a razão dos 

problemas da prática, pois os professores aprendem como fazer, porém não 

compreendem a relação com a teoria, isto é, não atingem a consciência da práxis 

pedagógica. 

 

5.3 PRÁTICA PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: RELAÇÕES E CONTRADIÇÕES 
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A formação continuada de professores necessita ter como principal objetivo a 

busca pela qualidade de ensino, proporcionando mudanças significativas nas 

práticas pedagógicas e na capacitação dos docentes para exercerem de forma 

intencional e crítica suas ações. 

Considera-se a escola um espaço de formação continuada na medida em que 

os docentes podem aprender, reestruturar, fazer novas descobertas por meio de sua 

prática reflexiva, identificando as questões presentes em sala de aula, buscando 

compreender os problemas concretos da realidade escolar. 

Neste sentido, considera-se importante a reflexão acerca da categoria 

formação continuada de professores alfabetizadores, para que esse processo possa 

favorecer a competência técnica desse profissional no desenvolvimento de ações 

intencionais para a efetividade da alfabetização com letramento para todas as 

crianças. 

Por meio das entrevistas, foi possível perceber as relações e contradições da 

formação continuada da SME de Curitiba e as repercussões nas práticas 

pedagógicas na opinião das formadoras e das professoras da RME, conforme 

discutido a seguir. 

 

5.3.1 Categoria Formação Continuada no relato das Formadoras da SME e dos 

NREs 

 

Para o desenvolvimento das ações formativas com os docentes da RME, a 

equipe de formadoras da secretaria e dos núcleos regionais, possui algumas 

atribuições e particularidades, conforme observado por meio dos relatos, em 

resposta a seguinte pergunta: “quais são as atribuições, no que diz respeito, a 

formação continuada da equipe de alfabetizadores da SME e dos NREs?”. A equipe 

da SME busca dar o embasamento teórico, pautado no currículo, na concepção de 

Língua Portuguesa e interação, para as formadoras dos NREs. Também elaboram 

cursos, avaliam materiais e assessoram outras gerências em relação a 

alfabetização, conforme relatado pela formadora representante da secretaria: 

 
Temos uma equipe aqui na SME e nos dividimos quanto ao atendimento do 1º 
ao 5º ano e do 6º ao 9º ano de Língua Portuguesa, temos duas pessoas de 1º ao 
5º ano.  Nossa principal função é fazer a formação dos formadores de núcleo, 
das alfabetizadoras de núcleo, dar embasamento teórico para elas justificarem, 
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explicarem muito da prática que a própria rede indica, pautada no próprio 
currículo, na concepção de Língua Portuguesa que é baseada na interação, 
então para que na hora que elas atendam as professoras nas unidades também 
consigam fazer essa ponte com a própria orientação da rede. Também aqui a 
gente elabora os cursos da rede de 1º ao 5º ano, fazemos parecer técnico de 
materiais que chegam aqui, que tem muitas empresas inclusive privadas que 
querem colocar alguns materiais na rede de alfabetização, e damos apoio às 
outras gerências que precisem nessa questão da alfabetização, orientação para 
o PPP da escola, auxílio para a EJA. (F1, 2017). 

 

Pode-se constatar que as formadoras da SME têm uma grande demanda de 

trabalho, considerando o grande número de professores da RME, o que pode 

fragilizar a qualidade do trabalho formativo, que requer tempo para preparação e 

acompanhamento das ações de formação continuada, envolvendo pesquisas e 

análise para aperfeiçoamento do processo. A formação continuada necessita 

favorecer a necessária relação teoria e prática pedagógica buscando a superação 

de cursos rápidos e desarticulados com as necessidades dos docentes. Neste 

sentido, Scheibe (2010, p. 991), afirma que “a escola e seu cotidiano constituem-se, 

ao lado das instituições formadoras de professores, em ambiente formativo que 

necessita de ações e programas sistematizados em períodos específicos e com 

clara articulação à carreira docente”. 

Os NREs do município, possuem atribuições mais específicas, priorizando os 

atendimentos em cada regional, contando com equipes formadas por pedagogos, 

alfabetizadores em Língua Portuguesa e Matemática, articuladores pedagógicos, 

apoio à inclusão, que promovem cursos de formação continuada e atendimentos nas 

unidades educacionais. 

As alfabetizadoras em Língua Portuguesa, que atendem do 1º ao 5º ano nos 

NREs, têm como atribuições promover os cursos de formação continuada, também 

fazer o acompanhamento dos planejamentos dos professores, análises dos 

cadernos dos alunos, e algumas vezes, apoiando os professores com alunos que 

apresentam maiores dificuldades em sua aprendizagem inicial da leitura e da escrita, 

conforme relato a seguir: 

 
A gente faz a formação nos cursos regionalizada, nos núcleos e o 
assessoramento individual nas escolas, atende os profissionais, acompanha o 
planejamento, em alguns casos acompanhamos também as crianças, a gente 
senta junto com a criança, ajuda fazer este diagnóstico inicial e depois ajuda a 
professora no planejamento com atividades de adequação metodológica para 
ajudar aquele estudante no que ele não atingiu ainda. (F2, 2017). 
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Temos uma organização mensal, primeiramente recebemos uma formação vinda 
da secretaria, onde nós construímos juntas as formações continuadas, nesta 
construção nós temos um período de reflexão, estudos de textos. Em seguida, 
quando nós voltamos para os núcleos, temos as formações com os professores 
diretamente de 1º ao 5º ano e também os assessoramentos que é um processo 
bem importante, nós acompanhamos os professores nas permanências, as 
vezes com uma solicitação da própria pedagoga e incentivamos a participar das 
formações. (F3, 2017). 

 

Destaca-se a importância dos assessoramentos na escola, como forma de 

contribuição teórico-metodológica para as práticas de alfabetização e letramento, 

tendo a escola como lócus de formação, favorecendo a melhoria da qualidade desse 

processo. 

 
Temos a função de mediação dos professores com o planejamento, nós 
enquanto alfabetizadores de núcleo recebemos a formação da secretaria, 
trabalhamos dentro dos nossos documentos, do nosso currículo que rege a 
educação do nosso município. Trabalhamos com as formações do 1º ao 5º, e 
também trabalhamos pontualmente nas unidades, no momento do planejamento, 
esse repensar no planejamento pontual do professor, de construir junto o 
planejamento. (F4, 2017). 
 
Temos que fazer os cursos de formação continuada do primeiro e do segundo 
ciclo na alfabetização e na língua portuguesa, fazer os assessoramentos nas 
escolas, produção de material, auxílio no planejamento dos professores. (F5, 
2017). 
 
Fazemos os cursos de formação, participamos da elaboração, pesquisa junto a 
secretaria, ministramos os cursos para as professoras e também fazemos os 
assessoramentos, é uma formação continuada um pouco mais pontual, nós 
vamos na escola, observamos o material desse professor, conversando com ele, 
tirando as dúvidas, possibilitando que ele reflita sobre aquilo que ele tem vontade 
de fazer, como a rede pensa, trazendo esta concepção da rede, para facilitar a 
prática dele. (F6, 2017). 
 
Atendemos as escolas do núcleo, orientamos o trabalho dos professores do 1º 
ao 5º ano, trabalhamos com a formação continuada, aplicando os cursos, 
construímos coletivamente o material das formações (discussão, construção, 
pesquisa), vamos até as unidades, e nas unidades, conversamos e refletimos 
juntamente com o grupo dos professores a respeito do trabalho que eles estão 
desenvolvendo, que mais eles podem fazer, qual caminho/percurso que eles 
estão indo, como nós podemos contribuir com isso. (F7, 2017). 
 

Pode-se constatar considerando as respostas de todas as formadoras a 

importância que atribuem a formação que realizam nas escolas. Nessa perspectiva, 

a formação continuada dos professores, acontece no interior da escola e promove 

experiências que contemplem componentes formativos articulados ao cotidiano 

escolar do professor. Sendo assim, Romanovski e Martins (2010, p. 291), citando 

Sztajn (2003) afirma que: 
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A formação de professores implica na existência de um novo formato 
para favorecer processos coletivos de reflexão e interação; a oferta 
de espaços e tempos para os professores dentro da própria escola; a 
criação de sistemas de incentivo à sua socialização; a consideração 
das necessidades dos professores e dos problemas do seu dia a dia. 
 

Assim, a formação continuada pode promover e incentivar a práxis reflexiva 

do professor alfabetizador, evitando assim repetições de ações que são 

reproduzidas em sala de aula, buscando uma práxis crítica que busca compreender 

a realidade para então, poder transformá-la. 

Para a organização dos cursos de formação continuada na RME de Curitiba, 

as formadoras relatam, em resposta a pergunta “como são definidos e quais são os 

conteúdos e metodologias de alfabetização e letramento para os processos de 

formação continuada?”, que partem do Plano Curricular que passou recentemente 

por uma reformulação, priorizando o desenvolvimento da proficiência leitora dos 

estudantes e o trabalho com os gêneros textuais destacando os objetivos para cada 

ano/ciclo do Ensino Fundamental. 

 
Os conteúdos da formação continuada partem do plano curricular da rede que foi 
rediscutido no ano passado e retrasado, onde houve um início dessa discussão 
e atualmente a rede toda tem acesso a esse plano, que é dividido em trimestres, 
nós prevemos na formação os conteúdos que já estão previstos no plano 
curricular, que propõe o trabalho com diversos gêneros textuais, então não é um 
plano fechado, o professor tem esse protagonismo, a percepção de adaptar o 
trabalho com sua turma, com esta sequência, posso articular com determinado 
texto, esses gêneros textuais tentamos contemplar nas formações, vale lembrar 
que nas formações não é o mesmo conteúdo para todas as formações, então 
temos um curso para o primeiro ano, um para o segundo... de acordo com o 
plano curricular deste ano. (F7, 2017). 

 

As formadoras buscam trazer informações e contribuições que podem ser 

aproveitadas nos cursos de formação continuada, como forma de atender a 

determinados objetivos das práticas pedagógicas, partindo do Plano Curricular, mas 

também de conversas com docentes e avaliações dos cursos de formação 

continuada, em que as professoras podem dar sugestões e opiniões acerca dos 

processos formativos, como nos mostra a seguinte fala da formadora: 

 
Geralmente temos uma avaliação das professoras que participam dos cursos e 
elas podem anotar sugestões para o que elas precisam, além disso temos o 
olhar das meninas que acompanham diretamente os professores, as “alfas” de 
núcleo, o que elas trazem para nós, esse ano tivemos também o questionário 
que foi disponibilizado para todos os professores para eles escolherem algumas 
questões ali, além dos resultados de avaliações que nós temos de cursos 
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anteriores. Da observação das alfabetizadoras de núcleo e desse questionário 
conseguimos ter uma ideia do que os professores precisam e o que eles 
querem, porque temos que considerar as duas coisas. (F1, 2017). 
 

