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RESUMO 

 
O presente trabalho objetiva analisar repercussões da formação continuada desenvolvida no 
âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), na prática pedagógica 
– com foco no planejamento –  de Professores Alfabetizadores que atuam nos três primeiros 
anos do Ensino Fundamental e participaram, como cursistas, do referido programa. 
Instituído pela Portaria nº. 867/MEC, de 04/07/2012, o PNAIC consiste em uma política 
desenvolvida pelo Ministério da Educação em parceria com os governos do Distrito Federal, 
de estados e municípios entre 2013 a 2015, com vistas à alfabetização de crianças até os 
oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental, o qual envolve, entre outros 
programas, a formação continuada de professores que atuam no Ciclo de Alfabetização. O 
percurso metodológico referendou-se nos princípios do Paradigma Qualitativo de Pesquisa, 
articulados às proposições da abordagem histórico-cultural de L. S. Vygotsky para a 
investigação dos processos humanos, e do dialogismo de M. Bakhtin, pertinente à pesquisa 
em Ciências Humanas. Tendo como lócus uma escola da rede pública da rede estadual, o 
estudo envolveu, como sujeitos participantes, duas Professoras que participaram da 
formação do PNAIC e atuam em turmas do 1º e 3º anos, respectivamente, a Coordenadora 
Pedagógica da escola citada e duas Orientadoras de Estudo, responsáveis, no âmbito do 
programa, por ministrar a formação junto aos Professores participantes da pesquisa. Os 
dados empíricos foram construídos mediante a realização de observações do tipo não 
participativo dos encontros/momentos de planejamento e/ou discussão da prática 
pedagógica na escola; de atividades realizadas em sala de aula bem como por meio de 
aplicação de questionários, entrevistas do tipo semiestruturada – individuais e coletivas, 
análise dos registros do planejamento das professoras e documentos do PNAIC – Cadernos 
de Formação. O percurso investigativo envolveu três eixos de discussão: a formação 
docente, em especial a formação continuada, o processo de alfabetização e o planejamento 
como parte da prática pedagógica e objeto de conhecimento em programas de formação. 
Compreendendo que o planejamento não se esgota na tomada de decisões e na elaboração 
de planos, mas como parte do processo de reflexão-ação-reflexão, buscamos encontrar 
marcas da formação continuada do PNAIC nos discursos das professoras, em registros-
documentos dessa ação, assim como através das atividades realizadas em sala de aula, 
referentes às suas práticas. Diante de tais investigações, emergiram ações que por sua vez 
são relevantes na proposta de formação do PNAIC a saber, realização de diagnóstico 
permanente das crianças; consideração dos “Direitos de Aprendizagem de Língua 
Portuguesa” propostos como objetivos-conteúdos de ensino-aprendizagem na alfabetização; 
produção e utilização de recursos didáticos; desenvolvimento de modalidades organizativas 
– atividade permanente, projeto didático e sequência didática. A análise dos dados 
construídos possibilitou identificar marcas (indícios de repercussão) da formação 
desenvolvida no PNAIC nas práticas das professoras, envolvendo aspectos da 
organização/planejamento do trabalho pedagógico desenvolvdo na escola, onde se 
destacam, além de serem evidenciadas ações relacionadas, introdução de rotinas e 
espaços na sala de aula. O estudo, mesmo reconhecendo a não linearidade entre 
proposições de políticas e desenvolvimento de programas de formação e práticas de 
professores, aponta para a necessária garantia de condições de formação continuada dos 
referidos docentes, como um direito que integra seu desenvolvimento profissional e 
valorização social. 

 
Palavras-chave: Formação de Professores. Alfabetização. Prática Pedagógica. 

Planejamento. PNAIC. 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

This work aims to analyze the effects of continuing education developed under the National 

Pact for Literacy in the Right Age (PNAIC), in pedagogical practices - focused on planning - 

of Literacy Teachers working in the first three years of elementary school and participated as 

the students of the program. Established by Ordinance No. 867 / MEC, of 04/07/2012, the 

PNAIC consists of a policy developed by the Ministry of Education in partnership with the 

governments of the Federal District, states and municipalities from 2013 to 2015, with a view 

to child literacy until the age of eight at the end of the 3rd year of elementary school and 

involving, among other programs, continuing education Literacy Teachers who work in 

Literacy Cycle. The methodological approach was guided by the principles of Paradigm 

Qualitative Research, articulated to the propositions of historical-cultural approach of L. S. 

Vygotsky for the investigation of human processes, and dialogism of M. Bakhtin, relevant 

research in Humanities. Having as locus a public school in the state system, the study 

involved as participant subjects two Teachers who participated in the formation of PNAIC 

and act in of 1st and 3rd grade classes, the Pedagogical Coordinator of the school where 

they work and two "Study Guides, "responsible, under the program, by providing the training 

to Literacy Teachers. Empirical data were constructed by conducting observations of non-

participating type of meetings / moments of planning and / or discussion of pedagogical 

practice at school; activities carried out in the classroom; questionnaires; semistructured 

interviews - individual and collective; analysis of the teachers’ planning records and PNAIC 

documents - Training books. The investigative journey involved three areas of discussion: 

teacher training, especially continuing education, the literacy process and planning as part of 

pedagogical practice and object of knowledge in training programs. Understanding that 

planning does not end in decision-making and the preparation of plans, but as part of the 

process of reflection-action-reflection, we seek to find PNAIC marks in the speeches of the 

teachers on this practice in its making of records, documents and the activities in the 

classroom. Therefore, we guide our search for actions considered paramount in training 

developed by PNAIC: the execution of permanent children diagnosis; considering the 

"Portuguese Language Learning Rights" proposed as a teaching and learning objectives, 

production of content literacy and use of teaching resources; development of organizational 

forms - permanent activity, teaching design and teaching sequence. The data analysis built 

enabled the identification marks (impact of evidence) training developed in PNAIC practices 

of teachers involving aspects of the organization / planning of the pedagogical work that 

develop in the school, where they stand out, besides the presence of related actions, the 

introduction of routines and spaces in the classroom related to the inclusion of children in the 

writing culture. The study, while recognizing the nonlinearity between the proposal of policies 

and development of training and practical programs for teachers, points to the needed 

warranty of continuing education conditions of teachers as a right that integrates professional 

development and social value. 

 

Keywords: Teacher Education. Literacy. Teaching Practice. Planning. PNAIC. 
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1.1 JUSTIFICANDO O ESTUDO 

 

 O contexto educacional brasileiro contemporâneo apresenta reconhecidos 

avanços no que concerne à ampliação do acesso à escolaridade em etapas da 

educação básica, bem como na educação superior, historicamente excludentes às 

camadas mais pobres da população. Entretanto, ao lado desses avanços, 

apresenta, ainda, o grande desafio de garantir aos estudantes, juntamente ao 

acesso e à permanência na escola, a conquista efetiva das aprendizagens a que 

têm direito, a apropriação de conhecimentos sistematizados, notadamente função 

precípua da escola e dos sistemas educacionais nas sociedades atuais. 

 De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), em nosso país, mesmo que o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) de 2013 tenha ultrapassado a meta prevista em 0,3 pontos 

para os anos iniciais do Ensino Fundamental, passando de 5,0 pontos, em 2011, 

para 5,3 pontos em 2013, persiste significativa defasagem entre os níveis de 

aprendizagem esperados como minimamente ideais e o que emerge como resultado 

de avaliações de desempenho de estudantes da educação básica. 

 O cenário que se delineia a partir de tais índices – ainda que consideremos as 

múltiplas limitações e reducionismos dos processos de sua construção e 

apresentação – apresenta-se como um problema e um desafio a ser enfrentado pelo 

conjunto da sociedade, em especial pelo poder público, visto que a educação – 

notadamente a educação escolar, por meio da qual são socializados bens culturais 

historicamente construídos e valorizados nas relações sociais – consiste em um dos 

direitos fundamentais de todo ser humano, cujo desenvolvimento não depende 

somente de contingências biológicas/naturais próprias, mas, primordialmente, da 

apropriação da cultura pelos sujeitos, o que não se processa de modo direto, mas 

mediante interações e mediações sociais e simbólicas, intencionais e sistemáticas. 

 Assim, quando resultados de avaliações educacionais demonstram com seus 

índices “lacunas” de aprendizagens ou “incapacidades” dos estudantes, revelam, de 

modo indissociável, problemas inerentes às condições objetivas da educação que 

têm sido oferecidas a esses sujeitos. Entende-se, pois, como educação o processo e 

o conjunto de práticas humanas, sociais, históricas e culturais mediante o qual/as 

quais cada ser humano se (trans)forma, permanentemente, em sujeito singular, 
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único, com suas peculiaridades e, ao mesmo tempo, integrante de uma sociedade, 

semelhante aos outros. 

 Partindo desse entendimento, consideramos que os problemas que 

caracterizam a educação de nosso país são históricos e sociais e têm raízes nos 

modos como nossa sociedade vem se organizando desde seus primórdios, 

permeadas por desigualdades sociais, econômicas e políticas em que as condições 

de vida – e de educação – são extremamente diferentes entre os grupos que 

compõem o tecido social, cujos interesses são diversos, conflitantes, motivos de 

lutas e movimentos constantes. 

 Desse modo, os problemas “educacionais” não se restringem à educação, 

mas a todo conjunto da sociedade e a sua organização econômica e política, ainda 

que em sua apresentação se ressalte, quase sempre, de modo reducionista, as 

incapacidades dos sujeitos mais diretamente envolvidos – os estudantes e os 

professores – não se fazendo as devidas articulações com os contextos em que tais 

problemas emergem e se desenvolvem como parte de um conjunto de relações que 

envolvem sujeitos, funções, posições sociais e ações que antecedem e extrapolam a 

escola, ainda que esta possa ser compreendida como uma parte da totalidade que 

integra. 

 Em meio ao conjunto de questões que se encontram indicadas nos índices 

referidos, destaca-se o já persistente problema da não aprendizagem por parte dos 

estudantes que frequentam os anos iniciais do Ensino Fundamental (e até mesmo 

dos anos finais) de conhecimentos/habilidades básicas ao domínio das práticas de 

leitura e escrita, compreendidas como resultantes do processo de alfabetização. 

 Partindo de uma compreensão proposta pela abordagem histórico-cultural 

sobre os processos psíquicos, segundo a qual todas as aprendizagens se 

processam como apropriações/internalizações de funções sociais mediadas pelas 

intervenções dos outros e pela linguagem, entendemos que no contexto da 

instituição escolar todas as aprendizagens são propiciadas por meio de múltiplas 

linguagens – oral, escrita, imagética, corporal – e, de modo especial, a linguagem 

verbal – oral e escrita. Desse modo, o não domínio de práticas próprias ao ler e 

escrever pode comprometer ou mesmo impedir as demais aprendizagens, ainda que 

o ser humano produza e compreenda outras formas de simbolização e 

comunicação. Portanto, aprender a ler e a escrever é crucial para o sucesso escolar, 
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assim como é condição para uma inserção mais autônoma em diversas práticas 

culturais vigentes e valorizadas em nossa sociedade.  

Assim, a evidência – já de muitas décadas – de que uma parcela significativa 

de crianças não consegue dominar, ao final do terceiro e mesmo do quinto ano de 

escolarização, conhecimentos básicos às práticas de ler e escrever converte-se em 

um problema gravíssimo,  pois atesta a negação de um direito de cada criança como 

cidadã e reclama, para sua superação, ações de diversas ordens e instâncias. 

 Compreendida como processo de aprendizado da língua escrita – apropriação 

do sistema alfabético e domínio de práticas de ler e escrever textos escritos – a não 

alfabetização converte-se, em nosso país, em um problema que se insere no 

contexto da educação como um todo, e é, como já foi descrito por Soares (2003), de 

grande complexidade e multifacetado. Mas, como a autora argumenta, as 

dificuldades no enfrentamento desse problema não são devidas apenas à sua 

complexidade e às suas múltiplas faces. Segundo Soares (2003), a persistente 

questão da “não alfabetização” de crianças, jovens e adultos em nosso país decorre 

de diversos condicionantes: históricos, sociais, econômicos, políticos, culturais, 

pedagógicos. 

 A autora destaca, dentre esses condicionantes, fatores socioeconômicos e 

políticos, visto que é nas camadas sociais mais pobres e historicamente excluídas 

do acesso aos bens materiais e culturais, notadamente inseridas nas escolas da 

rede pública, que se encontram aqueles sujeitos que não alcançam bons índices de 

aprendizado da língua escrita.  

Essa situação, por sua vez, está vinculada, historicamente, à configuração 

mais ampla da sociedade, marcada por injustiças e exclusões econômicas e sociais, 

em que se observa o descaso do poder público com a educação destinada à 

população empobrecida, cuja posição nas relações sociais é desigual e envolve a 

desvalorização de suas práticas culturais e linguísticas refletidas na escola, onde se 

evidencia um desacordo entre os saberes dos estudantes de camadas pobres e o 

que é valorizado socialmente como saber escolar, o que tem consequências para o 

ensino-aprendizado. 

 Mas, como nos aponta Kassar (2004), as relações sociais são dinâmicas e 

contraditórias, geradas – e geradoras – em uma sociedade que “[...] não é 

homogênea, e sim antagônica, pois tem como base uma relação de produção 

econômica contraditória [...]” (KASSAR, 2004, p. 518). Desse modo, continua a 
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autora, “a contradição é parte constitutiva da sociedade e parte constitutiva da 

própria escola. No interior da escola, está presente a dinâmica do movimento social, 

que é construída a partir de lutas de forças antagônicas” (KASSAR, 2004, p. 519). 

É, pois, no movimento dessas contradições, que caracterizam a sociedade e a 

educação, que vão se produzindo iniciativas governamentais na forma de políticas 

públicas, no sentido de enfrentar e superar os problemas educacionais. Essas 

iniciativas são mobilizadas por pressões sociais de diversas ordens, tanto externas, 

atendendo às novas exigências da realidade econômica e política mundial, quanto 

internas, envolvendo os interesses e ações conflitantes de grupos sociais diferentes. 

Como afirma Brzezinski (2014, p. 1242-1243), 

 

No momento histórico contemporâneo do Brasil, a interlocução com 
os cidadãos da sociedade civil e com os sujeitos sociais coletivos 
como protagonistas, deve ser feita pelo Estado republicano 
democrático. E a participação social desses sujeitos nas esferas 
públicas mediante, por exemplo, fóruns, conselhos, comitês de 
governança [...]. 

 

Nesses espaços, os cidadãos podem construir formas de participação na 

formulação e acompanhamento de políticas públicas que atendam aos interesses de 

grupos considerados minoritários ou marginalizados socialmente das esferas de 

poder. 

A autora acima citada considera, contudo, que na definição e desenvolvimento 

de políticas de formação de profissionais da educação, os governos das duas 

últimas décadas têm optado por programas emergenciais e dispersos, não 

configurando, em sua concepção, 

 

[...] uma política pública global de formação e valorização dos 
profissionais da educação, de modo que se articule a qualidade 
social dos processos formativos com condições dignas de trabalho, 
carreira e planos de cargos e salários com base no piso salarial 
nacional (BRZEZINSKI, 2014, p. 1243). 
 
 

No caso especial do problema da (não) alfabetização de crianças na escola, as 

ações do poder público, ao mesmo tempo que louváveis como tentativas de 

enfrentamento, têm se mostrado, como nos aponta Soares (2003), restritivas, pois 

se fundam quase sempre numa compreensão que enfoca de modo excludente e 

reducionista, a cada vez, um único aspecto envolvido.  
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[...] ora no aluno (questões de saúde, ou psicológicas, ou de 
linguagem), ora no contexto cultural do aluno (ambiente familiar e 
vivências socioculturais), ora no professor (formação inadequada, 
incompetência profissional), ora no método (eficiência/ineficiência 
deste ou daquele método), ora no material didático (inadequado às 
experiências e interesses das crianças, sobretudo das crianças de 
camadas populares), ora, finalmente, no próprio código escrito (a 
questão das relações entre o sistema fonológico e o sistema 
ortográfico da língua escrita) (SOARES, 2003, p. 14, grifo do autor). 
 
 

 Entendemos, juntamente com a autora, que o processo de alfabetização é 

complexo por envolver um conjunto de aprendizagens e sujeitos diversos, suas 

significações e práticas, seus contextos e condições de atuação (gestores, 

professores, alunos, práticas pedagógicas, métodos, materiais). 