Os indicadores das avaliações em larga escala também são instrumentos 

utilizados para se pensar nos cursos de formação continuada. Esses resultados 

demonstram avanços e lacunas que ainda necessitam ser desenvolvidas nas 

formações com vistas a sanar as dificuldades encontradas nas práticas 

pedagógicas, por meio desses indicadores. Observa-se nas falas das formadoras, 

em resposta a pergunta: “qual a avaliação da equipe sobre os indicadores do 

desempenho dos estudantes da RME, nas habilidades de leitura e escrita?”, que 

existem fragilidades na apropriação do SEA, reveladas nos exames externos, duas 

destacam como necessidade investir na preparação das professoras para 

desenvolver habilidades de escrita, mas principalmente de leitura e compreensão de 

textos, que os alunos têm revelado maior dificuldade. 

 
A gente sabe que os indicadores são dados importantes, não o único que a 
gente tem que levar em conta, por que a gente sabe que essas avaliações não 
conseguem abarcar todas as dimensões do processo, hoje temos um dos cursos 
que nós estamos ofertando para 4º e 5º ano com foco nas habilidades de leitura, 
porque a gente percebe uma fragilidade muito grande, as crianças lêem mas não 
entendem o que leram, então a gente usa esses indicadores, parte dessa 
fragilidade desses descritores. (F2, 2017). 
 
Toda vez que temos o resultado das avaliações de larga escala a gente analisa 
muito, porque sempre é um desafio para nós aqui aumentar essa proficiência 
das crianças. O resultado ainda não nos agrada, a gente acha que poderia ser 
bem melhor. A prova ANA, por exemplo na escrita, as crianças ainda conseguem 
escrever porque eles pedem escritas de palavras e um texto curtinho, narrativo, 
que não tem nem muito a função social, se a gente pensar, porque é uma 
avaliação e então a gente percebe assim, que na escrita as crianças até 
conseguem um pouquinho mais, mas na questão da leitura e da compreensão 
realmente pega mais, a gente vê que as crianças estão chegando ao terceiro 
ano e ainda não estão num nível adequado. (F1, 2017). 
 
Se nós formos ver o que indicam as avaliações de larga escala e até o que as 
escolas nos indicam, nós conseguimos perceber que ainda temos muito trabalho 
a fazer, as habilidades de leitura precisam ser muito mais desenvolvidas e para 
isso temos buscado nos cursos quais são as habilidades que ainda precisam ser 
avançadas. (F3, 2017). 
 
Quanto a avaliação houve um avanço, um exemplo disso é o Ideb anterior, que 
houve um avanço em praticamente todas as escolas. Porém temos um longo 
percurso a ser percorrido, sabemos que temos muitas habilidades a serem 
desenvolvidas, muitas fragilidades, mas a rede tem avançado como se pode ver 
pelos resultados que a rede municipal de Curitiba tem obtido. (F7, 2017). 
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Essas avaliações podem contribuir com o aprimoramento das práticas 

pedagógicas, sendo possível analisá-las nas formações, contribuindo com o 

aumento dos índices avaliativos e consequentemente, a apropriação do SEA pelas 

crianças. Essas reflexões sobre as práticas pedagógicas demandam análises acerca 

de problemas concretos das realidades educacionais, promovendo discussões sobre 

as problematizações em relação a persistência dos baixos índices de desempenho 

das crianças nas habilidades de leitura e escrita com vistas a melhoria desse 

processo. 

As especificidades da alfabetização e do letramento, o trabalho com a 

consciência fonológica e a ludicidade, são fundamentais para a prática pedagógica 

no 1º ano do ciclo de alfabetização. No entanto, existem contradições entre o que 

dizem as formadoras sobre a relevância de abordar estes temas nos cursos e 

assessoramentos e a resistência dos professores em trabalhar com estas práticas. 

Portanto, os professores ainda não tem clara a concepção desse trabalho enquanto 

prática importante para a apropriação do SEA, mantendo práticas tradicionais, 

conforme os seguintes relatos: 

 

A consciência fonológica muitas vezes é confundida com o ba-be-bi-bo-bu, 
quando se fala em consciência fonológica muitas professoras falam, “nossa eu já 
sabia que deveria colocar o silabário atrás da minha porta”, então assim, tem 
muita resistência, nós vamos trabalhar o mínimo com a criança, mas eu preciso 
trabalhar um texto, a palavra dentro de um contexto, não é só a silabação. (F4, 
2017). 
 
Quando trazemos a questão da consciência fonológica e a questão da 
ludicidade, nós queremos entrar em um terreno que muitos professores ainda 
não estão entrando, essa questão do tradicionalismo, essa criança ter que ficar 
sentada durante 4 horas, um atrás do outro, deixando de considerar que ela é 
uma criança pequena de 5-6 anos e que para ela se envolver nesse processo de 
alfabetização precisa também ter todo o lúdico por trás, livros, histórias, 
brincadeiras, canções, parlendas, a gente tem abordado e provocado muito para 
que esses professores trabalhem a consciência fonológica junto com a 
ludicidade. (F3, 2017). 
 

Considera-se importante o conhecimento, por parte dos docentes acerca da 

teoria da consciência fonológica e suas contribuições para a apropriação do SEA, 

por parte das crianças, pois de acordo com Adams (2006, p. 23) “é a consciência 

dos fonemas que possibilita às crianças entender como o alfabeto funciona - uma 

compreensão que é fundamental para aprender a ler e a escrever”. 

As formadoras relatam que a ludicidade está mais consolidada nos cursos, 
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porém percebem que nas práticas pedagógicas, esse trabalho, no EF ainda 

necessita ser mais desenvolvido e priorizado nas ações didáticas em alfabetização e 

letramento. Há resistência de professores, que não entendem a contribuição do 

brincar para a aprendizagem infantil, necessitando de mais discussões e estudos 

sobre a necessária relação aprendizagem e ludicidade, conforme comentado a 

seguir:   

 

A ludicidade ainda é uma dificuldade, buscamos trazer isso através dos jogos, 
isso sempre é abordado, tanto nas formações quanto nos assessoramentos mais 
individuais. Ainda encontramos professores que trabalham de uma forma mais 
mecanizada, com alunos copiando ou reproduzindo atividades e isso nos frustra 
enquanto formadores, (F6, 2017). 
 

A questão da ludicidade, nós ainda temos a resistência de alguns profissionais 
que acredita que isso é “matar o tempo”, não consegue articular a questão que a 
criança pode e deve aprender brincando, é uma criança de 1º ano, que necessita 
brincar, é um trabalho que embora a gente traga essa ludicidade nas formações, 
vemos que na prática existe sim uma resistência e até mesmo alguns embates, 
com relação ao trabalho na Educação Infantil, onde os professores dizem que as 
crianças ficaram só brincando, não conseguem ver que existe toda uma 
intencionalidade por trás que contribuiu muito e continua contribuindo para o 
desenvolvimento dessas crianças. (F7, 2017). 
 

Brougère (1998) ao conceituar a cultura lúdica, mostra que a ludicidade 

refere-se as experiências e interações das crianças com a cultura, por meio de sua 

imaginação, brincadeiras, pensamentos, sem o objetivo da aprendizagem, mesmo 

que muito se aprenda no ato de brincar. A pesquisa de Monteiro (2015, p. 66), 

destaca que “é através das interações com seus pares que as crianças vão 

agregando novas aprendizagens vindas de inúmeros compartilhamentos com outras 

crianças, de diversas culturas e, assim, vão inventando novos jogos e brincadeiras.” 

As repercussões da formação continuada para as práticas pedagógicas das 

escolas da RME de Curitiba, foram analisadas com vistas a atender um dos 

objetivos da pesquisa empírica. As formadoras relataram sua percepção em relação 

às práticas pedagógicas de alfabetização e letramento nas escolas da rede 

municipal, percebendo, em algumas falas, a importância que atribuem à relação 

teoria e prática pedagógica e o protagonismo docente, como também, o receio que 

alguns professores têm em colocar em prática o que aprendem nos cursos, obtendo 

os seguintes relatos: 

Nós conseguimos observar muitos professores que conseguem colocar em 
prática o conteúdo das formações, mas ainda estamos numa caminhada, de 
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fazer o professor pensar mais, o porque está sendo dado aquilo no curso, 
porque é importante colocar em prática. A gente entende que o professor é um 
ser muito criativo, ele pode fazer ainda melhor do que aquelas 10 pessoas ali de 
alfabetização que criaram o curso, é o nosso desafio atual, fazer ele refletir na 
hora de voltar para a sala de aula. (F3, 2017). 
 

Ainda a teoria e a prática não estão próximas, o professor vem para a formação, 
ele ouve, acha lindo, chega na escola e seleciona o que vai colocar no seu 
planejamento, o professor tem um certo receio quanto a isso, de refletir o que 
contempla para sua turma, o que vai ser interessante colocar agora, qual o 
objetivo, o que do curso de formação posso aproveitar para atingir meus 
objetivos, não só reproduzir sem reflexão. (F4, 2017). 

 
Sempre tentamos aliar teoria e prática nas formações, temos um caderno com 
sugestões metodológicas, mas junto vai um texto para estudo. Ainda sonhamos 
com um professor mais reflexivo, temos professores assim, mas ainda são 
poucos. Esse é o protagonismo docente. (F7, 2017). 
 

Isso é muito pessoal, enquanto formadora de núcleo tentamos sensibilizar o 
olhar daquele professor, para a prática, de forma que ele reflita de que forma vai 
fazer, como vai fazer, tentando sensibilizar, porque se não houver essa 
sensibilidade do professor não tem reflexão, a teoria aliada à prática. (F6, 2017). 
 

A necessária relação teoria e prática pedagógica ficou destacada nas falas 

das formadoras, porém os relatos mostram que ainda essa relação não está 

efetivada nas ações docentes nas escolas da RME. 

A participação dos professores nos cursos de formação continuada durante 

este ano letivo, foi questionada pelas formadoras, em que elas relatam que houve 

uma redução dessa participação nos encontros por conta de um movimento político 

e de gestão, que restringiu recursos à setores essenciais como a educação, 

repercutindo também no alcance dos objetivos pretendidos pelos encontros de 

formação, conforme fala da seguinte formadora: 

 

Esse ano temos uma participação bem reduzida de professores nas formações, 
por conta de um movimento político, temos ido nas escolas daqueles que não 
vem para a formação, para os assessoramentos, levo o material da formação e 
repasso no ambiente de trabalho, algumas escolas temos visto eles colocarem 
em prática, mesmo os professores que não tem vindo no curso. O ideal é que a 
gente traga uma ideia de encaminhamento e o professor, não como um técnico 
que reproduz aquilo, mas que ele tenha capacidade de ideias para criar o seu 
próprio planejamento e isto temos visto pouco, isso nos frustra de certa forma. 
(F5, 2017). 
 

Os incentivos para o crescimento profissional dos docentes por meio dos 

processos formativos, ficou destacado nestes relatos, pois, por conta de um 

movimento político que restringiu investimentos para o plano de cargos e salários 
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dos docentes municipais, estes sentiram-se desmotivados, diminuindo sua 

participação nos cursos de formação continuada. 

As políticas públicas para a formação inicial e continuada dos docentes, 

necessitam refletir sobre os problemas dos processos formativos brasileiros, as 

demandas de trabalho dos docentes, as pressões por melhor desempenho e as 

condições de trabalho em sala de aula, que são destacados por Scheibe (2010, p. 

985), revelando “um cenário que exige assumir prioridades para tornar a ocupação 

não apenas mais atrativa e valorizada, mas também mais competente para o 

desenvolvimento de uma educação com qualidade para todos.” 

 

5.3.2 Categoria Formação Continuada no relato das Professoras da RME 

 

A categoria formação continuada analisada na opinião das professoras 

alfabetizadoras das escolas da RME de Curitiba, permitiu constatar as relações e 

contradições entre os processos formativos e as práticas pedagógicas. As 

professoras relatam como ocorrem e como ocorreram os assessoramentos e cursos 

nas diferentes gestões municipais e como esse processo pode contribuir para as 

ações docentes, fazendo uma avaliação desses encontros com as formadoras. 

Constata-se que para as professoras, os cursos nem sempre dão suporte para a 

prática pedagógica, que os atendimentos na escola individuais, tem uma intenção de 

cobrança para verificar se estão sendo aplicadas as orientações recebidas, que os 

conteúdos são vagos, há pouca dinâmica com materiais e estes às vezes não são 

adequados aos ciclos, como nos mostram as falas a seguir: 

 
Todos os anos são ofertados cursos com alfabetizadoras da SME, mas nem 
sempre dão suporte necessário à nossa prática pedagógica. (P1, 2017). 
 

Acredito que nem sempre esses assessoramentos dão o suporte necessário à 
nossa prática pedagógica, pois já vi situações em que esse atendimento 
individual vira uma cobrança, uma exigência para que o professor desenvolva 
em sala as sugestões propostas nos cursos e, em alguns casos, desvalorizam o 
trabalho do profissional. Mas também já participei de assessoramentos em que a 
troca de experiências foi bastante rica e contribuiu com minha prática, 
motivando-me a aprimorar minhas ações. (P7, 2017). 
 

Avalio como sendo razoáveis, visto que os conteúdos são embasados em 
diversas teorias, muito vago, sem concretização do que é possível fazer para 
realizar um bom trabalho em sala de aula. Dentro da metodologia há pouca 
dinâmica e os materiais que nos são ofertados, muitas vezes não atendem 
especificamente cada ciclo. Sem contar a localização, que na maioria das vezes 
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temos que nos deslocar de um lugar para outro, às vezes bem distante, de difícil 
acesso. (P8, 2017). 

 

Pode-se observar nas falas das docentes que os processos formativos 

deixam lacunas com relação ao suporte necessário à prática pedagógica e que 

sentem, muitas vezes, uma cobrança para executarem aquilo que foi repassado nos 

cursos, destacando uma contradição com relação ao protagonismo docente, 

indicado pelas formadoras.  

A fala das professoras das unidades escolares deixou claro que algumas 

formações buscam contemplar ludicidade nas práticas alfabetizadoras, que essa 

relação entre aprendizagem da alfabetização e letramento e a ludicidade sempre 

esteve presente nos processos formativos, porém, é possível perceber que essa 

relação ainda demanda reflexões acerca do desenvolvimento de propostas lúdicas 

que visam favorecer apropriação do SEA pelas crianças.   

O trabalho com a consciência fonológica, é indicado, mas para crianças com 

dificuldade, conforme o seguinte relato: 

 

Os cursos oferecidos para educação regular não dão a base sobre o trabalho 
com a consciência fonológica, já vi para a educação especial, mas para o regular 
não. Eles tratam o método fônico para alguma criança que tenha dificuldade e eu 
acho que não é, esse método faz com que todas as crianças não cometam 
certos erros que lá na frente prejudicam. Algumas regras a criança não vai 
gravar na cabeça, ela vai prestar atenção no som e evitar o erro e certas 
dificuldades que a criança vai apresentar lá na frente. A ludicidade sempre 
esteve presente nos cursos e que às vezes na nossa prática a gente acaba não 
usando muito, de estar confeccionando material. Na minha prática eu converso 
muito com meus alunos, deixo eles muito a vontade, não trabalho muito com 
brincadeiras, mas eu sou uma professora que brinco muito, dou risada, conto 
histórias e deixo momentos de juntar grupinhos na sala, não fico fazendo 
planejamento de brincadeiras para trabalhar tal coisa. (P3, 2017). 
 

As docentes relataram também que durante o ano da realização das 

entrevistas (2017), não participaram dos assessoramentos com as formadoras dos 

NREs, avaliando esse processo em anos anteriores, conforme os seguintes relatos: 

 
Esse ano não tivemos nenhum assessoramento individual. Mas as 
alfabetizadoras sempre se mostraram dispostas a ajudar e disponíveis sempre 
que fosse necessário. (P2, 2017). 
 

Aqui nesta escola, tivemos poucos assessoramentos, acho que algumas vezes 
que elas vieram acabavam focando mais nas turmas de final de ciclo, 3º e 5º 
ano, do que com 1º ano. Para o 1º ano faz tempo que não tenho, até nem 
lembro, esse ano não tive assessoramento. Desses profissionais do núcleo, 
existem profissionais que te dão um assessoramento, que não desfaz da tua 
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prática, faz com que você acrescente coisas, desmonte coisas que às vezes 
podem ser melhores. Agora, já vi profissionais que acabam com o trabalho do 
professor, acho que os formadores tem que tomar esse cuidado pois 
desmotivam os professores. (P3, 2017). 
 

Ainda não tive contato com as alfabetizadoras este ano, então não tenho como 
te dizer como ocorre os assessoramentos para o primeiro ano, posso te falar de 
outros anos, que já participei, que elas contribuem tanto conversando quanto 
demonstrando ideias de atividades, trazendo ideias da prática para a gente 
fazer. (P4, 2017). 
 

Esse ano não tivemos assessoramentos na escola, acho que com a mudança de 
gestão elas não vieram ainda. Ano passado era mais uma fiscalização, a 
sensação que dá é que a gente desaprendeu de dar aula, esse ano estamos 
tendo um pouco mais de liberdade, esse ano fomos nos cursos até junho, agora 
não estamos indo mais. (P5, 2017). 
 

Esse ano não tive assessoramento, ano passado elas vinham direto, estavam 
sempre acompanhando. Ano passado com os assessoramentos, parecia que a 
gente andava em círculos, tinha que fazer aquilo, e era aquilo, elas vinham olhar 
o material e se tivesse uma coisinha elas já questionavam, a sensação é a de 
andar em círculo, você ficava meses com a mesma orientação, não podia fazer 
nada além daquilo, aí você ia uma semana sim, outra não, você ficava muito na 
mesma coisa, parece que as crianças precisavam de mais e era difícil. Esse ano 
fomos no curso até junho, só não fomos nesse último que teve, porque estamos 
desmotivadas. (P6, 2017). 

 

Percebe-se nas falas das professoras, que tais assessoramentos, algumas 

vezes contribuem com sua prática, aprimorando suas ações e que a maioria não 

participou durante o ano dos assessoramentos individuais nas unidades em 

diferentes núcleos regionais e que nem sempre esses assessoramentos trazem 

novas contribuições para a sua prática pedagógica. Constata-se que todas as 

professoras relatam que não tiveram assessoramentos, ou cursos na escola, o que 

demonstra contradição com a intenção das professoras formadoras, que tem como 

proposta ir às escolas, no entanto, para que ocorra efetivamente esses 

assessoramentos, faz-se necessário mais investimentos, maior número de 

profissionais para atuar como formadores na SME e nos NREs, bem como nas 

escolas. As professoras novamente, queixam-se do trabalho das formadoras, como 

sendo fiscalizador. Pode-se inferir que as condições objetivas de trabalho das 

formadoras em relação ao número de escolas, inviabiliza o atendimento frequente a 

todas. Isso demanda políticas para garantir processos formativos contínuos que 

garantam a efetividade do trabalho pedagógico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa teve como objetivo analisar as relações entre as práticas 

pedagógicas de alfabetização e letramento, no primeiro ano do Ensino Fundamental 

com as orientações teórico-metodológicas da formação continuada oferecida pela 

SME. Foi possível constatar que a Rede Municipal de Ensino de Curitiba apresenta 

nas Diretrizes Curriculares Municipais uma clara concepção de alfabetização e 

letramento, enfocando esses dois processos como distintos, porém indissociáveis. 

No entanto, faz-se necessário que todos os profissionais, formadores e professores, 

se apropriem dessa mesma concepção, com vistas a melhoria dos processos de 

alfabetização e letramento nas escolas da RME. 

 O capítulo 2 objetivou analisar o estado do conhecimento em teses e 

dissertações, disponíveis no banco de dados da Capes, referentes as categorias 

prática pedagógica de alfabetização e formação continuada de alfabetização. Por 

meio da análise, constatou-se que o tema da alfabetização e letramento no Brasil 

vem sendo amplamente discutido pelos pesquisadores com vistas a proporcionar 

aos alfabetizadores condições de favorecer a apropriação do sistema de escrita 

alfabética pelas crianças. No entanto, percebe-se nas avaliações de larga escala, os 

baixos índices de desempenho dos estudantes brasileiros nas habilidades de leitura 

e escrita no contexto atual. Isso denuncia a importância da formação continuada 

para o professor alfabetizador, que necessita ter clara a concepção de alfabetização 

e letramento que embasa suas ações.    