 Além disso, como processo de aprendizagem da língua escrita, a 

alfabetização se compõe de diversas aprendizagens, ou seja, implica o 

desenvolvimento de muitas capacidades-habilidades, o que lhe confere muitas 

faces, como foi descrito por Soares (2003, p. 18): psicológica, psicolinguística, 

sociolinguística e linguística. Cada uma dessas facetas envolve processos próprios 

de relação entre o aprendiz e o objeto de conhecimento, o papel dos outros (dos 

professores), a relação com outras funções psíquicas, como a linguagem, a 

memória, a percepção; a relação da escrita com a língua oral, com as variedades 

linguísticas, com os usos sociais da língua, com a língua como sistema, com seus 

elementos e regras de funcionamento. 

 Esses diversos aspectos que compõem a alfabetização foram sendo 

evidenciados por um conjunto de estudos desenvolvidos nas últimas décadas, 

impulsionados pelo problema que tem representado a aprendizagem da leitura e da 

escrita para populações de muitos países nas diversas regiões do mundo, 

especialmente nos países com estruturas social, econômica e política semelhante 

ao nosso. Esses estudos, produzidos, sobretudo a partir dos anos de 1980, têm 

contribuído para superar os modos simplistas, segundo os quais a alfabetização era 

compreendida, como sendo uma questão exclusiva de método, ou uma 

aprendizagem de natureza puramente mecânica e perceptual, por exemplo, até 

meados do século XX. Ao afirmarem, pelo contrário, que se trata de um processo 

com uma multiplicidade de faces e condicionantes, esses estudos têm servido de 
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referência para a proposição de mudanças nos modos de organização do ensino, 

nas práticas pedagógicas, nos materiais didáticos.  

Essas mudanças, propostas por meio de programas, diretrizes ou referenciais, 

têm tido maiores ou menores repercussões nos processos e resultados de ensino-

aprendizado de crianças nas escolas e também nos processos de formação de 

professores. A partir de meados dos anos de 1990, diversos cursos de Pedagogia 

do país passaram a inserir em suas propostas curriculares componentes pertinentes 

à alfabetização.  

A esse respeito, mesmo reconhecendo a importância dessa mudança em 

relação à histórica ausência do tema na formação superior, consideramos, 

juntamente estudos como os de Araújo (2008), Ubarana (2011) e Vituriano (2016) 

que, sendo o curso de Pedagogia a única instância de formação do professor dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, cujo foco é a alfabetização de crianças, ainda 

é insuficiente o lugar dessa temática no currículo da graduação, o que tem como 

consequência lacunas no desenvolvimento de saberes necessário a uma atuação 

mais específica dos professores nos processos de aprendizagem relativos à língua 

escrita e uma demanda para a formação continuada. 

Nessa perspectiva, podemos identificar ações propostas pelo Ministério da 

Educação (MEC) desde o final dos anos de 1990 com vistas a elevar os índices de 

aprendizagem da língua materna, com destaque, em detrimento de outros 

componentes do processo, para a formação de professores.  

Dentre essas ações, registramos, nos últimos dezesseis anos, quatro 

programas propostos pelo MEC, com abrangência nacional, destinados 

especificamente à formação de Professores Alfabetizadores1:  

- Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado - Parâmetros em Ação - 

Alfabetização, proposto em 1999, destinado a professores que atuavam na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental – regular e na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA); 

- Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) - destinado a 

professores da Pré-Escola, das séries iniciais do Ensino Fundamental e da EJA, 

                                                           
1
 Identificamos como “professores alfabetizadores”, tal como aparecem em documentos oficiais, os 

professores que atuam nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, que integram o “Ciclo de 
Alfabetização” (BRASIL, 2010), como também professores de classes multisseriadas com essas 
turmas. 
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formulado pela então Secretaria de Educação Fundamental e desenvolvido a partir 

de 2001; 

- Pró-Letramento - Programa de Formação Continuada de Professores dos 

Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental - Alfabetização e Linguagem, cujo 

funcionamento teve início em 2006. (O programa teve também uma parte dedicada à 

Matemática, desenvolvida em ano subsequente);  

- Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) - iniciado em 2013 e 

vigente até 2015, destinado a Professores Alfabetizadores que atuam no Ciclo de 

Alfabetização2. 

Esses programas, em articulação com outras políticas educacionais de âmbito 

nacional, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais, publicados em 1997, que 

originaram o “PCN em Ação”, a Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores da Educação Básica, criada em 2004 que originou o Pró-Letramento, 

reconhecem em seus documentos de apresentação que a formação de professores 

não consiste na única variável a interferir na qualidade do ensino e da 

aprendizagem, mas é, inegavelmente, um dos fatores condicionantes dessa 

qualidade que se reflete nos processos. Assumem, portanto, como finalidade elevar, 

mediante processos formativos, o desempenho dos profissionais, e, a consequente 

qualidade do ensino-aprendizagem. 

Todos os programas citados foram propostos pelo MEC e desenvolvidos na 

forma de parceria com Secretarias de Educação Estaduais e Municipais e 

Universidades. Entretanto, o PROFA e os Parâmetros em Ação envolveram, além 

dessas instituições, as escolas públicas e privadas de formação para o magistério, 

bem como organizações não-governamentais (ONGs). Também como marcas 

distintivas entre eles, enquanto os três primeiros não visavam à universalização da 

oferta, atendendo uma parcela de professores, o PNAIC objetivou, desde sua 

proposição inicial, envolver todos os professores que estivessem atuando nos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental, em turmas regulares ou multisseriadas, nas 

zonas urbana e rural. Além disso, é preciso destacar que, diferentemente dos 

programas que o antecederam, o PNAIC envolveu mais que formação de 

                                                           
2
 Bloco formado pelos três primeiros anos do Ensino Fundamental que tem como foco de 

aprendizagens fundamentais, entre outros, a alfabetização e o letramento. “Tempo sequencial de três 
anos (600 dias letivos), sem interrupções, dedicados à inserção da criança na cultura escolar, à 
aprendizagem da leitura e da escrita, à ampliação das capacidades de produção e compreensão de 
textos orais e escritos em situações familiares e não familiares e à ampliação do universo de 
referências culturais dos alunos nas diferentes áreas de conhecimento” (BRASIL, 2012a). 
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professores, integrando, além desse eixo, em articulação com outros programas, a 

produção e distribuição de materiais didáticos e pedagógicos, a gestão e o controle 

social e mobilização por meio da criação de comitês gestores ou coordenações 

institucionais em cada estado da federação. 

Todas essas iniciativas, de maior e menor abrangência, pela quantidade de 

horas e estrutura da formação, ou ainda pelo quantitativo do público a ser atingido, 

geram expectativas quanto aos seus impactos ou repercussões, sejam relativas às 

práticas dos professores que se constituem como sujeitos formandos, ou em relação 

a mudanças nas aprendizagens dos alunos, objeto das práticas dos professores e 

fim último da implementação das políticas. 

Ao estabelecermos relações entre processos de formação e possíveis 

desdobramentos em mudanças nas concepções e práticas de formandos, é preciso 

superar formas ingênuas ou reducionistas de entendimento que estabelecem 

relações diretas entre programas e seus resultados.  

Essa superação implica a compreensão tanto dos processos de aprendizagem 

dos professores, considerando que a formação consiste em apropriações de modos 

específicos de atuação construídos historicamente como sendo próprios à atuação 

docente, quanto das políticas públicas como produções igualmente históricas, 

sociais e discursivas, permeadas de contradições entre suas intenções e 

materializações, como descreve S. Ball (MAINARDES, 2006). 

Ancoradas na abordagem histórico-cultural de Vygotsky (2007), 

compreendemos que as aprendizagens não se processam de modo imediato em 

relação direta entre aprendizes e objetos de conhecimento, com resultado previsível,  

tampouco homogêneo entre os sujeitos. Ao contrário, as apropriações consistem em 

processos de internalização, de conversão do que é compartilhado nas relações 

sociais em modos de funcionamento individual, sendo mediadas por signos e, 

portanto, não se processam como reproduções, mas como transformações 

singulares, como modos de significação que dependem tanto das condições de 

mediação, como das condições de apropriação próprias de cada sujeito nos 

contextos de interação, em relações com outras apropriações e funções já 

desenvolvidas, envolvendo tempos, ritmos, conteúdos diferenciados para cada 

pessoa. 

Mas, por consistirem na promoção, para os cursistas, de condições de 

interação mediada – intencional e sistemática – com os objetos/conteúdos 



22 

 

 

considerados relevantes à docência, os programas de formação continuada podem, 

sim, e essa é sua finalidade, propiciar mudanças em seus modos de significar e, por 

decorrência, em suas práticas pedagógicas junto às crianças, o que justifica 

curiosidades em relação ao seu alcance. 

É nessa perspectiva que emerge o tema/objeto central de nossa investigação: 

marcas da formação continuada desenvolvida pelo PNAIC no planejamento da 

prática pedagógica do Professor Alfabetizador.  “Marcas” aqui são entendidas como 

desdobramentos, repercussões da formação continuada. 

A preocupação com essa temática tem origem em inquietações oriundas de 

nossas atuações profissionais como integrante da equipe técnica da Secretaria de 

Estado da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte (SEEC/RN), onde nos foi 

possível constatar demandas pertinentes à prática pedagógica de escolas e 

professores, bem como acompanhar de perto a implementação de programas de 

formação continuada e de avaliações externas,  inquietando-nos sempre com a 

aparente ausência de mudanças nas práticas escolares.  

Também mediante nossa atuação nessa função, e por meio do 

acompanhamento pedagógico sistemático realizado em escolas, ao lado de uma 

compreensão do planejamento como uma prática definidora de processos e de 

resultados da ação docente, observamos a ausência dessa prática nos fazeres de 

Professores Alfabetizadores. Finalmente, como integrante do PNAIC-RN, na função 

de supervisora, o que nos possibilitou um contato mais próximo e intenso com 

professores e Orientadores de Estudo de todas as regiões do estado, pudemos 

consolidar a constatação de ausência de processos de planejamento sistemático 

nas escolas em relação ao processo de alfabetização. 

Tendo conhecimento do lugar significativo que essa prática tem no processo 

formativo do programa – como conteúdo trabalhado de forma sistemática em 

diversas unidades do curso – passamos a nos interrogar em relação às 

repercussões dessa formação nas práticas dos (as) professores (as) cursistas: a 

formação produz mudanças em seus modos de organizar/planejar o trabalho 

pedagógico junto às crianças? Que marcas podem ser identificadas como 

decorrentes da formação continuada propiciada pelos programas desenvolvidos nos 

últimos anos nas ações de professores cursistas em relação ao planejamento de sua 

prática de alfabetização?  
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Considerando que as mudanças possivelmente identificadas nas práticas de 

professores poderiam ser fruto, não apenas do PNAIC, mas de outros processos 

formativos, definimos como critério de seleção dos sujeitos, primeiramente a 

participação em outros programas de formação e atuarem nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Entretanto, ao responderem os questionários iniciais de 

caracterização, os professores da escola definida como campo do estudo – 

mediante indicação da coordenação da rede estadual – afirmaram que a formação 

de maior relevância para sua formação tinha sido a ofertada pelo PNAIC. Assim, 

decidimos tomar a formação desenvolvida pelo PNAIC, especificamente em Língua 

Portuguesa, como referência para este estudo. 

 

1.2 DEFININDO O ESTUDO: O OBJETO, A QUESTÃO E O OBJETIVO 

 

Objeto do estudo: marcas da formação continuada desenvolvida pelo PNAIC 

nas práticas de planejamento de Professores Alfabetizadores que atuam nos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental (Ciclo de Alfabetização) e que participaram 

do Programa. 

Questão do estudo: que marcas da formação continuada desenvolvida pelo 

PNAIC são percebidas nas práticas de planejamento de Professores Alfabetizadores 

que atuam nos três primeiros anos do Ensino Fundamental (Ciclo de Alfabetização) 

e que participaram do Programa? 

Objetivo do estudo: analisar marcas da formação continuada desenvolvida 

pelo PNAIC nas práticas de planejamento de Professores Alfabetizadores que atuam 

nos três primeiros anos do Ensino Fundamental (Ciclo de Alfabetização) e que 

participaram do Programa. 

Nosso estudo, portanto, envolve e se sustenta sobre três eixos de discussão: a 

formação docente, em especial a formação continuada; o processo de alfabetização 

e o planejamento como parte da prática pedagógica e como objeto de conhecimento 

em programas de formação 

. 
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1.3 SITUANDO O TEMA DE ESTUDO NAS PRODUÇÕES EXISTENTES 

 

Visando situar o nosso tema de estudo – planejamento da prática pedagógica 

na alfabetização e sua relação com a formação continuada – no contexto das 

produções já existentes, recorremos a fontes de pesquisa constantes em 

publicações disponíveis nos anais de eventos relacionados à temática, 

especialmente os registros das reuniões da Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Educação (ANPED) no período de 2000 a 20133; dos XI e XVII 

Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE)4, realizados, 

respectivamente, nos anos de 2012 e 2014; do Banco de Teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)5 no período de 1987 até os 

dias atuais e ainda em livros e documentos oficiais que circulam impressos ou on-

line. 

Mediante essa pesquisa identificamos algumas teorizações que abordam 

nossa temática, ainda que não de modo específico e completo. A exemplo citamos 

os seguintes estudos e reflexões: Cunha (2004) discute sobre a relação entre a 

didática e a organização dos saberes dos professores, entre eles o planejamento de 

ensino; Goulart (2007) analisa a organização do trabalho pedagógico nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental de nove anos, considerando o planejamento de cada 

ano escolar de forma a contemplar as mudanças e as novas situações que integram 

o cotidiano escolar; o estudo de Nery (2007) sistematiza “modalidades organizativas 

do trabalho pedagógico” como possibilidades de planejar o ensino-aprendizagem; 

Castro, Tucunduva e Arns (2008) discutem a importância do planejamento das aulas 

para a organização do trabalho do professor em sua prática docente; Silva (2010) 

analisa aspectos que envolvem a organização de práticas de alfabetização e 

letramento e importância do planejamento para o desenvolvimento de ações 

autônomas e efetivas dos profissionais da educação. Ferreira e Rosa (2012) 

discutem o planejamento do ensino como escolhas quanto à forma de organizar as 

                                                           
3
 Grupos de Trabalho – 4 Didática, 8 Formação de Professores, 10 Alfabetização Leitura e Escrita e 

13 Educação Fundamental. 
4
 A pesquisa foi realizada por meio da Infoteca e primou pela técnica das palavras-chaves – 

planejamento no ciclo de alfabetização, planejamento nas séries iniciais do ensino fundamental, 
prática pedagógica e planejamento, planejamento e alfabetização, planejamento enquanto prática 
pedagógica e prática pedagógica e planejamento. E no material impresso – cadernos de resumo 
pôsters e painéis: eixo 1 – didática e prática de ensino na relação com a escola, subeixo 1.1 – prática 
pedagógica e saberes docentes, eixo 2 – didática e prática de ensino na relação com a formação de 
professores, subeixo 2.1 – escola como espaço de formação docente. 
5
 Foi utilizada a técnica de palavras-chaves iguais às do XI ENDIPE. 
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turmas, o tempo, os recursos didáticos e os espaços escolares onde serão 

desenvolvidas as práticas pedagógicas; Leite (2013), Santos (2013) e Silveira (2013) 

tematizam práticas de planejamento no Ciclo de Alfabetização. 

As pesquisas referidas apresentam abordagens consistentes relacionadas à 

importância do planejamento para uma ação pedagógica inclusiva, interativa, 

reflexiva e significativa. Entretanto, observamos uma escassa produção acadêmica 

relacionada à adoção de práticas de planejamento como consequência ou 

repercussão da formação continuada desenvolvida no âmbito de programas de 

formação, o que corrobora a temática de nosso estudo. 

Nossa compreensão sobre a formação docente se ancora nas 

sistematizações propostas pela Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE), segundo as quais a formação de professores 

é compreendida como processo social e histórico de apropriação-produção de 

sólidos conhecimentos pedagógicos gerais e específicos, nos quais se articulem 

teoria e prática, de modo a propiciar o exercício da docência, em seu início e em sua 

continuidade, de forma responsável, competente e (relativamente) autônoma 

(FREITAS, 1999). Com base nessa compreensão, e diante da realidade que 

vivenciamos como profissional e de onde emergiram nossas preocupações, 

consideramos que a formação inicial dos professores não tem possibilitado aos 

graduandos e futuros professores, por condicionantes de natureza histórica, social, 

política, cultural, os saberes requeridos a uma atuação mais efetiva e consistente no 

ensino-aprendizagem pertinente à alfabetização. 