O levantamento realizado acerca da produção do conhecimento sobre a 

prática pedagógica de alfabetização e letramento em âmbito nacional permitiu 

perceber quais os métodos que predominaram nas ações docentes na história da 

educação brasileira, sendo possível destacar que nos períodos anteriores aos anos 

de 1980 os métodos predominantes eram os sintéticos (da parte para o todo) e os 

analíticos (do todo para as partes), e que as metodologias adotadas em 

alfabetização, visavam a aquisição da leitura e da escrita pela criança e não o 

letramento. 

Com o Ensino Fundamental de nove anos, algumas pesquisas demonstraram 

que ocorreram poucas mudanças nas práticas alfabetizadoras, conservando-se os 

procedimentos tradicionais que eram aplicados no Ensino Fundamental de 8 anos 
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de duração para crianças com 7 anos de idade. As pesquisas apontaram como 

resultados o caminhar do processo de alfabetização na perspectiva de alfabetizar 

letrando. No entanto, ainda se faz necessário avançar em vários aspectos, 

principalmente no que diz respeito à formação e condição de trabalho do professor, 

elemento considerado indispensável para a construção de uma educação de 

qualidade.  

Os métodos de alfabetização adotados nas escolas brasileiras seguiram os 

avanços teórico-metodológicos da educação. O método global, muito difundido no 

período anterior às ideias construtivistas, não provocou significativas modificações 

na condição de passividade do aluno no processo de aprendizagem da leitura. As 

concepções mais tradicionais de alfabetização se mostraram presentes na educação 

brasileira, em que as pesquisas constataram a predominância dessa metodologia 

alfabetizadora nos planejamentos registrados nos diários de professoras e o trabalho 

com sílabas acontecia por meio de atividades fundamentadas nos modelos 

cartilhescos, que privilegiam a cópia e a memorização de tais estruturas. O 

planejamento centrava-se em exercícios de silabação, ditados e cópias, 

demonstrando que a prática pedagógica sustentava-se em uma concepção 

associacionista de ensino/aprendizagem. 

As reflexões e pesquisas, nas últimas quatro décadas, têm revelado que a 

apropriação da leitura e da escrita é um processo complexo e multifacetado, pois 

envolve as dimensões técnicas e socioculturais desse aprendizado pela criança, as 

quais necessitam ser dominadas e consideradas na prática pedagógica do professor 

alfabetizador.  

O levantamento realizado acerca da produção do conhecimento sobre a 

formação continuada de alfabetização e letramento, permitiu perceber que esse 

processo demanda reflexões em relação às repercussões para a prática pedagógica 

dos professores alfabetizadores. Os programas de formação continuada 

desenvolvidos em âmbito nacional foram temas de reflexões e críticas por 

proporcionarem o desenvolvimento profissional docente, porém não se constituindo 

como a única forma de melhoria na qualidade da educação no país. 

As pesquisas selecionadas nesta categoria demonstraram, principalmente, as 

repercussões do PNAIC na formação continuada do professor alfabetizador, em que 

alguns pesquisadores destacaram a contribuição desse programa para a prática 
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pedagógica em alfabetização e letramento e as concepções do programa, que 

basearam-se em perspectivas teóricas como o construtivismo, mas também a 

perspectiva sócio-histórica. E ainda, Melo (2015), reforçou que o PNAIC priorizou o 

tecnicismo pedagógico nas ações docentes, tornando o professor um mero executor 

de determinações governamentais. 

Também foram realizados pelos pesquisadores brasileiros algumas análises 

críticas sobre a formação continuada oferecida pelo PNAIC, que não garantiu o 

desenvolvimento profissional docente e não se constituiu como eficiente para 

amenizar as difíceis condições de trabalho e melhoria da qualidade educacional do 

país, com ações educativas que promovam a emancipação humana. 

O capítulo 3 objetivou compreender os fundamentos teórico-metodológicos da 

prática pedagógica de alfabetização e letramento na história da educação brasileira 

e as discussões atuais sobre o trabalho com a consciência fonológica e ludicidade. 

Destacou-se, na fundamentação teórica, o estudo das práticas pedagógicas 

condizentes com a Pedagogia histórico-crítica e a Psicologia histórico-cultural, cuja 

perspectiva teórica fornece bases para o aprimoramento do ensino destinado às 

classes populares e contribui para a compreensão acerca das especificidades da 

aprendizagem na infância, considerando o trabalho com a ludicidade e a consciência 

fonológica, isto é, a consciência dos sons que compõem a fala das crianças, no 

primeiro ano do Ensino Fundamental, pois destacou-se que são conhecimentos 

importantes para a aprendizagem inicial da leitura e da escrita, conforme apontam 

os estudos da neurociência. 

Defende-se que a prática pedagógica, na dimensão da práxis materialista-

histórica, com suas intencionalidades, deve ser consciente e crítica, ou seja, o 

docente necessita adquirir o conhecimento teórico do modelo pedagógico que dá 

suporte à prática pedagógica do professor alfabetizador. A prática pedagógica 

baseada no modelo sociointeracionista, aproxima-se da Pedagogia histórico-crítica 

que constitui-se como prática social, captando as realidades educacionais com 

vistas a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem, favorecendo o processo 

de humanização do indivíduo.  

Assim, a pedagogia adotada em sala de aula deve buscar a compreensão da 

função social da leitura e da escrita considerada como fundamental para a conquista 

da emancipação humana, proporcionando aos docentes a superação de teorias 
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tradicionais e reprodução de métodos na prática pedagógica de sala de aula. 

Por meio da práxis, é possível o educador transformar-se em pesquisador, na 

medida em que a práxis docente resulta do processo de ação-reflexão-ação. Com 

isso, o professor pode deixar de ser somente o objeto de investigação e se tornar o 

sujeito da investigação, tornando-se agente de mudanças, refletindo sobre a própria 

prática objetivando torná-la de melhor qualidade. 

Por meio da análise da trajetória histórica da alfabetização na escola 

brasileira, pode-se perceber que esta foi caracterizada pelos embates entre 

metodologias e propostas teóricas que buscavam trazer melhorias para esse 

processo. No contexto atual estamos vivendo o que Soares (2003, p. 19) chama de 

“Reinvenção da Alfabetização”. Segundo a autora, essa reinvenção pode parecer 

uma esperança, mas não é propriamente a solução do problema entendendo-a 

como um movimento que tenta recuperar a especificidade do processo de 

alfabetização.  

Para que a criança possa ter acesso efetivo e competente ao mundo da 

leitura e da escrita, as práticas pedagógicas alfabetizadoras necessitam priorizar a 

indissociabilidade entre o “alfabetizar letrando, ou letrar alfabetizando”, em sala de 

aula. Foi possível perceber que na Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, há 

uma proposta teórica que proporciona aos professores alfabetizadores superar 

práticas baseadas em métodos tradicionais, que dissociam a alfabetização do 

letramento e práticas mecanizadas para memorização do código alfabético. 

Em relação a reflexão acerca da relevância do trabalho com a consciência 

fonológica e da necessária relação aprendizagem e ludicidade nos processos 

formativos para as práticas alfabetizadoras, destacou-se as contradições entre os 

processos formativos e as práticas pedagógicas, em que as formadoras relataram 

que este processo já está um pouco mais consolidado nas formações. No entanto 

ainda percebem a pouca repercussão desse trabalho nas práticas pedagógicas em 

alfabetização e letramento, e as professoras relataram a pouca abordagem dessas 

especificidades nos cursos. 

Enfatizou-se neste estudo a importância de práticas pedagógicas que 

desenvolvam a consciência fonológica no processo inicial de alfabetização, 

destacando a extrema importância dessas ações para que haja sucesso nos 

processos de alfabetização e aprendizagem da Língua Portuguesa nos anos iniciais 
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do EF. No entanto, esses estudos têm se constituído em um campo de tensões e 

contradições, em que as pesquisas mostraram que muitos pesquisadores acreditam 

que privilegiar o desenvolvimento da consciência fonológica nas práticas de 

alfabetização seria um retorno aos métodos tradicionais de ensino da leitura e da 

escrita. 

O capítulo 4 objetivou compreender as políticas públicas para a formação de 

professores alfabetizadores a partir da LDBN/1996. As políticas públicas voltadas à 

formação continuada do professor alfabetizador no país, são importantes, mas não 

são ações únicas necessárias para a melhoria da qualidade da educação no Brasil, 

como ficou demonstrado em algumas pesquisas no estado do conhecimento, 

constatando que, mesmo com programas para erradicação do analfabetismo, o 

Brasil ainda continua com altos índices de analfabetos. 

Uma compreensão dialeticamente articulada dos processos de formação 

continuada e as práticas pedagógicas de alfabetização e letramento na educação 

brasileira, bem como suas contradições, se faz necessária para a apreensão dos 

direcionamentos das políticas educacionais atuais de formação de professores. 

A formação continuada pode favorecer a produção de conhecimentos, 

proporcionando mudanças significativas nas práticas pedagógicas, comprometidas 

com a emancipação cultural e social dos estudantes, tornando-se necessária a 

implementação de políticas educacionais que revertam o quadro de analfabetismo e 

elevem a taxa de escolarização da população brasileira. 

Entende-se, que os processos de formação continuada dos docentes 

precisam assumir a continuidade do processo de formação inicial e preparar para a 

práxis pedagógica, superadora do senso comum, elevada na consciência teórico-

prática do trabalho docente. 

O capítulo 5 objetivou analisar as relações e contradições entre os 

fundamentos teórico-metodológicos da formação continuada de alfabetização na 

RME de Curitiba, e as repercussões para a prática pedagógica de alfabetizadores, 

no primeiro ano do Ensino Fundamental. Por meio dos relatos das formadoras foi 

possível perceber que a SME de Curitiba busca proporcionar nos cursos de 

formação continuada a relação teoria e prática nas ações docentes, reforçando o 

protagonismo do professor alfabetizador nas ações didáticas, intenção expressa nas 

falas das professoras formadoras. No entanto as professoras alfabetizadoras 
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consideram alguns cursos repetitivos, mas para algumas, mesmo assim é possível 

aprender, até mesmo com a troca de experiências entre alfabetizadoras. 

Constatou-se que para as professoras, os cursos nem sempre dão suporte 

para a prática pedagógica, os atendimentos individuais, realizados na escola, em 

alguns casos, tem uma intenção de cobrança para verificar se estão sendo aplicadas 

as orientações recebidas, os conteúdos são vagos e há pouca dinâmica com 

materiais adequados aos ciclos. 

Em relação aos assessoramentos nas unidades, pode-se inferir que as 

condições objetivas de trabalho das formadoras em relação ao número de escolas, 

inviabiliza o atendimento frequente a todas. Isso demanda políticas para garantir 

processos formativos contínuos que garantam a efetividade do trabalho pedagógico. 

Por meio dos relatos obtidos nas entrevistas, foi possível constatar que as 

formadoras promovem os processos formativos com base na teoria interacionista de 

aprendizagem. No entanto, é possível inferir que falta articulação da teoria com a 

prática nos processos formativos, pois as professoras aprendem como fazer, porém 

não compreendem os seus fundamentos teóricos, isto é, não atingem a consciência 

da práxis pedagógica que revela na ação docente a unidade entre a teoria e prática. 

Neste sentido, a intervenção necessária nos processos formativos deve ser 

reflexiva e investigativa para que o docente alfabetizador possa se apropriar dos 

conhecimentos e concepções necessárias para desenvolver um trabalho 

indissociável de alfabetização e letramento, considerando o desenvolvimento da 

consciência fonológica e a abordagem lúdica para as crianças do primeiro ano do 

ciclo de alfabetização. 

Para finalizar as considerações, entendeu-se que o desenvolvimento da 

presente pesquisa se fez pertinente para a área educacional e para minha formação, 

pois buscou compreender as concepções de alfabetização e letramento que 

norteiam a formação continuada de professores em âmbito nacional e especialmente 

na Rede Municipal de Ensino de Curitiba, apontando as contradições, avanços e 

alternativas para a prática pedagógica e os processos de ensino e aprendizagem da 

leitura e da escrita em escolas públicas, mais especificamente nas turmas de 

alfabetização infantil, considerando a fragilidade deste conhecimento na formação 

inicial dos professores/pedagogos, apontando propostas para futuras pesquisas.  

 



166 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 
ADAMS, Marilyn Jager. FOORMAN, Barbara R. LUNDBERG, Ingvar. BEELER, Terri. 
Consciência Fonológica em crianças pequenas. Tradução: Roberto Cataldo 
Costa. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa, PT: Edições 70, 1977. 
 
BRAINER, Margareth; TELES,Rosinalda; LEAL, Telma Ferraz; CAVALCANTE, Tícia 
Cassiany Ferro. Ser cuidado, brincar e aprender: direitos de todas as crianças. IN: 
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à 
Gestão Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: 
ludicidade na sala de aula. Ano 01, Unidade 4. Brasília: MEC, 2012. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de 
Currículos e Educação Integral. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. 
 
______________. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Língua Portuguesa. Brasília, 1997. 
 
BROUGÈRE, Gilles. A criança e a cultura lúdica. Revista da Faculdade de 
Educação. Tradução de Ivone Mantoanelli e revisão de Tizuko Morchida Kishimoto. 
Vol. 24. n. 2. São Paulo: Jul/dez. 1998. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
25551998000200007> Acesso em: 18/10/2017.   
 
BRZEZINSKI, Iria. Formação de professores para a Educação Básica e o Curso 
de Pedagogia: a tensão entre instituído e instituinte. RBPAE – v. 23, n. 2, p. 229-
251, mai./ago. 2007. Disponível em: 
<http://www.seer.ufrgs.br/rbpae/article/viewFile/19127/11122> Acesso em: 
14/07/2017. 
 
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e Linguística. São Paulo: Scipione, 2009. 
 
_____________. Alfabetizando sem o bá-bé-bi-bó-bu. São Paulo: Scipione, 1998. 
 
CARTAXO, Simone Regina Manosso. Licenciaturas Alfabetizadoras: a 
interlocução dos cursos de licenciatura com os anos iniciais da Educação Básica. 
Tese (doutorado) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2013.   
 
CURITIBA. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal da Educação. Caderno 
Pedagógico: alfabetização. 2 ed. rev. Curitiba: SME, 2009. 
 
CURITIBA. Secretaria de Educação. Diretrizes Curriculares para a Educação 
Municipal de Curitiba. 2006. 
 
CURY, Carlos Roberto Jamil. Educação e Contradição. 6. ed. São Paulo: Cortez, 
1995. 
 



167 
 

 
 

_________________. Os desafios e as perspectivas do regime de colaboração e do 
regime de cooperação no sistema nacional de educação. In: FERREIRA, Naura 
Syria Carapeto. FONTANA, Maria Iolanda. SALOMÉ, Josélia Schwanka. (orgs.) 
Políticas Públicas e Gestão Democrática da Educação: desafios e 
compromissos. Volume 2. Curitiba: CRV, 2016.  
 
DEHAENE, Stanislas. Os neurônios da leitura: como a ciência explica a nossa 
capacidade de ler. Trad. Leonor Scliar-Cabral. Porto Alegre: Penso, 2012.  
 
ESTEBAN, Maria Teresa. Considerações sobre a política de avaliação da 
alfabetização: pensando a partir do cotidiano escolar. Revista Brasileira de 
Educação. v. 17, n. 51. set.-dez. 2012. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v17n51/05.pdf> Acesso em: 12/07/2017. 
 
FERREIRO, Emilia. O ingresso na escrita e nas culturas do escrito: seleção de 
textos de pesquisa. Tradução: Rosana Malerba. São Paulo: Cortez, 2013. 
 
FERREIRO, Emilia. TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Tradução: 
Diana Myriam Lichtenstein, Liana Di Marco e Mário Corso. Porto Alegre: Artes 
Médicas Sul, 1999. 
 
FONTANA, Maria Iolanda. Políticas públicas para pesquisa na formação e no 
trabalho dos profissionais da Educação Básica: contradições e materialidade. 
334 f. Tese (doutorado). Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2014. 
 
________________. Desdobramentos Históricos e Políticos para a pesquisa na 
formação inicial e continuada de professores da Educação Básica. In: FERREIRA, 
Naura Syria Carapeto. FONTANA, Maria Iolanda. SALOMÉ, Josélia Schwanka. 
(orgs.) Políticas Públicas e Gestão Democrática da Educação: desafios e 
compromissos. Volume 2. Curitiba: CRV, 2016.  
 
FRANCO, Maria Amélia Santoro. Práticas pedagógicas de ensinar-aprender: por 
entre resistências e resignações. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 41, n. 3, p. 601-614, 
jul./set. 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v41n3/1517-9702-ep-41-3-
0601.pdf> Acesso em: 18/07/2017. 
 
GATTI, Bernardete Angelina. A Formação do Professor de 1º Grau. Revista 
Educação e seleção. Nº 20. Fundação Carlos Chagas, 1989. Disponível em: 
<http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/edusel/article/view/2649/2597> Acesso 
em: 18/06/2017. 
 
________________. Análise das políticas públicas para formação continuada 
no Brasil,na última década. Fundação Carlos Chagas. Revista Brasileira de 
Educação v. 13 n. 37 jan./abr. 2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v13n37/06.pdf> Acesso em: 10/07/2017.  
 
_______________. Formação de professores no Brasil: Características e 
problemas. Educ. Soc., Campinas, v. 31, n. 113, p. 1355-1379, out.-dez. 2010. 
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br> Acesso em: 08/07/2017. 
 



168 
 

 
 

GATTI, Bernardete Angelina. BARRETTO, Elba Siqueira de Sá. ANDRÉ, Marli Eliza 
Dalmazo de Afonso. Políticas docentes no Brasil: um estado da arte. Brasília: 
UNESCO, 2011. 300 p. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002121/212183por.pdf>. Acesso em: 
29/06/2017. 
 
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O jogo e a educação infantil. In: KISHIMOTO, Tizuko 
Morchida (Org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 2 ed. São Paulo: 
Cortez, 1997. 
 
KOSIK, Karel. Dialética do Concreto. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 
 
LEAL, Telma Ferraz; ALBUQUERQUE, Eliana Borges Correia de. MORAIS, Artur 
Gomes de. Letramento e Alfabetização: pensando a prática pedagógica. In: MEC, 
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Ensino Fundamental de 
nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. 
Organização: Jeanete Beauchamp, Sandra Denise Pagel, Aricélia Ribeiro do 
Nascimento. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. 
 
LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens 
qualitativas. São Paulo: EPU, 1982. 
 
MAINARDES, Jefferson. STREMEL, Silvana. A organização da escolaridade em 
ciclos no contexto do Ensino Fundamental de Nove Anos: reflexões e 
perspectivas. Jornal de Políticas Educacionais. N° 11. Ponta Grossa. Janeiro-Junho 
de 2012. PP. 03–11. Disponível em: <http://www.jpe.ufpr.br/jpe11_1.pdf> Acesso 
em: 26/05/2017. 
 
MARTINS, Cláudia Cardoso. A consciência fonológica e a aprendizagem inicial 
da leitura e da escrita. Cad. Pesq., São Paulo (76): 41-49, fevereiro 1991. 
Disponível em: 
<http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/1053/1061> Acesso em: 
31/07/2017. 
 
_______________. A habilidade de crianças em idade pré-escolar de identificar uma 
palavra impressa desconhecida por analogia a uma palavra conhecida. In: 
MARTINS, Claudia Cardoso. (org.). Consciência fonológica e alfabetização. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 
 
MASSON, Gisele. Políticas de formação de professores: as influências do 
neopragmatismo da agenda pós-moderna. 2009, 245 f. Tese (Doutorado em 
Educação). Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da 
Educação Programada de Pós-Graduação em Educação. Florianópolis, 2009. 
Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/93077/274623.pdf?sequence
=1> Acesso em: 17/06/2017. 
 
MEC, Ministério da Educação e Cultura. Planejando a próxima década: 
Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de Educação. Secretaria de Articulação 
com os Sistemas de Ensino. Brasil, MEC/SASE, 2014. Disponível em: 



169 
 

 
 

<http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf>. Acesso em: 
02/09/2017.    
 
MONTEIRO, Adriana Bastos Barbosa. As concepções de lúdico a partir da 
unidade quatro dos cadernos de formação do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa - PNAIC - 2013. Dissertação de Mestrado. 
Universidade Federal do Rio Grande, RS. 130f. Rio Grande, RS, 2015. Disponível 
em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/vi
ewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2812451> Acesso em: 
22/08/2017. 
 