Consideramos que a compreensão de formação defendida pela ANFOPE se 

fundamenta nos pressupostos da abordagem histórico cultural que também ancora 

nossa compreensão acerca da formação docente, de acordo com o que foi 

sistematizado por Ubarana (2011) para quem a formação de professores consiste 

em processo de apropriação de modos de pensar, sentir, agir-proceder – pertinentes 

ao ofício da docência, socialmente instituídos e legitimados. Sendo aprendizagem e 

desenvolvimento, implicam a internalização, como já referimos acima, de modos de 

funcionamento psíquico que, de acordo com Vygotsky (2007), não são apropriados 

de modo individual e nem direto, mas sempre em relações históricas e sociais, nas 

interações mediados pelos outros e por meio da atividade com signos, ou seja, pela 

linguagem.  
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Desse modo, podemos compreender que o aprendizado do “ser professor” 

não se resume às situações formais de formação, mas envolve todas as 

experiências vivenciadas por cada sujeito em sua história de vida, em escolas, com 

professores, com situações e modos de ensinar e aprender, com materiais de 

ensino, ainda que as situações socialmente formais, por seu caráter de 

intencionalidade e sistematicidade, convertam-se em contextos de formação por 

excelência, cujos desdobramentos ou repercussões precisam ser analisados e 

discutidos, com vistas à construção de referências para a reflexão dos professores e 

de outros programas, sobre suas finalidades, modos de organização e resultados. 

A respeito desse aspecto mais específico de nosso objeto de estudo, 

ancoramo-nos nos estudos de Tardif (2006) que tematiza, sobre os vários saberes 

que o professor precisa mobilizar na sua prática diária - os conhecimentos, o saber-

fazer, as competências e as habilidades, dentre elas, aquelas relativas à 

organização do trabalho envolvendo as necessidades de aprendizagem dos sujeitos 

e seus conhecimentos prévios, os objetivos e conteúdos, os procedimentos, 

materiais. Também nos fundamentamos nas definições de Zabala (1998) e Cunha 

(2004) em relação ao planejamento como parte inseparável da prática docente e 

constitutivo da didática. 

Para nossa compreensão e análise do objeto de nosso estudo, também 

consideramos as afirmações de Libâneo (2013) em torno do Planejamento como 

prática sociocultural constitutiva do fazer docente, que envolve ação-reflexão-ação e 

materializa a intencionalidade e sistematicidade do ato educativo. A gestão da 

prática pedagógica ocorre, nessa perspectiva, a partir dos sujeitos concretos, das 

finalidades da educação, da definição de objetivos, conteúdos, estratégias-

procedimentos de ensino e avaliação com vistas à aprendizagem das crianças com 

significado social. 

Também colaboram para nossa ancoragem as concepções de Vasconcelos 

(2008) ao considerar o planejamento como elemento chave da prática pedagógica 

que envolve posicionamentos, opções, jogos de poder, compromisso e 

transformação, visto que parte e materializa uma intencionalidade; é contínuo, 

dinâmico, requer reflexão, tomada de decisão e acompanhamento. 

Com base nesses fundamentos, aqui resumidamente apontados, construímos 

nosso estudo – desde a formulação de nossa questão, à definição do objeto e 

objetivo, às decisões relativas aos procedimentos metodológicos – de construção e 
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análise dos dados. O presente texto consiste em um registro do percurso que 

vivenciamos em sua elaboração. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O trabalho principia com uma introdução que objetiva fornecer uma visão da 

construção inicial do estudo, enfatizando suas origens e apresentando o objeto, a 

questão e o objetivo, bem como a estruturação do presente texto. 

O segundo capítulo visa sistematizar os aportes e percursos metodológicos, a 

partir dos princípios propostos pelo Paradigma Qualitativo de Pesquisa articulados 

às proposições da abordagem histórico-cultural de L. S. Vygotsky para a 

investigação dos processos humanos e do dialogismo de M. Bakhtin pertinentes à 

pesquisa em Ciências Humanas. Além de apresentar os procedimentos de 

construção de dados, o campo empírico – estrutura e funcionamento e os sujeitos 

participantes. 

No terceiro capítulo apresentamos o marco teórico que sustenta toda nossa 

investigação, trazendo sínteses acerca da prática pedagógica e formação de 

professores, contextualizando o planejamento como parte dessa prática e da 

formação docente. Em seguida, apresentamos o planejamento da prática 

pedagógica no contexto da formação continuada e no PNAIC. E com a compreensão 

de que o trabalho do professor que atua no Ciclo de Alfabetização implica 

compreender a natureza precípua do processo de alfabetizar(se), discutimos a  

alfabetização e prática pedagógica; a proposta do PNAIC para  formação. E por 

último a formação dos Orientadores de Estudos participantes da pesquisa.  

O quarto capítulo sistematiza a discussão resultante da análise que 

desenvolvemos sobre os dados que conseguimos produzir, tendo em vista o objetivo 

definido e visando construir uma resposta a nossa questão - que marcas da 

formação continuada desenvolvida pelo PNAIC são percebidas nas práticas de 

planejamento das Professoras Alfabetizadoras Lírio e Tulipa.  

 Por fim, trazemos nossas considerações conclusivas, entendendo-as como 

incompletas e provisórias, mas como sendo o que nos foi possível para o momento. 
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2.1 PRINCÍPIOS DO PARADIGMA QUALITATIVO DE PESQUISA  
 

O caminho percorrido por este estudo foi fundamentado por princípios 

propostos pelo Paradigma Qualitativo de Pesquisa articulados às proposições da 

abordagem histórico-cultural de L. S. Vygotsky para a investigação dos processos 

humanos e do dialogismo de M. Bakhtin pertinentes à pesquisa em Ciências 

Humanas. 

Compreendemos, de princípio, que a questão, o objeto e o objetivo de nosso 

estudo implicam em uma abordagem de natureza qualitativa, visto que essa 

perspectiva de pesquisa consiste em um conjunto de ações sistemáticas “orientadas 

à compreensão em profundidade de fenômenos educativos e sociais, à 

transformação de práticas e cenários socioeducativos, à tomada de decisões.” 

(ESTEBAN, 2010, p. 127). 

Ao descreverem a abordagem qualitativa de pesquisa, Bogdan e Biklen (1994, 

p. 47-48) apontam como sendo suas características. 

 
o ambiente natural é o lugar de apreensão dos dados; o processo de 
construção do conhecimento e não o seu produto é o foco de 
interesse; os resultados da investigação são tendencialmente 
descritivos; o processo de construção é indutivo: caminha do 
particular para o geral; os significados construídos pelos sujeitos da 
pesquisa são fundamentalmente descritivos. 
 
 

Partindo das características acima citadas, Freitas (2003, p. 27) produziu uma 

articulação entre a pesquisa qualitativa e os princípios da pesquisa de orientação 

sócio-histórica apresentando, como pontos de aproximação entre as duas 

abordagens, os aspectos abaixo relacionados: 

 
A fonte de dados é o texto (contexto) no qual o acontecimento 
emerge, focalizando o particular enquanto instância de uma 
totalidade social; 
As questões formuladas para a pesquisa não são estabelecidas a 
partir da operacionalização de variáveis, mas se orientam para a 
compreensão dos fenômenos em toda a sua complexidade e em seu 
acontecimento; 
O processo de coleta de dados caracteriza-se pela ênfase à 
compreensão, valendo-se da arte da descrição que deve ser 
completada, pela explicação dos fenômenos em estudo, procurando 
as possíveis relações dos eventos investigados numa integração do 
individual com o social; 
A ênfase da atividade do pesquisador situa-se no processo de 
transformação e mudança em que se desenrolam os fenômenos 
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humanos, procurando reconstruir a história de sua origem e de seu 
desenvolvimento; 
O pesquisador é um dos principais instrumentos da pesquisa, porque 
[...] sua compreensão se constrói a partir do lugar sócio-histórico no 
qual se situa e depende das relações intersubjetivas que estabelece 
com os sujeitos com que pesquisa; pesquisador e pesquisado têm 
oportunidades para refletir, aprender e resinificar-se no processo de 
pesquisa; 
O critério que se busca numa pesquisa não é a precisão do 
conhecimento, mas a profundidade da penetração e participação 
ativa, tanto do investigador quanto do investigado. 

 

Segundo esses apontamentos, nos processos de investigação faz-se 

necessário compreender o ser humano como sujeito histórico, que tem história de 

vida relacionada ao contexto em que vive e se desenvolve, que está em permanente 

construção e é constituído pela linguagem. Essas assertivas resumidas por Freitas 

(2003) se encontram explicitadas tanto na abordagem histórico-cultural, como nas 

teorizações do dialogismo de M. Bakhtin.  

2.2 PROPOSIÇÕES DA ABORDAGEM HISTÓRICO-CULTURAL DE L. S.     

 VYGOTSKY PARA A INVESTIGAÇÃO DE PROCESSOS HUMANOS 

 

De acordo com Vygotsky, o ser humano se constitui como sujeito social-

individual à medida que desenvolve funções psíquicas tipicamente humanas – 

intrapsíquicas – por meio da internalização de funções originalmente sociais – 

interpsíquicas (VYGOTSKY, 2007). Dito de outro modo, o desenvolvimento de 

processos humanos se processa à medida que ele se apropria de modos de ação 

socioculturais, produzidos e compartilhados nas relações sociais e históricas. Essa 

apropriação se faz, por sua vez, por meio de interações mediadas pelos outros 

sujeitos e por meio de signos – especialmente da palavra. Desse modo, a gênese 

das funções tipicamente humanas se encontra nas relações sociais que são 

mediadas pela linguagem. 

Ao explicar dessa forma a gênese do psiquismo humano, Vygotsky (2007) 

afirma que não é possível compreender e explicar seus processos sem considerar 

sua natureza histórica, social e cultural. Propôs, então, para a pesquisa sobre 

processos humanos, um conjunto de princípios fundados no materialismo dialético.  

Em primeiro lugar, é preciso considerar que o que se analisa não são “objetos” 

dados, estáveis, fixos, prontos; mas sim, processos, modos de funcionamento ou 

comportamentos que estão em permanente mudança, visto que se desenvolvem 
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mediante as relações com o meio social. Desse modo, o pesquisador precisa 

compreender os modos como os processos se apresentam como sendo resultantes 

de uma história e buscar estabelecer relações entre estes e suas origens; 

Desse princípio, desdobra-se outro, segundo o qual a investigação precisa 

considerar que, mais que descrever os processos, identificando suas características 

aparentes, é preciso buscar compreendê-los, explicá-los, considerando que não 

emergem e se desenvolvem isoladamente, não são fenômenos independentes, mas 

se desenvolvem e se transformam em relações com condicionantes e dinâmicas 

presentes no contexto que o produzem. Por isso, é preciso que a descrição 

possibilite a recomposição da história do processo e das relações que o constituem. 

2.3 PROPOSIÇÕES DE M. BAKHTIN PERTINENTES À PESQUISA EM CIÊNCIAS 

 HUMANAS 

 

Partindo da compreensão de que o ser humano se constitui na e pela história e 

por meio da linguagem, a pesquisa na área das Ciências Humanas considera o 

humano não como objeto “mudo”, mas como “ser expressivo e falante” (FREITAS, 

2002, p. 24), em um processo em que “investigador e investigados são dois sujeitos 

em interação” (ibidem, p. 24) que produzem sentidos marcados pelas posições que 

ambos ocupam nas relações sociais mais amplas e na situação imediata de 

interação.  

Assim, “o sujeito é percebido em sua singularidade, mas situado em sua 

relação com o contexto histórico-social [...]. Nessas circunstâncias, o termo sujeito 

implica compreender a pessoa investigada “como possuidora de uma voz reveladora 

da capacidade de construir um conhecimento sobre a realidade que a torna 

coparticipante do processo de pesquisa” (FREITAS, 2002, p. 29).  

Como desdobramento de suas proposições acerca do sujeito humano – como 

ser, cujo psiquismo/subjetividade se constitui nas interações com os outros por meio 

da linguagem – Bakhtin propõe que nas ciências que tratam dos processos humanos 

o “objeto” de estudo é o texto resultante das interações e produções discursivas. Ao 

mesmo tempo que é o objeto a ser estudado, o texto, a linguagem é também o modo 

fundamental de se acessar os processos humanos-sociais. Não é possível 

compreender e produzir conhecimentos sobre os sujeitos humanos – suas 

significações, suas ações, suas relações se não por meio da linguagem como 

produção de sentidos. 
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Tais sentidos são, por sua vez, produtos das interações, de encontros e 

desencontros de múltiplas vozes – dos sujeitos e de outras vozes que eles evocam e 

que compõem seus discursos, suas significações, vozes-sentidos que circulam nos 

contextos onde vivem e são por eles apropriadas; vozes-sentidos marcados pelas 

posições sociais ocupadas por seus autores, pelos valores que estes têm na 

sociedade. Assim, os sentidos que se produzem nas situações de interação 

envolvidas na investigação refletem e refratam a realidade da qual fazem parte e ao 

circularem contribuem para a produção dessa realidade, para o modo como ela 

passa a ser pensada e significada (UBARANA, 2011). 

De acordo com Souza (2011), o ato de pesquisar baseado nas reflexões 

epistemológicas de M. Bakhtin é orientado por alguns princípios, tais como: 

 

O pesquisador deve estar atento aos diálogos e às relações de 
reciprocidade que se restabelecem no contexto de uma determinada 
pesquisa, pois o que acontece entre o pesquisador e seus outros no 
campo é o que dá sentido à questão que está sendo investigada; 
O contexto da pesquisa é um espaço de construção de consciência 
de si e do outro na produção do conhecimento responsável. Tanto o 
pesquisador, como os sujeitos da pesquisa se transformam no ato de 
pesquisar; 
Faz-se necessário caracterizar a especificidade do momento em que 
o pesquisador se retira do campo, onde se deu o diálogo vivo com o 
sujeito da pesquisa, para o momento do relato escrito deste 
acontecimento. Em outras palavras, o pesquisador deve levar em 
conta a dimensão ética do ato de pesquisar em seus dois momentos 
constitutivos: o encontro do pesquisador e seu outro, e o encontro do 
pesquisador e seu texto (SOUZA, 2011, p. 40). 
 

 

Nessa perspectiva, o ato de conhecer e de produzir conhecimento tem um 

caráter ético, responsivo e responsável, já que fazer pesquisa não se resume 

apenas “em descrever a realidade, mas também em explicá-la” (FREITAS, 2009, p. 

2). Explicar, por sua vez, significa produzir uma certa interpretação, ou seja, sentidos 

sobre a realidade pesquisada, sentidos esses que envolvem, além de relações 

intelectuais, volições, afetos, crenças. Desse modo, a pesquisa envolve sempre, de 

certa forma, intervenção na realidade, uma mudança no contexto.  

Produzir uma explicação sobre uma realidade na perspectiva proposta por 

Bakhtin (FREITAS, 2009, p. 5) demanda ao pesquisador, de partida, a identificação 

com o outro (pesquisado), situando-se “em seu lugar”, a inserção no seu contexto, 

em sua realidade histórica e em suas significações. Por outro lado, faz-se 
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necessário o movimento exotópico – o distanciamento, o situar-se fora do outro, 

para compreender o que foi visto/observado com o “excedente de visão” que lhe é 

propiciado, tanto pelo que conseguiu produzir junto aos sujeitos, quanto pelo que 

fundamenta seu olhar (FREITAS, 2009, p. 5). 

Assim, parte-se do entendimento de que a pesquisa “é uma relação entre 

sujeitos, relação essa que se torna promotora de desenvolvimento mediado por um 

outro” (FREITAS, 2002, p. 25). Tanto o pesquisador, quanto o pesquisado têm a 

oportunidade de aprender e transformar-se no processo da pesquisa, “são dois 

sujeitos em interação” (FREITAS, 2002, p. 24).  

Buscamos, nesse estudo, orientar nossos passos metodológicos por esses 

princípios e proposições que nos guiaram na definição de nossos procedimentos e 

instrumentos de construção dos dados e na sua análise. 