MORTATTI, Maria Rosário Longo. Cartilha de Alfabetização e Cultura Escolar: 
um pacto secular.  Cadernos Cedes, ano XX, nº 52, novembro/2000. 
 
_________________. História dos métodos de alfabetização no Brasil. 
Conferência proferida durante o Seminário "Alfabetização e letramento em debate", 
promovido pelo Departamento de Políticas de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, 
realizado em Brasília, em 27/04/2006. Disponível em: 
<http://smec.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-alfabetizar-
letrar/lecto-
escrita/artigos/historia%20dos%20metodos%20de%20alfabetizacao%20no%20brasil
.pdf> Acesso em: 02/05/2017. 
 
_________________. Notas para uma história do professor alfabetizador. 
Revista brasileira de estudos pedagógicas. V. 89, n. 223,p. 467-478, set. dez., 2008. 
 
MORTATTI, Maria Rosário Longo. FRADE, Isabel Cristina Alves da Silva. 
Alfabetização e seus sentidos: o que sabemos, fazemos e queremos? Marília: 
Oficina Universitária; São Paulo: Editora Unesp, 2014. Disponível em: 
<https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/alfabetizacao_ebook.pdf> Acesso 
em: 02/05/2017. 
 
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade entre 
teoria e prática. São Paulo: Caderno de Pesquisa. nº 94. p. 58-73. Agosto, 1995. 
 
____________. Formação de professores: identidade e saberes da docência. In: 
PIMENTA, Selma Garrido. (Org). Saberes pedagógicos e atividade docente. São 
Paulo: Cortez Editora, 1999. (p. 15 a 34). 
 
____________. Professor pesquisador: mitos e possibilidades. Artigo. 
Apresentado no XII ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, 
realizado em Curitiba em setembro de 2004. Disponível em: 
<siaiap32.univali.br/seer/index.php/rc/article/download/802/654> Acesso em: 
28/05/2017. 
 
ROMANOVSKI, Joana Paulin. MARTINS, Pura Lúcia. Formação continuada: 
contribuições para o desenvolvimento profissional dos professores. Rev. 
Diálogo Educ., Curitiba, v. 10, n. 30, p. 285-300, maio/ago. 2010. Disponível em: 



170 
 

 
 

<http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/dialogo?dd1=3607&dd99=view&dd98=pb> 
Acesso em: 06/03/2018.  
 
SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 11 ed. 
São Paulo: Autores Associados, 1996. 
 
________________. Escola e Democracia: polêmicas do nosso tempo. 32 ed. 
Campinas, São Paulo: Autores Associados, 1999.  
 
________________. Trabalho didático e história de educação: enfoque histórico 
pedagógico. Conferência de abertura da VII Jornada de Histedbr, proferida no dia 16 
de setembro de 2007 em Campo Grande-MS. 
 
SCHEIBE, Leda. Valorização e formação dos professores para a educação 
básica: questões desafiadoras para um novo plano nacional de educação. Educ. 
Soc., Campinas, v. 31, n. 112, p. 981-1000, jul.-set. 2010. Disponível em: 
<http://www.cedes.unicamp.br> Acesso em: 14/06/2017. 
 
SCLIAR-CABRAL, Leonor. Avanços das neurociências para a alfabetização e a 
leitura. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 48, n. 3, p. 277-282, jul./set. 2013. 
Disponível em: 
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/viewFile/12634/9905> 
Acesso em: 01/08/2017. 
 
SOARES, Magda. Alfabetização: a questão dos métodos. São Paulo: Contexto, 
2016. 
 
______________. Alfabetização e letramento. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2017. 
 
______________. Alfabetização e Letramento: Caminhos e descaminhos. Artigo 
publicado pela revista Pátio. (Revista Pedagógica de 29 de fevereiro de 2004), 
Artmed, 2004. 
 
_____________. A reinvenção da alfabetização. Revista Presença Pedagógica. 
Disponível em: <http://www.presencapedagogica.com.br/capa6/artigos/52.pdf> 
Acesso em: 16/05/2017. 
 
SOUZA, Maria Antônia de. Sobre o conceito de prática pedagógica. In: SILVA, Maria 
Cristina Borges da. (org). Práticas Pedagógicas e Elementos Articuladores. 
Curitiba, Universidade Tuiuti do Paraná, 2016. 
 
TANURI, Leonor M. História da formação de professores. Revista Brasileira de 
Educação. Universidade Estadual de São Paulo. Mai/Jun/Jul/Ago, 2000. Nº 14. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n14/n14a05> Acesso em: 
02/06/2017. 
 
_____________. O ensino normal no Estado de São Paulo: 1890-1930. São 
Paulo: USP, 1979. 
 
VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Filosofia da práxis. Tradução: Luiz Fernando Cardoso. 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/viewFile/12634/9905
http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/Formacao/a-reivencao-alfabetizacao.pdf


171 
 

 
 

2 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977. 
 
VERNON, Sofia. FERREIRO, Emilia. Desenvolvimento da escrita e consciência 
fonológica: uma variável ignorada na pesquisa sobre consciência fonológica. In: 
FERREIRO, Emilia. O ingresso na escrita e nas culturas do escrito: seleção de 
textos de pesquisa. Tradução: Rosana Malerba. São Paulo: Cortez, 2013. 
 
VIANA, Iêda. Práticas Pedagógicas: Matrizes Teóricas e Interfaces Conceituais. In: 
SILVA, Maria Cristina Borges da. (org). Práticas Pedagógicas e Elementos 
Articuladores. Curitiba, Universidade Tuiuti do Paraná, 2016. 
 
VICENTIN, Ivana Suski. A importância do desenvolvimento da consciência 
fonológica no trabalho do professor alfabetizador. (Dissertação mestrado). 144f. 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Curitiba: 2006. 
 
VIGOTSKI, Lev Semenovich.  A formação social da mente: o desenvolvimento dos 
processos psicológicos superiores. Tradução: José Cipolla Neto, Luís Silveira Menna 
Barreto, Solange Castro Afeche. 7 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
 
_____________ Pensamento e linguagem. Tradução: Jeferson Luiz Camargo; 
revisão técnica: José Cipolla Neto. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 
 
VYGOTSKI, Lev Semenovich; LURIA, Alexander Romanovich; LEONTIEV, Alexis N. 
Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. Tradução: Maria da Penha 
Villalobos. São Paulo: Ícone, 2001. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

 
 

APÊNDICE 1 

 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA (com alfabetizadores da SME e dos NREs) 

 

1. Qual a sua formação? Ano de formação._____________________________ 

2.Tempo de trabalho:________ Tempo de trabalho com a alfabetização:______ 

3. Quais são as atribuições, no que diz respeito, a formação continuada da equipe 

de alfabetizadores da SME e dos NREs? 

4. Qual a avaliação da equipe da SME sobre as práticas pedagógicas de 

alfabetização e letramento na RME? Qual a avaliação da equipe sobre os 

indicadores do desempenho dos estudantes da RME, nas habilidades de leitura e 

escrita? 

5. Quais os fundamentos teóricos que embasam o conteúdo da formação continuada 

do professor alfabetizador, no que se refere à concepção de aprendizagem e da 

prática pedagógica? A consciência fonológica e a ludicidade são conteúdos 

abordados? 

6. Qual a concepção de alfabetização e letramento que embasa a formação 

continuada dos professores alfabetizadores? 

7. Como são definidos e quais são os conteúdos e metodologias de alfabetização e 

letramento para os processos de formação continuada? 

8. A prática dos professores alfabetizadores reflete a concepção e método 

estudados na formação continuada oferecida pela SME? 
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APÊNDICE 2 

 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA (com alfabetizadores das escolas) 

 

1. Qual a sua formação? Ano de formação._____________________________ 

2. Tempo de trabalho:________ Tempo de trabalho com a alfabetização:______ 

3. Qual a concepção de alfabetização e letramento que embasa sua prática 

pedagógica? 

4. Os cursos de formação continuada ofertados pela SME contribuem para a prática 

pedagógica de alfabetização e de letramento, no primeiro ano do Ensino 

Fundamental? Em quais dimensões da prática? (concepção, consciência fonológica, 

ludicidade, métodos, avaliação, conteúdos e atividades).  

5. Como ocorrem os assessoramentos das alfabetizadoras do NRE para a prática 

pedagógica de alfabetização e letramento, no primeiro ano do Ensino Fundamental? 

Qual a sua avaliação sobre os assessoramentos? 

6. Como você avalia a sua prática pedagógica de alfabetização e letramento, no 

primeiro ano do Ensino Fundamental? Existem dificuldades e necessidades? 
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APÊNDICE 3 

 

Teses e dissertações na categoria “prática pedagógica de alfabetização e 

letramento” 

TÍTULO AUTOR INSTITUIÇÃO NÍVEL ANO 

História e memória da alfabetização em 

Canápolis-MG: Revisitando as Cartilhas 

utilizadas no período de 1933-1971 

Vanessa Ferreira 

Silva 

Universidade de 

Uberaba 

M 2013 

O pensar e o fazer de alfabetizadoras 

participantes da proposta do SIGA em 

Mato Grosso 

Maurecilde Lemes 

da Silva 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

M 2013 

Uma análise dos exercícios com sílabas 

em diários de classe de professoras 

alfabetizadoras (1973-2010) 

Gisele Ramos 

Silva 

Universidade 

Federal de Pelotas 

M 2013 

Nos cadernos escolares de um passado 

recente: uma história do ensino da leitura 

no estado do Espírito Santo (2001 a 

2008) 

Fernanda Zanetti 

Becalli 

Universidade 

Federal do Espírito 

Santo 

D 2013 

Alfabetizadoras experientes e a 

constituição da professoralidade: 

trajetórias narradas 

Francisca das 

Chagas Cardoso 

do Nascimento 

Santos 

Universidade 

Federal do Piauí 

M 2013 

As Práticas Pedagógicas de 

alfabetização realizadas nos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental 

nas escolas da rede pública da região sul 

de Santa Catarina – AMUREL 

Mara Luciane da 

Silva Furghestti 

Universidade do Sul 

de Santa Catarina 

M 2013 

Diálogo entre o ensino e a aprendizagem 

da língua escrita no 1º ano do Ensino 

Fundamental 

Beatriz Kohn de 

Cristo 

Universidade do 

Vale do Itajaí 

M 2013 

A alfabetização na concepção das 

professoras dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental 

Fabia Ferreira 

Bernardes 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

M 2013 

A consciência fonológica e o programa 

Ler e Escrever 

Ana Carolina 

Torres Vespoli 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de 

Campinas 

M 2013 

Tecendo os sentidos de alfabetização: 

repercussões do letramento e as 

relações de ensino em foco 

Nilce Deciete Universidade 

Estadual de 

Campinas 

M 2013 
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Diários de aula em contextos de 

alfabetização 

Darlene Angelita 

de Paula dos 

Santos 

Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul 

M 2013 

O processo de alfabetização e a 

consciência linguística da criança: estudo 

de interfaces no campo da educação 

Albino Trevisan Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul 

D 2013 

Ciclo Alfabetização: as propostas e as 

práticas pedagógicas 

Vanessa Bueno 

Arnosti 

Universidade 

Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho/Rio Claro 

M 2013 

O Letramento na Voz dos Professores 

Alfabetizadores 

Denise Pollnow Universidade da 

Região de Joinville 

M 2013 

Prática docente no ciclo de alfabetização Liliana Monteiro 

Carcara 

Fundação 

Universidade 

Federal do Piauí 

M 2014 

A ampliação do Ensino Fundamental de 

nove anos e suas relações com o ensino 

de leitura e escrita nos anos iniciais 

Fabiana Birch Universidade 

Estadual do Oeste 

do Paraná 

M 2014 

O tratamento da heterogeneidade de 

conhecimentos dos alunos sobre a leitura 

e a escrita: saberes e práticas de 

professoras alfabetizadoras Caruaru 

2014 

Nayanne Nayara 

Torres da Silva 

Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

M 2014 

A prática de alfabetização no primeiro 

ano do Ensino Fundamental: um estudo 

de caso em uma escola pública 

municipal 

Luciana Joselia 

Correa Cheruti 

Centro Universitário 

La Salle 

M 2014 

Concepções de alfabetização, leitura e 

escrita que ancoram o projeto Trilhas 

Luiz Costa 

Ferreira 

Universidade 

Federal do Espírito 

Santo 

M 2014 

O trabalho de alfabetização: aspectos 

didáticos e interacionais 

Heloisa Gonçalves 

Jordão 

Universidade de 

São Paulo 

M 2014 

O método Global e o ensino de leitura na 

escola primária no Estado do Espírito 

Santo: anos de 1960 

Neusa Balbina de 

Souza 

Universidade 

Federal do Espírito 

Santo 

D 2014 

Diálogos sobre a alfabetização, a leitura 

e a escrita no programa Provinha Brasil 

Ana Paula Rocha 

Endlich 

Universidade 

Federal do Espírito 

Santo 

M 2014 
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Práticas Pedagógicas na Perspectiva da 

Alfabetização e Letramento: Estudo em 

uma Escola do Campo 

Eliane de Souza 

Silva 

Universidade Tuiuti 

do Paraná 

M 2014 

Alfabetizar letrando: mudanças 

(im)prevíveis no Ensino Fundamental de 

nove anos 

Rosangela Marcia 

Magalhães 

Universidade 

Federal de Ouro 

Preto 

M 2014 

O uso de cartilhas no processo de 

alfabetização: um estudo a partir de 

cadernos de planejamento de uma 

professora (1983-2000) 

Cicera Marcelina 

Vieira 

Universidade 

Federal de Pelotas 

M 2014 

Alfabetização e alfabetizadoras: objeto 

inconsistente, ofício contingente 

Claudia Cardoso 

Niches 

Universidade do 

Vale do Rio dos 

Sinos 

D 2014 

Alfabetização e letramento mediados 

pela literatura infantil, no 1º ano do 

Ensino Fundamental 

Sandra Danieli 

Werlang 

Universidade de 

Caxias do Sul 

M 2015 

Interfaces entre a provinha Brasil e as 

práticas de alfabetização da rede 

municipal de ensino em Catalão-Go 

Patricia Maria 

Machado Silva 

Universidade 

Federal de Goiás 

M 2015 

Professora alfabetizadora: saberes 

docentes nos anos iniciais 

Rosane de 

Camillis Dalla 

Valle 

Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul 

M 2015 

O ensino das relações sons e letras e 

letras e sons no contexto da 

alfabetização no município de Vitória 

Joselma de Souza 

Mendes Rizzo 

Universidade 

Federal do Espírito 

Santo 

D 2015 

Conceito de letramento: desafios e 

implicações no processo de aprendizado 

da língua materna – perspectiva 

bibliográfica 

Halide de Quadros 

Ohde 

Universidade 

Federal de São 

Carlos 

M 2015 

Por uma problematização da 

classificação das escritas infantis em 

níveis psicogenéticos 

Patrícia Camini Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

D 2015 

O governo da infância: práticas de 

alfabetização no Estado da Bahia 

Reginaldo Santos 

Pereira 

Universidade 

Federal de São 

Carlos 

D 2015 

Perspectiva do Letramento: mudanças e 

permanências nos livros didáticos de 

alfabetização 

Shenia Darc 

Venturim Cornelo 

Universidade 

Federal do Espírito 

Santo 

D 2015 

Relações entre concepções de 

alfabetização e práticas pedagógicas na 

rede estadual de Cáceres-MT 

Delma Maria 

Pereira Silva 

Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso 

M 2015 
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Alfabetização e Letramento: concepções 

presentes no ensino da linguagem 

escrita 

Lorita Helena 

Campanholo 

Bordignon 

Universidade 

Federal da Fronteira 

Sul 

M 2016 

Perspectivas de alfabetização e 

letramento no Ensino Fundamental de 

nove anos 

Tatiana Peretti Universidade 

Federal da Fronteira 

Sul 

M 2016 

Mudanças teórico-metodológicas no 

campo da alfabetização sob a 

perspectiva de professores 

alfabetizadores 

Deborah Provetti 

Scardini Nacari 

Universidade 

Federal do Espírito 

Santo 

D 2016 

Alfabetização como processo 

indissociável à apropriação da leitura: 

desafio manifesto junto às narrativas de 

professoras alfabetizadoras 

Fernanda Regina 

Luvison Paim 

Universidade do 

Extremo Sul 

Catarinense 

M 2016 

O Ensino Fundamental de nove anos: as 

concepções das professoras a respeito 

dos três primeiros anos para o processo 

de aquisição da leitura e da escrita Porto 

Alegre 2016 

Josiane Benedito 

Vilarino 

Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul 

M 2016 

Práticas Pedagógicas de leitura e escrita: 

um estudo investigativo no ciclo da 

alfabetização Porto Alegre 2016 

Síntia Lúcia Fae 

Ebert 

Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul 

D 2016 

Práticas alfabetizadoras da roda de 

alfabetização como atos 

responsáveis/responsivos 

Adenaide Amorim 

Lima 

Universidade 

Estadual do 

Sudoeste da Bahia 

M 2016 

Avaliação Nacional da Alfabetização - 

ANA: relações entre práticas de ensino e 

política de avaliação da alfabetização 

Alyne Rafaella 

Lima e Silva 

Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

M 2016 

Fonte: Fonte: Banco de dados da Capes 2017. Organização: Cristina Dallastra Soares 
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APÊNDICE 4 

 

Teses e dissertações na categoria “formação continuada de alfabetização e 

letramento” 

TÍTULO AUTOR INSTITUIÇÃO NÍVEL ANO 

As implicações da Prova Brasil na política 

de formação dos professores da SEMEC 

entre os anos de 2005 a 2011 

Mauro Roberto de 

Souza Domingues 

Universidade 

Federal do Pará 

M 2013 

Aprendendo a ser professor: a prática no 

PIBID como possibilidade de mobilização 

e (re)elaboração de saberes sobre 

alfabetização 

Isabela 

Mascarenhas 

Antoniutti de Sousa 

Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul 

D 2013 

Políticas de formação continuada de 

professores: uma análise do programa 

Pró-letramento mediada pelas narrativas 

dos professores 

Alessandra Carla 

Baccin 

Fundação 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso do Sul 

M 2014 

A Formação Continuada do Professor 

Alfabetizador nos cadernos do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC) 

Elaine Peres Universidade 

Federal de 

Santa Catarina 

M 2014 

A formação continuada de professores 

alfabetizadores: do Pró-Letramento ao 

PNAIC 

Rommy Salomão Universidade 

Estadual de 

Ponta Grossa 

M 2014 

Trajetórias formativas de professoras 

alfabetizadoras: memórias de leitura e 

práticas pedagógicas 

Rosangela Pereira 

de Sousa 

Fundação 

Universidade 

Federal do 

Piauí 

D 2014 

Da formação profissional à prática 

docente alfabetizadora: reelaboração de 

saberes docentes 

Francisca Maria da 

Cunha de Souza 

Fundação 

Universidade 

Federal do 

Piauí 

M 2014 

Os sentidos produzidos nos currículos da 

formação inicial de professores 

alfabetizadores 

Edineia da Silva Universidade 

Federal do Rio 

de Janeiro 

M 2015 

Formação continuada de professores: 

experiências integradoras de políticas 

educacionais - PNAIC e PROUCA - para 

alfabetização no Ensino Fundamental de 

uma escola pública 

Sirlei Tedesco Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul 

M 2015 
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Professoras alfabetizadoras em início de 

carreira: narrativas e saberes em curso de 

formação continuada online 

Micheli Fernanda 

Machado 

Universidade 

Federal de São 

Carlos 

M 2015 

Alfabetização, letramento e a formação do 

professor-alfabetizador: possibilidades 

apresentadas pelo Pibid 

Eliane de Godoi 

Teixeira Fernandes 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de 

Campinas 

M 2015 

Formação Continuada de Professores no 

Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa - PNAIC: do texto ao contexto 

Claudia Figueiredo 

Duarte Vieira 

Fundação 

Universidade 

Federal do 

Piauí 

M 2015 

As Concepções de Lúdico a partir da 

Unidade quatro dos cadernos de 

formação do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa – PNAIC – 

2013 

Adriana Bastos 

Barbosa Monteiro 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande 

M 2015 

PNAIC: uma análise crítica das 

concepções de alfabetização presentes 

nos cadernos de formação docente 

Eliane Pimentel 

Camillo Barra Nova 

de Melo 

Universidade 

Federal de São 

Carlos 

M 2015 

As Influências do PNAIC na Dinâmica do 

Processo de Alfabetização 

Luciane Teresinha 

Munhoz Santiago 

Centro 

Universitário La 

Salle 

M 2015 

Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa: possibilidades e percepções 

no contexto da formação docente 

Josi Carolina da 

Silva Leme 

Universidade 

Federal de São 

Carlos 

M 2015 

O trabalho docente e os programas de 

formação continuada para professores 

alfabetizadores 

Tatiana Palamini 

Souza 

Universidade 

Metodista de 

Piracicaba 

M 2015 

Um olhar sobre o Pró-letramento Janaína Silva Costa 

Antunes 

Universidade 

Federal do 

Espírito Santo 

D 2015 

Fazendo a diferença. Histórias de 

professoras alfabetizadoras participantes 

do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC) 

Crystina Di Santo 

D’Andrea 

Universidade 

Federal de 

Santa Maria 

D 2016 

Formar Alfabetizadores em Cursos de 

Pedagogia: o que dizem os professores 

formadores? 