2.4 PROCEDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO DOS DADOS 

 

Nossa questão e nosso objetivo de estudo nos encaminharam às decisões 

metodológicas e à construção de dados empíricos junto a professores que 

participaram como cursistas da formação desenvolvida pelo PNAIC e atuam em 

turmas de alfabetização em uma escola da rede pública. Esses critérios iniciais nos 

conduziram à definição do campo, dos sujeitos e dos procedimentos do estudo. A 

investigação envolveu como coparticipantes, duas professoras atuantes em turmas 

de 1º e 3º anos do Ensino Fundamental (Ciclo de Alfabetização), a Coordenadora 

Pedagógica, por considerarmos que, por sua função na gestão e organização-

dinamização da proposta pedagógica da escola, têm (ou poderiam ter) um papel 

relevante na condução do planejamento junto aos professores; duas Orientadoras 

de Estudo do PNAIC – responsáveis pela condução da formação das duas 

professoras, em turmas diferentes no âmbito do programa. 

Como buscávamos analisar, no desenvolvimento das práticas pedagógicas das 

professoras, ações de planejamento visando estabelecer relações entre estas e a 

formação de que participaram no referido programa, decidimos pela aproximação às 

professoras em seu contexto de trabalho – a escola – mediante a realização de 

observações do tipo não participativo dos encontros/momentos de planejamento 

e/ou discussão da prática pedagógica, bem como das atividades realizadas em sala 
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de aula (como desdobramento do planejamento realizado). Essas situações foram 

registradas em Diário de Campo com vistas à descrição e análise posterior.  

Além da observação, procedemos à aplicação de questionários para 

caracterização do campo empírico e das professoras; entrevistas do tipo 

semiestruturada – individuais e coletivas – junto às mesmas para construção de 

informações sobre suas próprias significações em relação ao planejamento e às 

situações de formação; análise dos planos escritos por elas e dos materiais 

impressos do PNAIC, objetivando identificar na proposta do programa, a presença 

de elementos do planejamento, como objetivo, conteúdo e atividades da formação. 

Considerando os aportes metodológicos que assumimos, preocupamo-nos em 

“compreender os eventos investigados, descrevendo-os e procurando as suas 

possíveis relações, integrando o individual com o social” (FREITAS, 2002, p. 28). 

Dessa forma, a observação não se restringe à pura descrição dos fatos; ela 

busca compreender um evento em sua relação com outros eventos, integrando o 

individual com o social.  Para tanto, é importante  

 

[...] focalizar um acontecimento nas suas mais essenciais e prováveis 
relações. Quanto mais relevante é a relação que se consegue colher 
em uma discrição, tanto mais se torna possível aproximação da 
essência do objeto, mediante uma compreensão das suas 
qualidades e das regras que governam as suas leis. Quanto mais se 
preservam em uma análise as riquezas das suas qualidades, tanto 
mais possível a aproximação das leis internas que determinam a sua 
existência (FREITAS, 2002, p. 28). 
 

 
Assim, a observação é concebida como sendo composta por um encontro de 

diferentes vozes, “[...] diferentes discursos verbais, gestuais e expressivos” 

(FREITAS, 2003, p. 33).  

A realização das observações se fizeram importantes à medida que 

consideramos que poderiam contribuir para a ampliação e enriquecimento dos 

relatos das professoras sobre suas próprias práticas, visto que nem sempre o 

discurso contempla a inteireza do que consiste em objeto de estudo. Como afirma 

Pérez Gomez (2001, p. 73, grifo nosso), 

 
[...] a observação no campo parece imprescindível para ir um 
pouco além das meras verbalizações sobre o pensamento ou a 
conduta, descobrir a descontinuidade entre as palavras e os fatos, 



35 

 

 

indagar os pensamentos e as teorias implícitas e detectar o reflexo 
na prática das representações subjetivas. 

 

O período de observação foi compreendido entre 22 de outubro a 01 de 

dezembro de 2014 e 23 de abril a 12 de junho de 2015, tendo sido realizadas nove 

sessões de observação de situações-momentos de planejamento e/ou discussão da 

prática pedagógica com vistas à sua organização e um total de 62 horas de 

observação de situações em sala de aula. Buscamos, assim, observar tanto o ato de 

planejar, como seus possíveis desdobramentos na forma de execução do planejado 

em sala de aula. 

A inserção no campo de estudo e a aproximação às professoras 

desenvolveram-se marcadas por nossa posição, não apenas como pesquisadora, o 

que já confere um lugar social diferenciado, mas também pelo fato de sermos, ao 

mesmo tempo, supervisora do PNAIC e técnica da SEEC/RN, o que possibilitara 

contatos anteriores com a escola e com as professoras. Essa condição, ao mesmo 

tempo em que “facilitou” nossa inserção no campo, trouxe outros contornos à “fase 

de aproximação”. Como nos indica Bakhtin, a partir dos estudos de Freitas (2003) as 

situações de interação, em especial na condição de pesquisa, não são neutras, mas 

permeadas pelas posições que os sujeitos ocupam nas relações sociais. Desse 

modo, tínhamos a consciência de que nossa presença como “técnica da Secretaria”, 

com os sentidos atribuídos a essa função pelos profissionais das escolas, era muito 

mais forte que a presença como pesquisadora. Por outro lado, nossos próprios 

sentidos em relação a essa situação se fizeram presentes e permearam nossas 

observações e interpretações. 

Essas posições e sentidos mútuos se fizeram sentir fortemente em algumas 

situações de observação em que consideramos que nossa presença parecia 

intimidar as professoras na discussão de problemas vivenciados pela escola e/ou 

quando os gestores buscavam justificar algumas decisões tomadas “sem o 

conhecimento ou aval da Secretaria de Educação”, como por exemplo, a liberação 

dos alunos para realização de um feriado prolongado, como foi o caso dos dias 24, 

27 e 28 de outubro de 2014, por ocasião do 2º turno das eleições presidenciais e 

comemoração do dia do funcionário público. 
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Conscientes da reciprocidade dessas visões, buscamos sistematicamente nos 

distanciar da “função de técnica” e estabelecer junto ao grupo um lugar de 

pesquisadora. 

Ao realizarmos as primeiras seções de observação em cada uma das salas das 

duas professoras, conversamos com as crianças sobre os motivos de nossa 

presença, assim como solicitamos sua permissão para que pudéssemos permanecer 

em suas salas e desenvolver o trabalho. As crianças nos acolheram muito bem e 

permitiram que adentrássemos no espaço que, até aquele momento, era delas e da 

professora, o que nos chamou a atenção e nos afetou positivamente. 

Durante as observações, que foram orientadas por um roteiro (APÊNDICE A), 

buscamos captar, no contexto geral da escola e nas salas de aula, as ações e as 

contradições presentes naquele espaço, bem como um contato mais próximo com 

os sujeitos participantes e suas práticas relativas ao planejamento.  

O instrumento imprescindível para o registro das interações recolhidas durante 

as observações foi o diário de campo, utilizado com o objetivo de não perdermos 

detalhes das atividades observadas e podermos registrar o “cotidiano dos 

acontecimentos observados” (PÁDUA, 2012, p. 75). Por meio desse instrumento 

registramos os momentos de planejamento, a prática diária das Professoras 

Alfabetizadoras, comentários e reflexões acerca das observações. 

Os questionários – em número de seis – nos serviram para caracterizar o 

campo empírico e levantar informações mais gerais acerca dos sujeitos 

(APÊNDICES B e B1, C, D e E). 

Na construção dos dados desenvolvemos ainda uma análise de documentos, 

procedimento definido por Lüdke e André (1986, p. 36) como “[...] uma fonte 

poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentam afirmações e 

declarações do pesquisador e dos pesquisados. Representam, ainda, uma fonte 

‘natural’ de informações”.  

Com esse intuito, tomamos como objeto os seguintes documentos: registros 

de planejamento da prática pedagógica dos professores afabetizadores e dos 

Orientadores de Estudo do PNAIC e documentos oficiais do PNAIC, com destaque 

para o mateiral do ano de 2013, quando a ênfase da formação foi Língua 

Portuguesa - Alfabetização, composto por 27 (vinte e sete) volumes - Cadernos de 

Formação. Esses cadernos envolvem, além dos 24 (vinte e quatro) correspondentes 

às 8 (oito) unidades do curso para cada um dos três primeiros anos do Ensino 
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Fundamental (1º ao 3º), 3 (três)  cadernos especiais de caráter introdutório e de 

apresentação dos fundamenos do programa: Formaçao de Professores, 

Apresentaçao e Avaliação. O exame desse material teve como foco os textos que 

tematizavam o planejemanto. O material envolve, ainda, 8 (oito) cadernos 

destinados à Educação do Campo e um destinado à Educação Especial.  

Também examinamos, no material de 2014, quando a ênfase da formação foi 

Matemática, o Caderno Organização do Trabalho Pedagógico e, em 2015, os 

Cadernos, cujas temáticas foram Gestão Escolar no Ciclo de Alfabetização e 

Interdisciplinaridade no Ciclo de Alfabetização, por tratarem, de modo mais efetivo, 

da organização do trabalho pedagógico, o que envolve o planejemento. 

Como já referimos, outro procedimento desenvolvido na construção de dados 

foi a entrevista, visto que, considerando que numa pesquisa que objetiva construir 

relações entre contextos de formação e práticas de professores, as significações 

destes em relação ao objeto são fontes essenciais de dados. Visando propiciar 

situações de respeito às vozes dos sujeitos envolvidos, optamos por entrevistas 

semiestruturadas, considerando que essa modalidade “possibilita maior flexibilidade 

nas respostas e a obtenção de falas que podem enriquecer ainda mais a temática 

abordada” (MATOS; VIEIRA, 2002, p. 63). 

Com base em roteiros previamente organizados (APÊNDICES F, G, H, I), 

realizamos sessões individuais e coletivas com as Professoras Alfabetizadoras, a 

Coordenadora Pedagógica e as Orientadoras de Estudo do PNAIC. Na pesquisa 

qualitativa, baseada na abordagem histórico-cultural, compreendemos que as 

entrevistas se configuram como interações sociais, situações de coprodução de 

sentidos, marcadas pelas finalidades e pelos sujeitos envolvidos – suas posições 

nas interações e nas relações mais amplas. Desse ponto de vista, na entrevista “é o 

sujeito que se expressa, mas sua voz carrega o tom de outras vozes, refletindo a 

realidade de seu grupo, gênero, etnia, classe, momento histórico e social” (FREITAS, 

2002, p. 29). 

2.5 O CAMPO EMPÍRICO: ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO  

 

O lócus da pesquisa é uma escola da Rede Estadual de Ensino do Município 

de Natal/RN. A escolha foi orientada pelos seguintes critérios e considerações: 

primeiramente, por ser da rede pública, onde atuam professores cursistas do 
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programa em turmas do Ciclo de Alfabetização; por nossa atuação como formadora 

da Rede Pública Estadual de Ensino na cidade do Natal/RN; por ter sido apontada 

pela Coordenação Estadual do PNAIC como uma das escolas da rede de ensino 

onde foram constatadas mudanças na prática dos Professores Alfabetizadores 

durante o monitoramento das ações do Programa nos anos de 2013 e 2014. 

A escola foi criada por meio do Decreto nº 6.227 de 07 de dezembro de 1973. 

Iniciou suas atividades escolares em 1º de março de 1974 e foi inaugurada em 19 de 

março do mesmo ano. 

Inicialmente, funcionava em quatro turnos, matutino, intermediário, vespertino e 

noturno, ofertando o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 

Atualmente funciona em dois turnos. No matutino (7h às 11h20), há uma turma de 

cada ano – 1º, 2º, 3º, 4º, 5º - do Ensino Fundamental, totalizando cinco turmas. No 

turno vespertino (13h às 17h20) há duas turmas do 6º ano, duas do 7º, uma do 8º e 

uma do 9º ano dos Anos Finais do Ensino Fundamental, totalizando seis turmas. É 

importante destacar que o horário vai até as 11h20 e 17h20, porque o intervalo é de 

20min por decisão da escola. As orientações da SEEC/RN sinalizam que o horário 

de funcionamento seja até as 11h30min e 17h30min com intervalo de 30min. 

Os registros de matrícula em 2015, até o dia 23 de abril, totalizavam 327 

alunos, sendo 120 no turno matutino e 207 no turno vespertino. Como o objeto do 

estudo estar circunscrito ao Ciclo de Alfabetização, foram computados, para fins de 

representação no presente trabalho, apenas os alunos pertencentes às turmas do 

Ciclo. 

Quadro 1 – Alunos matriculados anos/séries  

TURNO ANO ALUNOS 
MATRICULADOS 

FAIXA ETÁRIA 

Matutino 1º 15 6 a 7 anos 

2º 23 6 a 8 anos 

3º 28 8 a 10 anos 

TOTAL                                                       66 

 Fonte: Secretaria de Escola (2015). 

De acordo com dados colhidos junto à secretaria da escola, pouquíssimos 

alunos são oriundos do conjunto onde a escola esta situada; a maioria vem de  

bairros distantes, como por exemplo, Planalto, Nova Parnamirim, Candelária, 

Quintas, Zona Norte. Eles são caracterizados como sendo de população de baixa 
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renda. Essa situação é assim explicada pela Coordenadora Pedagógica: “acredito 

que é a forma da escola desenvolver um bom trabalho, o aumento do IDEB, e o 

empenho e compromisso de todos” (DIÁRIO DE CAMPO, 2014).6 

Segundo o portal do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) a 

escola apresentou, nos quatro últimos anos, um aumento significativo nos índices de 

desempenho, como se pode observar no quadro a seguir: 

 
Quadro 2 - Demonstrativo IDEB  

ANOS 2007 2009 2011 2013 

Escolas da Rede Estadual de Ensino 3,0 3,5 3,7 3,9 

Escola Estadual (Lócus da pesquisa) 3,3 3,8 4,9 5,3 

 Fonte: Portal IDEB (2014)7. 

 

Ao fazermos uma leitura do quadro acima, constatamos que, ao passo que as 

demais escolas da Rede Estadual de Ensino atingiram a meta, a Escola lócus da 

pesquisa conseguiu ultrapassar, consideravelmente, a meta estadual e, inclusive no 

ano de 2013, ficou em 3º lugar na capital do Estado entre as escolas públicas.  

De acordo com o questionário de caracterização da escola, os recursos 

humanos - equipe docente e técnico-administrativo - do turno matutino são assim 

distribuídos:  

Quadro 3 – Caracterização da equipe docente e técnico-administrativo 

FUNÇÃO QUANTIDADE FORMAÇÃO INICIAL 

Professor 05 Pedagogia 

Professor Biblioteca/vídeo 02 Arte e Letras 

Professor Informática 01 Pedagogia 

Diretora 01 Pedagogia 

Vice-diretor 01 História 

Coordenadora Administrativa 01 Pedagogia 

Coordenadora Pedagógica 01 Pedagogia 

Secretaria 01 Nível superior – não especificou 

Digitador 01 Nível superior incompleto 

Porteiro 02 Terceirizado8 

                                                           
6
 Informação coletada por meio de entrevista em 2014. 

7
 Documento eletrônico não paginado. 
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Merendeira 01 Nível Médio 

Auxiliar de serviços gerais 02 Terceirizado 

   Fonte: Diário de Campo (2014). 

 

Ao analisarmos o quadro acima, percebemos que os profissionais existentes na 

escola, no turno matutino, quanto à função e ao quantitativo, atendem de forma 

satisfatória ao número de alunos matriculados. 

No que diz respeito à formação inicial, principalmente da equipe de professores 

que atua no Ciclo de Alfabetização, todos possuem nível superior em Pedagogia.   

Dessa forma, cumpre-se o que está disposto na Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB), Lei nº 9.394/96, art. 62, “a formação de docentes para atuar na educação 

básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena [...]”. 

(BRASIL, 1996).9 

No período de observação, percebemos que o grupo desenvolve relações 

interpessoais positivas que criam um clima de descontração, cordialidade e respeito 

mútuo. 