Hercília Maria de 

Moura 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do 

Norte 

D 2016 
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A formação do professor alfabetizador: o 

que dizem as produções acadêmicas 

Katiane Beatriz da 

Silva 

Universidade 

Federal do 

Triângulo 

Mineiro 

M 2016 

História e Memória de Professoras: 

formação no Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa, em 

Palmas/TO 

Sadia Maria Soares 

Azevedo Rocha 

Universidade 

Federal do 

Tocantins 

M 2016 

As vozes que emergem do pacto 

federativo: O Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) em 

foco e suas implicações na cidade do Rio 

de Janeiro 

Maria Elisa Vieira da 

Cunha Cardoso de 

Almeida 

Universidade 

Federal do Rio 

de Janeiro 

M 2016 

A formação das Alfabetizadoras do 

triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - 

Histórias construídas nas teses e 

dissertações – 1946 a 1979 

Michelle Castro 

Lima 

Universidade 

Federal de 

Uberlândia 

D 2016 

Apropriações de concepções de leitura do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC) 

Celina Loose Universidade 

Federal do 

Espírito Santo 

M 2016 

(Re)ensinando a alfabetizar: um estudo 

sobre os livros de orientação pedagógica 

do PNAIC (2012) 

Bárbara Pereira 

Lema Barletta 

Universidade de 

São Paulo 

M 2016 

PNAIC polo São Paulo: desafios da 

implementação de uma política pública de 

educação 

Ana Lúcia Sanchez 

de Lima Ventura 

Universidade 

Cidade de São 

Paulo 

M 2016 

As Políticas de Combate ao 

Analfabetismo no Brasil 

Rosiani Fabricia 

Ribeiro Boeing 

Universidade do 

Vale do Itajaí 

M 2016 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC) e sua Contribuição 

aos Professores Alfabetizadores sobre o 

Sistema de Escrita Alfabética (SEA) 

Eliane Korn Universidade da 

Região de 

Joinville 

M 2016 

Letramentos em diálogo com o acervo do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa: uma ampliação da 

experiência com linguagem 

SirleyMorelloCella Universidade de 

Caxias do Sul 

M 2016 

Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC): Conquistas e 

Desafios 

Vania Regina 

Barbosa Flauzino 

Machado 

Universidade 

Estadual de 

Maringá 

M 2016 



182 
 

 
 

A Formação Continuada no Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa – PNAIC – e a Prática dos 

Professores Alfabetizadores no Município 

de Rio Azul – PR 

Andrea de Paula 

Pires 

Universidade 

Estadual do 

Centro-Oeste 

M 2016 

O Planejamento da Prática Pedagógica 

do Professor Alfabetizador: marcas da 

formação continuada (PNAIC) 

Paula Francimar da 

Silva Eleuterio 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do 

Norte 

M 2016 

Concepções e Fundamentos do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa e seus Desdobramentos na 

Formação de Alfabetizadores na 

Perspectiva de uma Alfabetização 

Emancipatória em Xaxim/SC 

Marineiva Moro 

Campos de Oliveira 

Universidade 

Estadual do 

Oeste do 

Paraná 

M 2016 

Reflexão nos processos de formação 

continuada de alfabetizadores: dos 

desafios e das possibilidades 

Erineide Cunha de 

Sousa 

Fundação 

Universidade 

Federal do 

Piauí 

M 2016 

Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa - PNAIC: uma abordagem 

crítica-reflexiva sobre a teoria e a prática 

no programa e as contribuições deste 

para a formação continuada dos 

professores em Monte Negro/RO 

Jozeila Bergamo Universidade 

Federal de 

Rondônia 

M 2016 

O PNAIC e a Formação Continuada dos 

Alfabetizadores: uma análise a partir das 

contribuições para sua prática pedagógica 

Jessica Gomes dos 

Santos Assencio 

Universidade 

Federal de 

Rondônia 

M 2016 

O PNAIC e a Educação Básica em Jataí-

GO: o que revelam os documentos? 

Ana Kátia Ferreira 

de Assis 

Universidade 

Federal de 

Goiás 

M 2016 

Necessidades Formativas de Professores 

Alfabetizadores de Crianças: um estudo 

de caso no município de Natal 

Mariana Soares 

Gomes 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do 

Norte 

M 2016 

Formação Continuada de Professores 

Alfabetizadores: análise do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa 

Mirian Margarete 

Pereira da Cruz 

Universidade 

Estadual de 

Ponta Grossa 

M 2016 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC) e suas Contribuições 

para os Professores Alfabetizadores no 

Trabalho com os Gêneros Textuais 

Delcia Cristina dos 

Santos de Souza 

Universidade da 

Região de 

Joinville 

M 2016 
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Crianças, Docências, Leitura e Escrita: 

um estudo sobre o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa - PNAIC 

Mariane Ellen da 

Silva 

Universidade 

Federal de 

Uberlândia 

M 2016 

A Concepção de Linguagem do PNAIC e 

Implicações Metodológicas para o Ensino 

da Linguagem Escrita: um estudo a partir 

da Psicologia Histórico-Cultural 

Patricia Maria 

Guarnieri Ramos 

Universidade 

Metodista de 

Piracicaba 

M 2017 

Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa: uma análise contextual da 

produção da política e dos processos de 

recontextualização 

Marcia Aparecida 

Alferes 

Universidade 

Estadual de 

Ponta Grossa 

D 2017 

Fonte: Banco de dados da Capes 2017. Organização: Cristina Dallastra Soares 
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APÊNDICE 5 

 
  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu Cristina Dallastra Soares, aluna de pós-graduação da Universidade Tuiuti do Paraná, estou 
convidando você, a participar de um estudo intitulado Prática Pedagógica de Alfabetizadores do 1º 
ano: interrogando a formação continuada. Este estudo é importante pois visa discutir concepções e 
orientações para a formação teórico-metodológica dos professores alfabetizadores das escolas 
públicas do município de Curitiba, visando a busca pela qualidade do ensino e aprendizagem da 
linguagem escrita associada às práticas de letramento no primeiro ano do Ensino Fundamental. 
a) O objetivo desta pesquisa é analisar os processos de formação continuada para a prática 
pedagógica de professores alfabetizadores do primeiro ano do Ensino Fundamental, ofertados pela 
Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. 
b) Caso você participe da pesquisa, será necessário responder a uma entrevista sobre as concepções 
e orientações de alfabetização e letramento que embasam a formação continuada oferecidas pela 
Secretaria de Educação Municipal. 
c) Para tanto você deverá comparecer nas dependências da Escola ou NRE para realização de uma 
entrevista, o que levará aproximadamente 2 (duas) horas de duração, uma única vez, sendo esta uma 
etapa da pesquisa. 
d) Alguns riscos relacionados ao estudo podem ser o desconforto de responder à alguma pergunta de 
ordem particular causando-lhe algum constrangimento. Caso a entrevista possa causar algum trauma 
emocional, a Universidade Tuiuti do Paraná, possui, no departamento de Psicologia, o atendimento 
gratuito através das Clínicas.   
e) Os benefícios esperados com essa pesquisa são os novos subsídios que poderão ser levantados 
referentes a instrumentação dos professores alfabetizadores para uma prática comprometida com a 
emancipação cultural dos estudantes, no uso competente da língua escrita nas práticas sociais, como 
também contribuir para subsidiar as políticas de formação continuada desses profissionais das 
escolas públicas municipais de Curitiba. Nem sempre você será diretamente beneficiado com o 
resultado da pesquisa, mas poderá contribuir para o avanço científico. 
f) A pesquisadora Cristina Dallastra Soares, responsável por este estudo poderá ser localizada pelo e-
mail cristinadallasso@hotmail.com e pelo telefone (41) 99659-2240, no horário comercial para 
esclarecer eventuais dúvidas que você possa ter e fornecer-lhe as informações que queira, antes, 
durante ou depois de encerrado o estudo. 
g) A sua participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais fazer parte da pesquisa 
poderá desistir a qualquer momento e solicitar que lhe devolvam este Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido assinado.  
h) As informações relacionadas ao estudo poderão ser conhecidas por pessoas autorizadas como a 
orientadora da pesquisa professora doutora Maria Iolanda Fontana. No entanto, se qualquer 
informação for divulgada em relatório ou publicação, isto será feito sob forma codificada, para que 
a sua identidade seja preservada e mantida sua confidencialidade. 
i) O material obtido como o resultado das entrevistas será utilizado unicamente para essa pesquisa e 
será descartado ao término do estudo. 
j) As despesas necessárias para a realização da pesquisa como o deslocamento da pesquisadora ao 
local das entrevistas não são de sua responsabilidade e você não receberá qualquer valor em 
dinheiro pela sua participação. 
 
 
 

Rubricas: 

 Participante da Pesquisa e /ou responsável 

legal_________ 

 Pesquisador Responsável ou quem aplicou o 

TCLE________ 
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k) Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um código, ou serão 
apresentados apenas dados gerais de todos participantes da pesquisa. 
l) Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como participante de pesquisa, você pode contatar 
também o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Tuiuti do Paraná, pelo telefone (041) 
3331-7668. Rua: Sidnei  A. Rangel Santos, 238 Sala 328 Bloco C. Horário de  atendimento das 13:30 às 
17:30. 
 

 

Eu,___________________________________________________________________ li esse Termo 
de Consentimento e compreendi a natureza e objetivo do estudo do qual concordei em participar. Eu 
entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento sem justificar minha 
decisão e sem qualquer prejuízo para mim. 

Eu receberei uma via assinada e datada deste documento. 

Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

 

Curitiba, __________ de ________________ de 20_______. 

  

  

_________________________________________________________ 

[Assinatura do Participante de Pesquisa ou Responsável Legal] 

 

 

_________________________________________________________ 

[Nome e Assinatura do Pesquisador] 

 

 

 