Quanto à estrutura física, registramos que a escola possui seis salas de aula, 

algumas delas pouco arejadas e com pouca iluminação; uma sala de leitura com 

espaço para atender, no máximo, vinte crianças; uma biblioteca onde também 

funciona uma sala de vídeo; uma sala para a direção; uma sala para os professores; 

uma sala muito pequena onde funciona a coordenação; uma secretaria; um 

almoxarifado; um depósito; uma sala para informática com capacidade para 10 (dez) 

computadores, dos quais apenas 4 (quatro) funcionam; um banheiro para os 

professores; dois banheiros para alunos - um masculino e um feminino; uma cozinha 

com dispensa; um pátio coberto que também é utilizado para refeitório, para as 

aulas de Educação Física, e para atividades do Programa Mais Educação e outros 

eventos; e um espaço que a escola denomina de quadra calçada e descoberta, 

localizada no centro da escola. Mesmo sem nenhuma proteção de redes ou traves, 

com apenas a marcação de um campo de futebol feita no piso, com tinta, é onde as 

crianças realizam também atividades de Educação Física e jogos durante os 

intervalos. Por não ter cobertura, apresenta-se inadequada para esses tipos de 

                                                                                                                                                                                     
8
 O termo terceirizado é utilizado para profissionais contratados pela SEEC/RN para desenvolver 

atividades junto as Unidades de Ensino. Eles não pertencem ao quadro funcional. 
9
 Documento eletrônico não paginado. 
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atividades, especialmente pelo intenso calor, nos dias de sol, e por ficar molhada, 

nos dias de chuva. Além disso, pela proximidade das salas de aula, durante as aulas 

de Educação Física o barulho interfere diretamente nas atividades de sala. 

Além disso, a escola apresenta problemas nas instalações elétricas e 

hidráulicas, bem como pouca ventilação, deterioração e precariedade dos banheiros, 

das salas de aula, dos mobiliários e equipamentos. 

Segundo documento encaminhado pela escola à Secretaria de Educação na 

Jornada Pedagógica de 2015, os problemas já foram apresentados à Secretaria e à 

Promotoria de Educação por meio de ofício. Apesar dessas solicitações, a situação 

permanece a mesma um ano depois. Segundo informações da gestão, há anos a 

escola não é contemplada com uma reforma ou serviço de manutenção na sua 

estrutura física. 

Com relação à precariedade das condições físicas da escola e do que elas 

podem representar nos processos de educação dos educandos, podemos refletir, 

junto com Paulo Freire, quando comenta as más condições das escolas de São 

Paulo, quando do início de sua gestão na secretaria de educação: 

 
O descaso pelas condições materiais das escolas alcançava níveis 
impensáveis. Nas minhas primeiras visitas à rede quase devastada 
eu me perguntava horrorizado: como cobrar das crianças um mínimo 
de respeito às carteiras escolares, à mesa, às paredes se o Poder 
Público revela absoluta desconsideração à coisa pública? É incrível 
que não imaginemos a significação do "discurso" formador que faz 
uma escola respeitada em seu espaço. A eloquência do discurso 
"pronunciado" na e pela limpeza do chão, na boniteza das salas, na 
higiene dos sanitários, nas flores que adornam. Há uma 
pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço (FREIRE, 
2001, p. 25). 
 

A constatação da adversidade das condições físicas e estruturais da escola, 

acrescida às considerações do autor, levam-nos a refletir sobre essa situação real 

entre os elementos constitutivos da qualidade da educação, entre os quais aponta-

se a necessidade de espaços físicos bem cuidados, iluminados, ventilados – 

principalmente se consideramos o clima tropical de nossa cidade e as altas 

temperaturas durante quase todo o ano; espaços equipados com materiais 

adequados e atrativos que funcionem como elementos estimulantes para a 

permanência, com conforto, das crianças e dos profissionais no espaço escolar; 

espaços que, dessa forma, funcionem como mediadores de aprendizagem e 

desenvolvimento de conteúdos relativos à formação estética de educandos e 
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educadores, criando possibilidades de experimentação de beleza e de 

desenvolvimento de sensibilidade, bem como de respeito e dignidade, que podem 

contribuir para a construção de identidades e de sentimentos de autoestima 

positivos. Esses conteúdos aproximam-se do princípio estético proposto pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e do Ensino Fundamental de 

nove anos (BRASIL, 2010). 

As condições observadas também nos fazem refletir sobre a realidade das 

escolas públicas na atualidade, em contraponto às cobranças feitas aos professores 

e demais profissionais que nela atuam. A esse respeito, Nóvoa (2013, p. 201) afirma 

que se observa, na atualidade “[...] um aumento das expectativas sociais sobre os 

professores e, ao mesmo tempo, uma diminuição das possibilidades práticas dos 

professores”. Para o autor, “abre-se uma fenda entre o tudo que se pede aos 

professores e o nada (ou pouco) que se lhes dá” (NÓVOA, 2013, p. 201). 

No tocante à organização do espaço das salas de aula das duas turmas 

observadas, a sala onde funciona o 1º ano possui carteiras com cadeiras separadas 

e organizadas em fila indiana. Por serem de tamanho desproporcional às crianças, 

muitas delas ficam com as pernas dependuradas, posição desconfortável à 

permanência por um tempo de longa duração. Além das carteiras, há um armário de 

aço, permanentemente fechado, uma mesa com cadeira para professora e 

ventiladores no teto.  

Nas paredes, encontramos cartazes afixados com os “combinados de sala de 

aula”; com os “aniversariantes” e outros para designar “cantinhos de atividades”: 

“cantinho da leitura”, “cantinho da matemática”, “numerário - quadro dos números”, 

“calendário”, “rotina” e, ainda, atividades de arte (dobraduras, “tangrans”, máscaras 

pintadas com tinta guache). Além desses materiais, havia cartazes com registros 

escritos e imagens de atividades desenvolvidas como projetos didáticos - pesquisas 

das crianças. Durante o tempo em que permanecemos em observações, o projeto 

em curso era sobre “o ar”. Os registros expostos na parede envolviam os 

“conhecimentos prévios das crianças, a problematização (as questões), a 

justificativa, as fontes para a pesquisa (onde pesquisar). Alguns desses registros 

apresentavam produções escritas das crianças. Havia, ainda, nessa sala, um cartaz 

com o poema “A casa do vento”. É importante destacar que todos esses materiais 

estão afixados na parede em uma altura em que todas as crianças têm acesso. 

Além desses materiais, havia, afixado acima do quadro da sala, alfabetos em 
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diferentes tipos de letra (de forma maiúscula e minúscula e cursiva) confeccionados 

em emborrachados e também em cartolina. 

A sala da turma do 3º ano apresenta uma organização bem semelhante à 

descrita acima. O diferencial consiste em que todos os cartazes são afixados muito 

acima da altura das crianças. Segundo a professora, isso se deve ao fato de, no 

turno vespertino, a sala é ocupada por alunos maiores e estes rasgam tudo o que é 

colocado nas paredes. Ela acrescentou que “eu não sei como esse semestre os 

trabalhos estão durando; metade dos trabalhos são rasgados, rabiscados” (DIÁRIO 

DE CAMPO, 2014).10 

A organização dos espaços das salas nos dá, já de partida, indícios de um 

trabalho sistemático e intencional diferenciado em relação à criação de condições de 

interação das crianças com a língua escrita de modo significativo por meio de 

registros escritos de atividades do grupo, como indicação de ambientes, como oferta 

de referências à compreensão de sua função e de seus elementos como sistema (os 

alfabetos). Essa organização condiz com as propostas de Teberosky (2003) da 

necessidade de organização da sala de aula como “ambiente alfabetizador”. 

Quanto à dinâmica de funcionamento da escola, chamou nossa atenção, 

desde o início das observações, algumas práticas que assumem um caráter de 

atividades permanentes, portanto constitutivas do currículo – como conjunto de 

experiências vivenciadas efetivamente pelos estudantes na escola – e propiciadoras 

de aprendizagens, dada sua sistematicidade e intencionalidade. Dentre essas 

práticas destacamos a formação diária de filas como forma de disciplinamento das 

crianças para as atividades. Constatamos que, na entrada das crianças na escola, 

no início do turno, essa atividade leva, em média, 10 (dez) minutos e transcorre do 

seguinte modo:  

As crianças aguardam o toque para entrar na escola dentro do muro 
da mesma – espaço parte cimentando, parte com areia. Elas 
brincam, correm, outras estão sentadas. Alguns responsáveis 
também aguardam o toque de entrada nesse espaço. Ao tocar, as 
crianças formam filas por ano de escolaridade – 1º, 2º, 3º, 4º e 5º 
anos. Quando o porteiro abre o portão, os alunos entram em fila. As 
professoras já estão aguardando-as e, uma a uma acompanham sua 
turma até à sala de aula (DIÁRIO DE CAMPO, 2014).11 

 
 

                                                           
10

 Informação coletada por meio de entrevista em 2014. 
11

 Informação coletada por meio de observação em 2014. 
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 Nos dias em que chove, as crianças ficam aguardando o toque no espaço 

existente dentro da escola, mas a fila não deixa de ser formada. 

 Essa forma de organização das crianças – e das professoras – chamou nossa 

atenção e nos instigou em relação ao seu sentido e finalidade. Em que medida essa 

prática concorre para uma não autonomia das crianças? Em que medida não cria 

distanciamento entre elas e o espaço escolar?  

 Durante o período inicial das observações, em 2014, registramos que a 

escola desenvolvia, como atividade permanente na rotina semanal de cada turma, 

uma aula na sala de vídeo/biblioteca e outra aula na sala de informática sob a 

responsabilidade de professores diferentes das titulares de cada turma. Ao 

questionarmos sobre o planejamento dessas atividades e sua articulação com o que 

está sendo trabalhado em sala de aula, a professora do 3º ano afirmou que 

  

[...] existe um projeto de informática, um de vídeo e outro para a 
biblioteca. Só têm 10 computadores na sala de informática, às vezes 
eles quebram ou não tem internet. Os jogos que têm lá são para os 
meninos do 5º ano em diante (DIÁRIO DE CAMPO, 2014).12 

  

Sua informação nos fez constatar a desarticulação das ações e refletir que a 

escola perde uma excelente oportunidade de realizar um trabalho integrado 

envolvendo os professores desses espaços com seus diferentes equipamentos, o 

que poderia possibilitar um enriquecimento das oportunidades de aprendizagem 

para as crianças, por meio de múltiplas linguagens, evitando-se, ainda, a 

fragmentação dos conteúdos.  

Outra atividade permanente que faz parte da rotina semanal da escola, com a 

duração de aproximadamente 1h constatada nos momentos de observação e no 

planejamento escrito das professoras, é o “louvor”. Em conversa com a “líder” da 

equipe responsável pela realização da atividade, ela nos informou que o projeto se 

chama “PAISPROJECT” (“Projeto Aquele que Serve”) e é internacional, tendo 

origem na Inglaterra, com Paul Gibbs, há 20 anos e chegou ao Brasil há 3 anos. 

Ainda segundo a responsável, a equipe trabalha com as comunidades onde existe a 

Igreja Evangélica Refúgio da Graça. Na escola, eles estão há quase dois anos, mas 

atuam também em uma escola estadual do bairro de Mirassol, também localizado na 

zona sul de Natal e em outra escola da rede municipal do município de Parnamirim, 

                                                           
12

 Informação coletada por meio de entrevista em 2014. 
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considerado Grande Natal. Segundo suas informações, o grupo identifica os 

principais problemas da escola e trabalha a partir desse diagnóstico. Atualmente, 

estão abordando “problemas de relacionamento”: inveja, respeito, amizade. A 

responsável afirmou, por fim: “não é aula religiosa, mas tem princípios cristãos”. 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2014)13. A atividade se realiza, invariavelmente, conforme o 

registro a seguir: 

As crianças são conduzidas para o pátio e sentam-se no chão. Todas 
as 5 turmas estão presentes, professores, alunos e coordenação 
participam da atividade. Quatro jovens do projeto tomam a direção 
das atividades e começam cantando um hino de adoração a Jesus 
[...] ao som do violão [...] e palmas [...]. Um jovem de origem 
estrangeira disse: vamos fazer algumas expressões e vocês terão 
que adivinhar. O jovem faz a primeira expressão e as crianças 
gritam: alegria [...].  O jovem disse: vocês tem sentido esses 
sentimentos hoje? O que vocês tem sentido mais – alegria, raiva, 
medo? Vocês conseguem controlar essas emoções? [...]. O Jovem 
disse: nós somos humanos, feitos de sentimentos – medo, raiva. 
Deus nos criou com todos esses sentimentos e emoções. Isso é 
muito bom! Todos esses sentimentos vão mexer com o nosso 
humano. Se estiver com raiva, alegria, vai afetar nosso humor [...]. 
Muitas vezes vai vir uma mistura desses sentimentos [...] gostaria 
que vocês ficassem em pé. Todas as crianças ficam de pé e erguem 
as mãos [...] Toca a música e as crianças dançam e fazem a 
coreografia, todos cantam e dançam [..] (DIÁRIO DE CAMPO, 

2014).
14 

 

Essa atividade, desenvolvida como “atividade permanente”, portanto, integrante 

do currículo como proposta de toda a escola e envolvendo todas as crianças e 

professores, chamou nossa atenção de modo especial e  suscitou questionamentos 

também em relação à sua finalidade e seu lugar na escola pública. Consideramos 

que, apesar da participação e integração de toda a comunidade escolar – o que 

parece indicar concordância e adesão – não podemos esquecer que o Brasil é um 

Estado laico, conforme reza o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e que a 

escola pública, como espaço público é igualmente laica.  O fato de essa atividade 

acontecer há tanto tempo e de forma sistemática sem a anuência ou interferência da 

Secretaria de Educação nos causou estranhamento, já que a atividade é claramente 

de natureza religiosa, com conteúdo e coordenação de uma religião específica, o 

que configura explícita interferência religiosa na formação das crianças. 

                                                           
13

 Informação coletada por meio de observação em 2014. 
14

 Informação coletada por meio de entrevista em 2014. 
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Com relação à organização de seu funcionamento, registramos que a escola 

possui Regimento Escolar. A Coordenadora Pedagógica da escola destaca a sua 

importância ao afirmar que “é um documento que dita as regras, normas, direitos e 

deveres de todos os que fazem a escola” (DIÁRIO DE CAMPO, 2015).15 

Além do Regimento Escolar, a escola também possui Conselho Diretor, regido 

pelo Decreto nº 12.508 de 13 de fevereiro de 1995, do Governo do Estado do Rio 

Grande do Norte. O calendário de reuniões pré-estabelecido (mensalmente) 

encontra-se afixado na sala dos professores.      

Quanto à proposta de alfabetização da escola, a Coordenadora Pedagógica 

afirma que é uma proposta baseada no sócio construtivismo: 

 
[...] o aluno aprende interagindo com o objeto do conhecimento e 
com o outro social. O conhecimento é adquirido por um processo de 
construção e não de observação de informações vindas do mundo 
exterior. A construção do conhecimento está ligada às experiências 
que os alunos vivenciam. A aprendizagem resulta da interação entre 
o sujeito que aprende, o objeto do conhecimento e o outro (DIÁRIO 
DE CAMPO, 2014)16. 

 

Segundo essas informações, a aprendizagem e desenvolvimento de 

conhecimentos, procedimentos e atitudes em relação à leitura e à escrita são 

trabalhados por meio de projetos didáticos que contemplam a diversidade textual de 

forma interdisciplinar e contextualizada. Nessa perspectiva, são oferecidas às 

crianças oficinas de leitura, objetivando a intensificação do trabalho com a leitura, a 

escrita e a pesquisa. Os resultados alcançados, de acordo com a Coordenadora 

Pedagógica, são “alunos [...] participativos, lendo e escrevendo bem” (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2014).17 

Com vistas a minimizar problemas de aprendizagem, são oferecidas para os 

alunos no turno matutino, duas vezes por semana, aulas no turno vespertino. A 

indicação dos alunos que participam dessas aulas “extras” é feita diretamente pela 

professora titular da sala de aula. 

A escola conta, ainda, para o contra turno, com atividades do Programa Mais 

Educação, que tem por objetivo ampliar o tempo e o espaço educativo dos alunos da 
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 Informação coletada por meio de entrevista em 2015. 
16

 Informação coletada por meio de entrevista em 2014. 
17

 Informação coletada por meio de entrevista em 2014. 
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rede de ensino público. Na escola, as atividades desenvolvidas envolvem oficinas de 

Língua Portuguesa e Matemática, Karatê e Badminton18. 

Com relação à avaliação, os alunos do Ciclo de Alfabetização são avaliados 

por intermédio de atividades diagnósticas registradas em relatórios elaborados pelas 

professoras. Além disso, a escola criou outro mecanismo de avaliação, aplicado 

bimestralmente. Para isso, foi organizado um calendário de “provas” realizadas 

durante quatro dias para os alunos maiores, das turmas subsequentes ao terceiro 

ano, embora os alunos do Ciclo de Alfabetização também participem. Nesses 

períodos, a cada dia, segundo informações levantadas junto à coordenação, é 

realizada uma atividade envolvendo um componente curricular. Ao conversar com a 

professora do 1º ano sobre o assunto, ela informou que 

 
[...] as atividades avaliativas com data marcadas... os pais sempre 
perguntavam: não tem prova? Data? A gente achou melhor fazer... 
eu chamo de ficha avaliativa, não tem nota, usamos conceitos – 
ótimo, muito bom, bom e regular. Os pais pegam e observam, 
mesmo quando as crianças não conseguem responder. A gente 
combinou de fazer assim, quando é período de prova na escola, 
fazer essas fichas avaliativas. E eles gostam (se referindo às 
crianças), a avaliação é contínua (DIÁRIO DE CAMPO, 2014).19 

         

 Mesmo sabendo que as crianças do Ciclo de Alfabetização participam da 

semana de avaliação junto com toda a escola, por meio de acordo entre os 

professores e os pais dos alunos, cujos questionamentos ou cobranças em relação à 

realização de provas é afirmado como justificativa para sua realização, essa decisão 

vai de encontro ao que a SEEC/RN propõe, de acordo com a Portaria nº 

1033/2008/SEEC/RN, que estabelece normas de avaliação da aprendizagem 

escolar da Educação Básica. O art. 10 da referida Portaria estabelece que a 

“avaliação do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental visará ao acompanhamento da 

aprendizagem do aluno, sem fins de retenção, e ocorrerá por meio de relatórios 

analíticos” (RIO GRANDE DO NORTE, 2008, p. 3). Dessa forma, ficam as 

perguntas: em vez de atender às cobranças dos pais, não seria melhor promover, 

junto a eles, uma discussão sobre as finalidades da avaliação diferenciada no Ciclo 

de Alfabetização? Por que negar às crianças o direito ao cumprimento dos dias 

letivos tirando deles mais dias de atividades de aprendizagem?  

                                                           
18

 Badminton ou badmínton é um desporto individual ou de dupla, semelhante ao tênis e ao vôlei de 
praia, praticado com raquete e uma peteca ou volante (definição da WEB). 
19

 Informação coletada por meio de entrevista em 2014. 
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Além das avaliações mencionadas, os alunos do 2º ano também são avaliados 

pela “Provinha Brasil”, a qual consiste em 

 
[...] testes de Língua Portuguesa e de Matemática, que permite aos 
professores e gestores obter mais informações que auxiliem o 
monitoramento e a avaliação dos processos de desenvolvimento da 
alfabetização e do letramento inicial, oferecidos nas escolas públicas 
brasileiras, mais especificamente, a aquisição de habilidades de 
Leitura e de Matemática (BRASIL, 2013, p. 4).  

 

Nessa sistemática, são realizados um teste de “entrada”, no início do ano, e 

outro de “saída” no final do ano letivo. Quem realiza e corrige as provas é a própria 

equipe gestora da escola. Em relação a esses procedimentos, a Coordenadora 

Pedagógica afirma que “[...] a escola cresceu positivamente em relação aos 

rendimentos dos alunos” (DIÁRIO DE CAMPO, 2014).20  

As crianças da escola, bem como todas da rede pública, são ainda avaliadas 

por meio de outro instrumento externo utilizado para avaliar os alunos do 3º ano do 

Ciclo de Alfabetização - a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA).  

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP, 2014, extraído da internet), 

[...] assume-se uma avaliação para além da aplicação do teste de 
desempenho ao estudante, propondo-se, também, uma análise das 
condições de escolaridade que esse estudante teve, ou não, para 
desenvolver esses saberes. Assim, a estrutura dessa avaliação 
envolve o uso de instrumentos variados, cujos objetivos são: aferir o 
nível de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa e 
alfabetização em Matemática das crianças regularmente 
matriculadas no 3º ano do ensino fundamental e as condições de 
oferta das instituições às quais estão vinculadas. 

 Em relação a essa avaliação, a professora do 3º ano se posicionou 

criticamente durante um momento de planejamento, quando discutia com a 

Coordenadora Pedagógica sobre a aplicação das provas para a turma, afirmando 

que 

[...] o material da ANA eu já conheço. O INEP devia abrir uma caixa 
de avaliação para a ANA. A prova é uma mistura da Provinha Brasil e 
um pouco da Prova Brasil. Primeiro, eles não conhecem a realidade 
da sala de aula. Segundo, eles não conhecem a heterogeneidade da 
sala de aula (DIÁRIO DE CAMPO, 2014).21 

  

                                                           
20

 Informação coletada por meio de entrevista em 2014. 
21

 Informação coletada por meio de entrevista em 2014. 
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 Em relação às avaliações externas, em especial à ANA, têm sido feitas muitas 

críticas. Especialistas temem que a ênfase excessiva na avaliação possa prejudicar 

o processo de aprendizagem e também contribuir para o ranqueamento das escolas. 

Além do mais, especificamente a essa avaliação, cujas matrizes de referência são 

diferenciadas e cujos resultados diferem dos resultados de outras avaliações, a falta 

de clareza por parte dos professores e gestores escolares gera questionamentos 

sobre a aferição do nível de proficiência dos alunos, provocando incertezas e 

resistências entre esses profissionais.  

 Os resultados da ANA, referentes ao ano de 2013, foram divulgados em 2014 

para os gestores de escolas por meio do Educacenso22. Os Professores 

Alfabetizadores que estão vinculados ao PNAIC também tiveram acesso aos 

resultados por meio do Sistema de Monitoramento do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (SISPACTO), vinculado ao Sistema Integrado de 

Monitoramento Execução e Controle (SIMEC) do Ministério de Educação.  

 Os resultados da ANA de 2014 foram divulgados para escolas com uma 

ressalva: as escolas que obtiveram frequência inferior a 80% no dia da aplicação 

não tiveram acesso aos índices de proficiência. 

 Em 2015 a avaliação foi suspensa. De acordo com as notícias veiculadas na 

mídia a suspensão se deu por questões pedagógicas e pela lentidão no 

processamento dos dados por parte do INEP. 

 Em relação à disseminação intensa de avaliações externas no sistema 

público de educação de nosso país, autores como Freitas (2015) consideram que 

são uma consequência de pressões da internacionalização das políticas públicas 

educacionais sob a influência de ideias neoliberais que introduzem, na educação, 

princípios de organização próprios do mundo empresarial, com ênfase na gestão e 

na produtividade e visam, portanto, ao controle e à responsabilização dos 

resultados, atribuída às escolas e aos professores, sem que se implique o poder 

público, notadamente estadual e municipal nesses processos. Para o autor, tais 

práticas demandam uma compreensão crítica por parte dos profissionais envolvidos 

                                                           
22

 O Educacenso é apresentado como uma “radiografia” detalhada do sistema educacional brasileiro. 
A ferramenta permite obter dados individualizados de cada estudante, professor, turma e escola do 
país, tanto das redes públicas (federal, estaduais e municipais) quanto da rede privada. Todo o 
levantamento é feito pela internet. 
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à medida que as matrizes de referência das avaliações passam a ditar os currículos 

desenvolvidos que, dessa forma, ficam empobrecidos e restritos ao que se requisita 

nos testes.  

 Entendemos que para essa crítica se faz necessário, por sua vez, 

conhecimento e reflexão coletiva por parte dos profissionais da educação, que 

podem e precisam ser propiciados em contextos de formação inicial e continuada.    

Com relação à formação continuada de seus professores, segundo a 

Coordenadora Pedagógica, os momentos de formação continuada em serviço (na 

escola) são realizados de acordo com as datas previstas no calendário escolar ou de 

acordo com as necessidades de planejamento, objetivando a melhoria das práticas 

pedagógicas.  

A professora do 3º ano se posicionou criticamente quanto aos momentos de 

formação continuada, quando disse que “as formações em serviço acontecem 

esporadicamente, quando é necessário apresentar algum projeto que a escola deva 

participar” (DIÁRIO DE CAMPO, 2014).23 

 A professora deixa transparecer, em sua enunciação, que as atividades 

formativas não são desenvolvidas de forma sistemática pela escola e que somente 

ocorrem quando há outros interesses em jogo que não a formação em si. A 

afirmação, ainda que sucinta, dá pistas de que a professora, diferentemente do que 

se comenta comumente, reivindica a formação e reclama de sua não realização de 

forma permanente.   

 Atualmente, a escola conta com as três Professoras Alfabetizadoras 

participando do PNAIC. Porém, uma das professoras iniciou a formação em 2014, já 

as outras duas participam da formação desde o ano 2013, quando teve início o 

Programa. Nenhuma das três professoras participou de outro curso de formação 

para Professores Alfabetizadores. 

 

2.6 OS SUJEITOS PARTICIPANTES 

 

A definição dos participantes foi estabelecida pelos seguintes critérios:  

a) em relação às professoras - terem participado de programas de formação 

continuada de Professores Alfabetizadores desenvolvidos nos últimos 15 anos; atuar 

                                                           
23

 Informação coletada por meio de entrevista em 2014. 
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nos três primeiros anos do Ensino Fundamental (Ciclo de Alfabetização); pertencer à 

Rede Estadual de Ensino; ter interesse em participar da pesquisa; 

b) a Coordenadora Pedagógica - por estar diretamente vinculada à prática 

pedagógica e aos processos de planejamento; 

c) as Orientadoras de Estudos do PNAIC - por estarem diretamente vinculadas à 

formação continuada das professoras no âmbito do programa e às possíveis 

mudanças em suas práticas. 

Dessa forma, nosso estudo envolveu cinco sujeitos participantes. 

Os primeiros contatos foram realizados em outubro de 2014 com a direção da 

escola. Nesse momento, entregamos uma carta de apresentação e realizamos uma 

apresentação do projeto de forma geral. A diretora foi muito receptiva, 

encaminhando o projeto para a Coordenadora Pedagógica que, logo após uma 

conversa, marcou um encontro para apresentarmos o projeto às professoras que o 

acolheram prontamente.  

A respeito desse momento, Freitas (2002, p. 28) propõe que na investigação 

qualitativa de cunho histórico-cultural 

 
[...] vai-se a campo com uma preocupação inicial, um objetivo central, 
uma questão orientadora. Para buscar compreender a questão 
formulada é necessário, inicialmente, uma aproximação, ou melhor, 
uma imersão no campo para familiarizar-se com a situação ou com 
os sujeitos a serem pesquisados. 

 

Assim, após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

iniciamos as observações e, posteriormente, a realização dos outros procedimentos 

já descritos. 

Com o intuito de preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa, todas 

mulheres, foram utilizados, para cada uma delas, codinomes de flores para lhes 

fazer referência ao longo do texto. Desse modo, as participantes ficaram 

identificadas da seguinte forma: Tulipa para a professora do 1º ano, Lírio para a 

professora do 3º ano, Rosa para a Coordenadora Pedagógica, Orquídea e Hortência 

para as Orientadoras de Estudo. 

Nessa perspectiva, tomando por base os questionários respondidos por elas, 

foram estabelecidas algumas características, que são destaques nos quadros 

abaixo. 
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Quadro 4 – Caracterização das professoras participantes 

SUJEITOS TULIPA LÍRIO 

Sexo F F 

Faixa etária De 21 a 30 anos De 41 a 50 anos 

Formação Pedagogia Pedagogia 

Tempo de serviço na escola (anos) 3 3 

Situação funcional Efetiva Efetiva 

Experiência com alfabetização (anos) 3 25 

Curso de formação continuada mais 
relevante 

PNAIC PNAIC 

     Fonte: Diário de Campo (2014). 

 

Analisando o quadro acima, percebemos que as professoras Tulipa e Lírio se 

encontram em situações bem distintas quanto à faixa etária e à experiência com 

alfabetização. No entanto, aproximam-se quanto à formação e situação funcional e 

tempo de serviço na escola – ambas possuem o curso de Pedagogia, são 

professoras efetivas da Rede Estadual de Ensino e têm o mesmo tempo de serviço 

na instituição. 

As professoras Tulipa e Lírio destacaram que o PNAIC foi o curso de maior 

relevância de que participaram nos últimos anos. Por isso, servirá como referência 

para essa pesquisa, embora a professora Lírio também tenha atribuído importância 

à busca constante de formação pelo próprio professor e não apenas aos cursos 

oferecidos. Sobre isso, a professora Lírio destacou que 

 
[...] todo estudo é válido e significativo, quando você coloca em 
prática o que aprendeu; porém, afirmo que o professor deve ter uma 
postura investigativa de si próprio, da sua prática e do aluno, como 
também uma mente ‘inquieta’, buscar embasar o seu fazer 
pedagógico e não só através dos cursos oferecidos à rede. Enfim, o 
professor deve ser autodidata (DIÁRIO DE CAMPO, 2014).24 

 

Para a professora Tulipa, 

 
[...] a formação do Pacto tem contribuído para refletir acerca da 
minha prática de ensino no Ciclo de Alfabetização, de modo que eu 
veja como posso organizar a sala de aula, que recursos eu posso 
utilizar, como aplico as atividades, de que modo posso trabalhar com 
leitura, a escrita e a matemática, tendo em vista trabalhar os direitos 

                                                           
24

 Informação coletada por meio de entrevista em 2014. 
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de aprendizagens propostos para o ano que estou no Ciclo de 
Alfabetização (DIÁRIO DE CAMPO, 2014).25 
 

Ao perguntarmos sobre a quantidade de horas semanais dispensadas à 

organização das diferentes atividades relativas à docência nas turmas em que 

atuam como alfabetizadoras, as professoras apresentaram disparidades quanto ao 

tempo dispensado ao planejamento. Isso se deve, principalmente, ao fato da 

professora Lírio atuar em duas instituições de ensino, com carga horária total de 50h 

de atividades semanais, e a professora Tulipa ter uma única jornada de trabalho, 

com carga horária total de 30h de atividades semanais. 

Assim, o tempo destinado pelas duas para as atividades é bastante distinto 

como podemos perceber no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Atividades relativas à docência – horas semanais 

PROFESSORA TULIPA LÍRIO 

Planejamento de aulas 10h 3h 

Atuação em sala de aula 22 22 

Correção de atividades 4 1 

Reuniões pedagógicas 0 0 

Leitura e estudos (docência) 10 5 

    Fonte: Diário de Campo (2014). 

 

O quadro destaca que as duas professoras apresentam grande desigualdade 

quanto ao tempo destinado à correção de atividades, à leitura e aos estudos 

pertinentes à docência. No que diz respeito ao tempo destinado ao planejamento, a 

professora Lírio afirma utilizar apenas as horas disponibilizadas na escola para essa 

atividade; já a professora Tulipa vai além dessas horas, realizando o planejamento 

em horário fora da escola.  

A segunda situação trata da falta de reunião pedagógica na instituição escolar.  

De acordo com Torres (2007, p. 45), 

 
[...] as reuniões pedagógicas vêm sendo apontadas como espaço 
privilegiado para as ações partilhadas do coordenador pedagógico 
com os professores, nas quais ambos se debruçam sobre as 
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 Informação coletada por meio de entrevista em 2014. 
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questões que emergem da prática, refletindo sobre elas, abusando-
lhes novas respostas e novos saberes, ao mesmo tempo. 

  

Do exposto conclui-se que esses momentos de reunião pedagógica se 

constituem em importantes espaço-tempos de reflexão e discussão sobre questões 

relacionadas ao cotidiano escolar, a prática pedagógica, entre outros. 

Nos quadros abaixo, foram caracterizadas a Coordenadora Pedagógica e as 

Orientadoras de Estudo. 

 

 

Quadro 6 – Caracterização da Coordenadora Pedagógica 

SUJEITO ROSA 

Sexo F 

Faixa etária Acima de 50 anos 

Graduação/pós Pedagogia/Especialista 

Situação funcional Efetiva 

Experiência como coord. 
pedagógica. 

20 anos 

          Fonte: Diário de Campo (2014). 
 
 
 

Quadro 7 – Caracterização das Orientadoras de Estudo 

SUJEITO ORQUIDEA HORTÊNCIA 

Sexo F F 

Faixa etária De 41 a 50 anos De 41 a 50 anos 

Graduação/pós Pedagogia/Especialista Pedagogia/Especialista 

Tempo de serviço na 
SEEC/RN 

26 anos 34 anos 

Situação funcional Efetiva Efetiva 

Experiência como formadora 
de Professor Alfabetizador 

11 anos 8 anos 

    Fonte: Diário de Campo (2014). 

 

Ao analisarmos os quadros acima, concluímos que os três sujeitos 

participantes são do sexo feminino; estão muito próximos em relação à faixa etária; 

possuem formação pedagógica e especialização; são efetivas da Rede Estadual de 

Educação e possuem larga experiência no desempenho das funções de 

Coordenadora e Formadoras de Professor Alfabetizador. 
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Apresentados os aportes e procedimentos metodológicos e caracterizados o 

campo e as participantes de nosso estudo, passamos, em seguida, a discutir nossos 

aportes teóricos, as concepções que fundamentarão a análise dos dados que 

construímos pertinentes ao objeto de investigação, o que constituirá o próximo 

capítulo. 
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3 PRÁTICA PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES: PLANEJAMENTO E 

ALFABETIZAÇÃO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

3.1 PRÁTICA PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

Ao refletir sobre a prática pedagógica de Professores Alfabetizadores e sua 

apropriação mediante processos de formação, instigamo-nos a compreender em que 

consistem tais práticas. 

Para Saviani (2007, p. 6-7) as práticas pedagógicas são as que “se encarnam 

no movimento real da educação [...] que têm ressonância metodológica denotando o 

modo de operar, de realizar o ato educativo”. 

Nessa direção, Veiga (1999, p. 16-17) define a prática pedagógica como 

“prática social orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no 

contexto social [...] atividade teórico-prática [...] realizada dentro de condições 

concretas de vida e de trabalho”. 

Podemos compreender, portanto, que práticas pedagógicas são práticas 

humanas, sociais e culturais produzidas historicamente que se caracterizam e se 

especificam por sua natureza e finalidade de ensinar, de propiciar, de modo 

intencional e sistemático, a aprendizagem e o desenvolvimento de aprendizes, o que 

envolve, por sua vez, a produção de ações, instrumentos e relações próprios ao 

ensino-aprendizagem, à docência. 

Ancoradas nas proposições de Vygotsky (2007), compreendemos que o 

processo de desenvolvimento humano consiste, em sua essência, na conversão de 

relações e atividades sociais (práticas da cultura) em relações e funções individuais 

mediante processo de internalização que é mediado pelos outros e pela linguagem. 

Nessa perspectiva, podemos compreender que as práticas pedagógicas são práticas 

de mediação desenvolvidas nos contextos das escolas por professores no sentido 

de propiciar aos aprendizes a apropriação dos objetos da cultura socialmente 

definidos como objetivos e conteúdos a serem aprendidos. 

Sua realização envolve, portanto, conhecimentos, procedimentos, atitudes e 

valores em relação à para quem, o quê, para que, como, onde, quando se ensina. 

Envolve, portanto, valores, interesses e finalidades de âmbito não apenas 

pedagógico, mas social e político vinculados aos contextos. 

A compreensão de prática pedagógica, pensada como ação que envolve um 

conjunto de saberes a serem apropriados em processos de formação, remete-nos a 

Tardif (2006) e suas proposições sobre os vários saberes que o professor precisa 

mobilizar na sua prática diária - os conhecimentos, o saber-fazer, as competências e 
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as habilidades. Tais saberes estão relacionados às condições e ao contexto do 

trabalho. “O saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito 

de realizar um objetivo qualquer. Além disso, o saber não é algo que flutua no 

espaço” (TARDIF, 2006, p. 11). 

O autor afirma o professor como sujeito e articula, na proposição da existência 

de saberes próprios ao ensinar, as dimensões subjetividade e relações sociais ao 

afirmar que o saber dos professores é pessoal: 

 
[...] é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a identidade, 
sua experiência de vida e com a sua história profissional, com as 
suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores 
escolares na escola, etc. (TARDIF, 2006, p. 11).  

 

E, ao mesmo tempo, é social, 

 
[...] porque é partilhado por todo um grupo de agentes; porque sua 
posse e utilização repousam sobre um sistema que vem garantir a 
sua legitimidade e orienta a sua definição e utilização; porque seus 
objetos são objetos sociais, isto é, prática sociais; porque o que os 
professores ensinam e sua maneira de ensinar evoluem com o 
tempo e as mudanças sociais; porque pode ser adquirido no contexto 
de uma socialização profissional (TARDIF, 2006, p. 12-14). 

 

Além de sociais, os saberes também são históricos, pois produzidos na história 

da sociedade e na história pessoal de cada um, possuem origens diversas. Sob 

esse cenário Tardif (2006, p. 19) afirma que, 

 
[...] os diversos saberes e o saber-fazer dos professores estão longe 
de serem produzidos por eles mesmos ou de se originarem do seu 
trabalho cotidiano. Ao contrário, o saber dos professores contém 
conhecimento e um saber-fazer cuja origem social é patente. [...] 
alguns deles provém da família do professor, da escola que o formou 
e de sua cultura pessoal; outros estão ligados à instituição 
(programas, regras, princípios pedagógicos, objetivos, finalidades, 
etc); outros ainda, provém dos pares, dos cursos de reciclagem, etc. 
Nesse sentido, o saber profissional está, de um certo modo, na 
confluência de vários saberes oriundos da sociedade, da instituição 
escolar, dos outros atores educacionais, das universidades, etc.  

 

Para Tardif (2006), os saberes docentes constitutivos da prática são os 

profissionais (adquiridos nas instituições de formação de professores); as 

disciplinares (relacionados aos campos de conhecimento); os curriculares 

(adquiridos através dos programas escolares); os experienciais (adquiridos no 
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cotidiano, no chão da escola) e os pedagógicos (doutrinas ou concepções oriundas 

das práticas educativas).  

Os saberes pedagógicos “são incorporados à formação profissional dos 

professores, fornecendo, por um lado um arcabouço ideológico a profissão e, por 

outro, algumas formas de saber-fazer e algumas técnicas” (TARDIF, 2006, p.37).  

 Assim, para ser professor se faz necessário o conhecimento da matéria, da 

disciplina e do programa. Além de “[...] possuir certos conhecimentos relativos às 

ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado na 

sua experiência cotidiana com os alunos” (TARDIF, 2006, p. 39).  

Dentre esses saberes, encontram-se os que se relacionam ao campo da 

didática, que articulam os modos de ação aos processos de aprendizagem e ensino. 

Nesse sentido, o planejamento da prática emerge como de fundamental importância, 

pois articulam necessidades e possibilidades dos aprendizes aos objetivos, 

conteúdos, procedimentos e instrumentos de ensino. 

Os saberes relacionados ao planejamento das atividades de ensino envolvem 

capacidade de definir seus elementos - objetivos, métodos, conteúdos; calcular o 

tempo previsto para as atividades; considerar os ritmos e os tempos dos alunos; 

traçar metas para aprendizagem; ter domínio dos conhecimentos, entre outros, 

visando ao desenvolvimento de uma prática alicerçada na segurança, na 

flexibilidade e na avaliação. 

Assim, a formação docente envolve, no dizer de Tardif (2006), a incorporação, 

pelos professores, de conhecimentos, procedimentos e atitudes, traduzidos como 

saberes, cuja apropriação não se circunscreve às situações de formação inicial e 

continuada. Suas origens têm fontes diversas, tais como as experiências práticas 

vividas ao longo da vida pelos professores, o que inclui sua própria história como 

estudante e as práticas de seus professores. 

Compreendemos que a incorporação de tais saberes compartilhados 

socialmente, ou seja, a transformação das experiências diversas vivenciadas em 

diferentes contextos formativos em práticas próprias, implica, como propõe Vygotsky 

(2007), sua internalização, ou seja, sua significação por parte dos sujeitos 

professores, o que envolve interpretações/produções de sentidos marcados por suas 

referências sociais, pelos contextos onde as experiências pessoais-profissionais são 

vividas, sendo sua apropriação de natureza social, singular e plural ao mesmo 

tempo. 
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Partindo dessa premissa, compreendemos a formação de professores como 

aprendizagem e desenvolvimento de modos próprios de ação, de apropriação de 

saberes específicos ao trabalho docente, à prática pedagógica. Fundamenta essa 

compreensão, a ideia central da teoria vygotskyana, segundo a qual a origem das 

mudanças que ocorrem no homem, ao longo do tempo, encontram-se nas 

interações que ocorrem entre sujeito e sociedade, história de vida e cultura, 

convertidas em oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento durante toda a 

sua existência. Para o autor, “qualquer função psicológica superior foi externa – 

significa que ela foi social; antes de se tornar função, ela foi relação social entre 

duas pessoas” (VYGOTSKY, 2007, p. 24). 

O processo pelo qual as funções psicológicas sociais (intermentais - entre 

pessoas) convertem-se/transformam-se em funções psicológicas individuais 

(intramentais - no indivíduo) não se faz como reprodução passiva e mecânica, mas 

como internalização, ou seja, conversão por meio de signos, como processo de 

significação – apropriação e produção de significados e sentidos. Nesse contexto, o 

signo, como palavra “[...] atua como elemento mediador” (SMOLKA, 2004, p. 42). “A 

palavra, como signo, não resulta da ação de apenas um indivíduo, mas da 

(inter)ação de pelo menos dois [...] e assim sendo “opera transformações na própria 

atividade” (ibidem, p.42). 

A respeito do processo de internalização, tal como explicado por Vygotsky 

(2007), é importante dar relevo a alguns aspectos destacados pelo autor: a natureza 

não imediata da “transformação” de funções externas em funções internas, tanto em 

termos de sua relação mediada pelos outros e pelos signos, como em termos de seu 

aparecimento, não acontecem de imediato em termos de tempo e da necessária 

reiteração das experiências. O autor destaca que “a transformação de um processo 

intrapessoal num processo intrapessoal é o resultado de uma longa série de eventos 

ocorridos ao longo do desenvolvimento” (VYGOTSKY, 2007, p. 75). Nessa 

explicação, ainda destaca que o processo não é sempre igual, que tem fases iniciais 

e fases em que as mudanças vão se processando até atingir transformações mais 

elaboradas. 

Além desses aspectos que caracterizam, por assim dizer, todos os processos 

de formação de funções mentais, ao tratar dos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento, o estudioso afirma que o primeiro impulsiona o segundo e que 

este, o desenvolvimento de novas funções mentais, envolve níveis relacionados com 
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as condições de interação e mediação a que o sujeito tem acesso. Desse modo, 

caracteriza um nível como real, definido pelas operações que o sujeito consegue 

realizar autonomamente, por já ter incorporado as funções requeridas; e um nível 

como potencial, caracterizado pelas operações cuja realização se torna possível 

somente mediante ajudas, intervenções externas. Ainda para o autor, entre esses 

dois níveis, encontra-se uma “zona de desenvolvimento proximal”, que define 

espaços de atuação pedagógica, de prospecção de objetivos de aprendizagem, de 

ensino, de intervenção sistemática (VYGOTSKY, 2007). 

Como desdobramento dessa proposição, o autor destaca o papel dos 

conhecimentos prévios e, mais especialmente, da colaboração, como da imitação da 

observação de modelos (VYGOTSKY, 2007, p. 116) que podem ser impulsionadores 

de aprendizagens e, por sua vez, de desenvolvimento, mediante a internalização 

das funções envolvidas nas operações (LOPES, 2016). 

Desse modo, podemos compreender que a transformação das funções sociais 

em individuais é sempre única, singular, não se faz de modo homogêneo, pois tem 

base nos modos de funcionar já existentes, nas condições de interação, nos modos 

como cada sujeito participa. Segundo Smolka (2000, p. 28), internalização é como 

“[...] algo que o indivíduo toma “de fora” (de algum lugar) e de alguém (um outro), [...] 

também implica a ação de um indivíduo sobre algo ao qual ele atribui propriedade 

particular”.  

As significações mediadas em contextos e situações sociais não se fazem de 

modo imediato, levam tempo e reiterações das experiências, além de sucessivas 

transformações pelos sujeitos; os sentidos produzidos pelos professores sobre o que 

vivenciam na formação não são transposições diretas, lineares; portanto, não são 

iguais. O simples fato de se compartilhar a prática de planejamento em um curso de 

formação não garante que os professores irão assimilar, internalizar daquele jeito e 

passar a fazer do mesmo jeito. Essas ideias se aproximam das proposições de 

Tardif (2006), quando afirma que o saber dos professores é, dialeticamente, social e 

“dele”. 

Desse modo, como sujeito em/na formação, o professor não é um mero 

expectador de experiências, mas um ser em interação, que interpreta, produz 

sentidos, adere, recria, resiste, mediado pelos outros do meio sociocultural e pela 

linguagem. 
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Esse meio sociocultural em que se inserem os contextos de formação, por sua 

vez, é, como já registramos, permeado de contradições entre discursos e práticas; 

entre finalidades e desdobramentos. Nesse sentido, como afirma Tardif (2013), a 

profissionalização docente, ao mesmo tempo em que configura um avanço em 

relação a outras significações históricas do trabalho do professor – vocação, 

sacerdócio, ofício – afirmada como transformação de sua condição social, também 

consiste em movimento que visa ao aumento da eficácia e ao controle das ações da 

escola e dos professores mediante políticas alinhadas à mercantilização da 

educação. 

É nesse movimento de avanços e recuos que as ações de formação precisam 

se construir como espaços de apropriação, de profissionalização na perspectiva de 

afirmação da justiça social e democratização de saberes. A formação docente, tanto 

a inicial, quanto a continuada, precisa garantir condições em que o professor possa 

aprender e desenvolver conhecimentos teóricos e práticos, que sirvam de 

fundamento à prática, desenvolvidos como práxis, como movimento de ação-

reflexão-ação, assumindo o protagonismo de seu trabalho, ao mesmo tempo em que 

o articula e o fundamenta em saberes produzidos e reconhecidos coletivamente.  

Entre esses saberes, e historicamente marcado por contradições em suas 

concepções e práticas, encontra-se o planejamento, como parte da prática 

pedagógica – e um dos saberes em formação.  

3.1.1 Planejamento: parte da prática pedagógica e da formação docente 

 

Historicamente, a inserção do planejamento nos meios educacionais ocorreu, 

em nosso país, a partir da década de 1960, em meio às ideias desenvolvimentistas 

que vinculavam a escola, a educação e o ensino como “investimento” e às 

concepções tecnicistas. Segundo Saviani (2007, p. 379), 

 
Com base no pressuposto da neutralidade científica, e inspirada nos 
princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, a pedagogia 
tecnicista advoga a reordenação do processo educativo de maneira 
que o torne objetivo e operacional. De modo semelhante ao que 
ocorreu no trabalho fabril, pretende-se a objetivação do trabalho 
pedagógico. 

 
Nesse contexto, segundo o autor, “a pedagogia tecnicista buscou planejar a 

educação de modo que a dotasse de uma organização racional capaz de minimizar 

as interferências subjetivas que pudessem por em risco sua eficiência” (SAVIANI, 



63 

 

 

2007, p. 380). Como desdobramento dessas premissas, ainda segundo Saviani, 

passaram a proliferar nos meios educacionais “a padronização do sistema de ensino 

por meio de esquemas de planejamento previamente formulados aos quais devem 

se ajustar as diferentes modalidades de disciplinas e práticas pedagógicas” (ibidem, 

p. 380). 

Nessa perspectiva, o planejamento na educação equivaleria a fazer planos de 

ensino a serem seguidos rigidamente, com definições padronizadas de objetivos, 

conteúdos, estratégias e recursos, secundarizando o papel do professor e do aluno 

como sujeitos criativos e produtivos de relações de ensino, visando o controle por 

meio da burocratização dos processos e práticas (SAVIANI, 2007; GANDIN; 

CARRILHO, 2011). 

Sobre esse cenário Gandin e Carrilho (2011, p. 12) afirmam que 

 
o modelo nascido, quando tudo estava decidido de antemão, 
direcionou-se a responder as perguntas sobre o “como” fazer e sobre 
o “como que” fazer. Omitiu completamente a possibilidade de 
reflexão sobre o “que” fazer e sobre o “para que” fazê-lo. Retirou isso 
dos educadores, levando-os, se tudo desse certo, a pensar sobre o 
“como fazer bem as coisas”, mas nunca sobre “quais são as coisas 
certas para fazer” e, muito menos, para que vamos fazer estas 
coisas. 
 

  

 Regidas por modelos padronizados de planejar e formulários a preencher, as 

práticas foram perdendo sentido, pois os conteúdos eram pré-estabelecidos, 

repetidos ano após ano, sem a possibilidade de questionamentos. Os quadros se 

tornaram verdadeiras cópias dos livros didáticos e com isso crescia a prática de 

feitura de planos como ação burocrática, sem intenção ou preocupação de segui-los. 

Esse contexto favoreceu o desenvolvimento de práticas pautadas no individualismo, 

na fragmentação, na cópia e no silêncio.  

 Com o passar do tempo, os quadros foram reduzidos a programas, ou lista de 

conteúdos a serem trabalhados, que ficavam arquivados na escola. Assim, o 

planejamento, para o professor, tornou-se um mero ato mecânico e burocrático, sem 

retomada ou parada para discutir ou intervir em ações pedagógicas, que nem são 

produções dos professores, que passivamente seguem orientações externas a ele e 

à escola, o que os faz perderem seu potencial de criar impacto nas aprendizagens 

dos alunos. 
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 O processo de reabertura política dos anos seguintes alimentou a 

necessidade da realização de reuniões nas escolas e, em consequência, fortes 

críticas ao planejamento burocrático. No entanto, não houve tempo para “consolidar 

uma renovação no modo de organizar a prática do professor” (FARIAS; SALES; 

BRAGA; FRANÇA, 2014, p.110), porque na década de 1990, com o tecnicismo 

reconfigurado “pela globalização e pelo neoliberalismo” (ibidem, p.110), a tarefa de 

planejar a prática ganha do professor muito mais resistência. 

 Para Vasconcelos (2008, p. 34), “é preciso que o lugar do planejamento seja 

resgatado pela escola e pelos professores como elemento chave da prática 

pedagógica”, significado como necessário e possível, como promotor de mudança, 

de melhoria e transformação da prática e das aprendizagens. 

 O grande desafio, para o autor, é discutir no coletivo “as necessárias 

condições que a escola precisa conquistar e oferecer para se realizar um trabalho 

digno e coerente” (VASCONCELLOS, 2008, p. 57) e “encontrar caminhos de 

intervenção para poder realizar o planejamento de uma forma mais significativa” 

(ibidem, p. 58). 

 Essas ideias foram gradativamente difundidas e incorporadas aos 

documentos oficiais e legais. Com a implantação da LDB nº 9.394/96, fica 

estabelecido que o planejamento na educação deve ocorrer em diferentes níveis: 

Art. 9 - cabe à União elaborar o Plano Nacional de Educação (PNE); Art. 10 e 11 – 

cabe ao estado e os municípios constituírem os seus sistemas de ensino; Art. 12 

cabe ao estabelecimento de ensino elaborar e executar suas propostas pedagógicas 

e o Art. 13 – cabe aos docentes participar da elaboração da proposta pedagógica 

dos estabelecimentos de ensino e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica desse estabelecimento.  

Em uma contraposição aos modelos burocratizados e sem sentido, a proposta 

é que o planejamento assuma a função de mediador e articulador do trabalho 

coletivo na educação, em seus diferentes níveis e instâncias, incorporando uma 

perspectiva de participação e cooperação envolvendo o coletivo da escola e dos 

grupos. 

Porém, tal caminho exige, ao mesmo tempo, sistematicidade e flexibilidade. 

Nessa acepção, Libâneo (2013) afirma que o planejamento, como instrumento 

orientador da prática pedagógica, não pode ser um documento rígido e absoluto; 

precisa sempre sofrer modificações face às necessidades reais dos educandos e 
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dos contextos sociais, tornando-se, dessa forma, um guia de orientação e um 

instrumento de reflexão para uma ação educativa significativa. Assim, o 

planejamento “orienta a tomada de decisões da escola e dos professores em relação 

às situações docentes de ensino e aprendizagem, tendo em vista alcançarem os 

melhores resultados possíveis” (LIBÂNEO, 2013, p. 250).  

Nas palavras do autor, o planejamento efetivo consiste em 

 
[...] uma atividade de reflexão acerca das nossas ações; se não 
pensarmos detidamente sobre o rumo que devemos dar ao nosso 
trabalho, ficaremos entregue aos rumos estabelecidos pelos 
interesses dominantes na sociedade. A ação de planejar, portanto, 
não se reduz ao simples preenchimento de formulários para controle 
administrativo; é, antes, a atividade consciente de previsão das 
ações docentes, fundamentadas em opções político-pedagógicas, e 
tendo como referência permanente as situações didáticas concretas 
(isto é a problemática social, econômica, política e cultural que 
envolve a escola, os professores, os alunos, os pais, a comunidade, 
que interagem no processo de ensino) (LIBÂNEO, 2013, p. 246). 

 

Nesses termos, a prática de planejar se configura como elemento 

potencializador e organizador do trabalho pedagógico compreendido como processo 

de ação-reflexão-ação e envolve, tanto a definição, com base no conhecimento das 

necessidades reais dos educandos, inclusive suas diferenças de ritmos, interesses, 

ideias e experiências, no conhecimento científico sobre a aprendizagem e sobre os 

objetos de conhecimento, bem como nas proposições dos documentos oficiais, de 

objetivos e conteúdos de aprendizagem, quanto a seleção-criação e 

desenvolvimento de metodologias e instrumentos que propiciem condições 

diversificadas de ensino e de avaliação da aprendizagem.  

Além disso, em movimento contínuo, o planejamento inclui a avaliação sobre 

seu alcance e seus limites em relação aos objetivos definidos, fornecendo subsídios 

para novas decisões, novas ações.  

Desenvolvido nessa perspectiva, a prática de planejar o ensino pelos 

professores no âmbito da escola em vez de concorrer para o assujeitamento e 

controle do processo pedagógico das redes, das escolas e dos professores a 

interesses e exigências externas e estranhas à democratização da educação, 

processo em curso na atualidade (FREITAS, 2015), pode contribuir para a sua 

autoria e autonomia. 
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 O reconhecimento do planejamento como parte inerente à prática 

pedagógica, nela constituído e que a constitui, implica considerá-lo como um dos 

saberes a ser apropriado pelos professores em seus processos formativos. 

 

3.1.2 Planejamento no contexto da formação continuada e no PNAIC 

 

No tocante aos processos de formação continuada, em especial aos programas 

desenvolvidos pelo governo federal que têm como objetivo a formação de 

Professores Alfabetizadores, essa premissa tem sido assumida. Nesses materiais, o 

planejamento está posto como integrante da organização, orientação e qualificação 

da prática pedagógica; proposto como necessário, a ser realizado de maneira 

compartilhada e flexível, e partindo sempre da realidade dos alunos.   

O Programa Parâmetros em Ação – Alfabetização, preconiza que o 

planejamento pedagógico precisa considerar 

 
[...] o tipo de aluno que a escola pretende formar; as exigências 
colocadas pela realidade social; os resultados de pesquisas sobre 
aprendizagem; as contribuições das áreas de conhecimento e da 
didática. [...] É um instrumento de fato – um meio de organizar o 
trabalho e contribuir para o aprendizado do aluno (BRASIL, 1999, p. 
94). 

 

Nos materiais impressos do PROFA (BRASIL, 2001), percebemos a retomada 

e a ampliação da discussão sobre o planejamento da prática em relação ao que 

havia sido abordado sobre o mesmo tema no Programa Parâmetros em Ação - 

Alfabetização. O documento Guia do formador do PROFA considera que o 

planejamento, 

[...] permite a reflexão e a tomada de decisões coletivas; evita a 
ruptura e a excessiva fragmentação dos objetivos e conteúdos 
desenvolvidos nos diferentes ciclos de escolaridade; dá sentido às 
ações cotidianas, reduzindo a improvisação e as condutas que são 
contraditórias com os objetivos educacionais compartilhados; permite 
que o professor avalie seu percurso de trabalho, sem perder de vista 
os objetivos que devem ser desenvolvidos no ciclo; registro escrito 
como recurso para maior entendimento de “para quê”, “o quê” e 
“como” se desenvolve a prática pedagógica de sala de aula (BRASIL, 
2006b, p. 111-112). 
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O material do Programa Pró-Letramento amplia ainda mais essa discussão, 

trazendo um fascículo inteiro que discute a organização do tempo pedagógico e o 

planejamento do ensino. Para o referido Programa, o planejamento 

 

É um instrumento que deve contribuir com as escolhas e com os 
trabalhos realizados pelos professores. [...]. Deve partir da realidade 
dos alunos. [...]. É necessário, flexível e inacabado [...] Deve reunir 
uma série de procedimentos que se pretende desenvolver com os 
alunos, dá uma direção ao trabalho do professor [...] (BRASIL, 2008, 
p. 22-25). 
 

No contexto do Curso de Formação oferecido pelo PNAIC, que integra o objeto 

de nosso estudo, a discussão acerca do tema retoma e amplia o que foi proposto no 

Programa Pró-Letramento, afirmando o planejamento como conteúdo da formação, 

tanto dos Orientadores de Estudo, formados diretamente pelas universidades, 

quanto dos Professores Alfabetizadores, cuja formação é desenvolvida em seus 

contextos de atuação pelos referidos Orientadores. Já no documento proposto como 

introdutório das atividades da formação “Formação do Professor Alfabetizador: 

caderno de apresentação”, afirma-se que as ações de planejar, 

 
[...] orientam a intervenção pedagógica e possibilitam maior 
articulação dos conhecimentos desenvolvidos nas diferentes etapas 
de escolaridade; evitam a improvisação desnecessária; permitem aos 
educadores avaliar seu processo de trabalho e possibilitam o diálogo 
dos docentes com seus pares e com a coordenação pedagógica 
(BRASIL, 2012a, p. 12). 
 

Nessa ótica, as discussões acerca do planejamento constantes nos Cadernos 

de Formação destacam sua importância para a prática pedagógica com ênfase na 

organização do espaço e do tempo, bem como nas modalidades de organização dos 

objetivos-conteúdos de aprendizagem por meio de atividades permanentes, 

sequências didáticas e projetos. Nas proposições do programa, a organização da 

sala de aula, como ambiente “cultura escrita”, as rotinas, como tempos de 

aprendizagem, considerando as crianças e os professores como sujeitos concretos e 

interativos ocupam lugar de destaque. 

Nos textos que compõem os Cadernos de Formação dos anos de 2013 e 2014, 

o tema é tratado em diversos textos com diferentes focos, dentre os quais 

destacamos: planejamento escolar na alfabetização e no ensino da Língua 

Portuguesa; planejando a alfabetização integrando diferentes áreas do 

conhecimento; organização do planejamento e da rotina no Ciclo de Alfabetização 
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na perspectiva do letramento; planejamento e organização da rotina na 

alfabetização; alfabetização: projetos didáticos e sequências didáticas em diálogos 

com os diferentes componentes curriculares; organização do trabalho Pedagógico. 

 No material que compõe a Unidade 2 do Ano 3 (2013), no texto 

“Planejamento do ensino: princípios didáticos e modos de organização do trabalho 

pedagógico” (LEAL; LIMA, 2012) são apontadas as bases da prática docente que 

influenciam o planejamento e as intervenções junto aos educandos. Segundo as 

autoras, as práticas dos professores  

 
[...] resultam [...] de concepções acerca do que se deve ensinar, que 
se baseiam, tanto em documentos curriculares, quanto em textos de 
estudo e participação em situações de formação, nas experiências 
vivenciadas pelo professor, nos conhecimentos sobre os conteúdos 
escolares, nos resultados da avaliação acerca do que os estudantes 
sabem, nas concepções sobre quais são as melhores estratégias de 
ensino, dentre outras (LEAL; LIMA, 2012, p 6-7). 
 

 As autoras consideram, no entanto, que nem sempre os professores têm 

consciência dos princípios e concepções que orientam suas decisões e ações 

pedagógicas diárias. Nesse sentido, Leal e Lima (2012, p. 7) indicam “que quanto 

mais consciência o professor tiver acerca dos princípios que regem a sua prática, 

maior autonomia terá no processo de planejamento e realização da ação 

didática” (grifo nosso). 

 As mesmas autoras chamam a atenção para o fato de que tais princípios e 

concepções não estão relacionados apenas à ampliação de conhecimentos, mas 

também à aprendizagem e desenvolvimento de modos de interagir com as crianças, 

de realizar intervenções, de explicar e dialogar com as mesmas, o que implica 

atitudes de escuta e de respeito as suas capacidades e necessidades. Desse modo, 

a prática pedagógica envolve, de modo indissociável, educação e cuidado, 

sensibilidade e afeto. 

No ano de 2015, terceiro ano do processo de formação, a discussão volta a ser 

tema da formação no “Caderno para Gestores” em que se faz relação entre o 

planejamento e a qualidade da prática (BRASIL, 2015, p. 24), e no Caderno 

“Interdisciplinaridade no Ciclo de Alfabetização”, que tematiza as concepções de 

interdisciplinaridade e sua necessária articulação no desenvolvimento do currículo e 

nas práticas específicas de alfabetização, com desdobramentos para o 

planejamento de um trabalho interdisciplinar e inclusivo. 
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 A consideração do planejamento como conteúdo da formação dos 

Orientadores de Estudo e dos Professores Alfabetizadores no contexto do PNAIC 

pode ser constatada, além de no material proposto para a formação, também nos 

documentos da própria formação, a análise de registros – Planos de Trabalho a 

serem desenvolvidos nos encontros de formação pelos Orientadores junto aos 

Professores Alfabetizadores. Conforme nos foi possível observar em seus Cadernos 

de Registro, destacam-se, dentre os objetivos de vários encontros, o 

aprofundamento da compreensão sobre planejamento das atividades de 

alfabetização. 

 De acordo com esses registros, foram trabalhados nos encontros de formação 

princípios e formas de organização das salas de aula, das rotinas e dos objetivos de 

aprendizagem por meio de atividades permanentes, sequência e projetos didáticos, 

além de temáticas pertinentes às especificidades das crianças do Ciclo – tratadas 

com ênfase nos conteúdos de formação do programa. Entre estas, a ludicidade, 

proposta como princípio organizador das atividades, a realizar-se na forma de 

brincadeiras e jogos e ainda por meio da presença da literatura infantil no cotidiano 

das salas de aula. 

Além disso, consideramos importante destacar que, de acordo com os dados 

construídos, a prática de planejar não foi considerada na formação apenas como 

conteúdo teórico, mas como experimentação efetiva integrante de todos os 

encontros de formação dos Orientadores de Estudo. Em todas as pautas – planos 

de trabalho produzidos para cada encontro de formação pela equipe formadora do 

Rio Grande do Norte (RN) – constam a produção, no último turno do encontro, de 

um planejamento coletivo dos encontros de formação a serem desenvolvidos com os 

Professores Alfabetizadores. Os documentos resultantes dessas atividades se 

encontram também nos já referidos Cadernos de Registro das Orientadoras 

participantes de nosso estudo. 

A formação proposta pelo programa assume, portanto, a necessidade de o 

Professor Alfabetizador se apropriar de um repertório de saberes específicos para 

atuar em turmas de alfabetização, considerando os requisitos próprios do que 

envolve aprendizagens de diversas ordens, objetivando o desenvolvimento de ações 

que propiciem situações onde a criança possa interagir com a língua escrita a partir 

de usos reais em diferentes situações comunicativas que visam a aprendizagem e o 

desenvolvimento de habilidades que englobam a alfabetização e o letramento. 
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 Para isso, o Professor Alfabetizador precisa compreender como se dá o 

processo de alfabetização, o que será discutido em seguida. 

 

3.1.3 Alfabetização e prática pedagógica  

 

Pensar as especificidades do trabalho do professor que atua no Ciclo de 

Alfabetização implica compreender a natureza precípua do processo de 

alfabetizar(se). 

Até o final dos anos 1970 e início dos anos 1980, a alfabetização era concebida 

como sendo um processo de aquisições essencialmente mecânicas. Os métodos de 

ensino-aprendizagem da língua escrita permaneceram concebendo a escrita como 

um código de transcrição da língua oral e a aprendizagem, segundo uma 

perspectiva mecanicista-associacionista, como sendo processos essencialmente 

percepto-motores decorrentes de treino, não havendo preocupação com o 

significado e sentido. Nesses termos, a alfabetização era considerada, de modo 

restrito, “[...] como o ensino das habilidades de codificação e decodificação” 

(ALBUQUERQUE, 2005, p. 11). 

Dessa forma, “eram consideradas alfabetizadas aquelas pessoas que 

declaravam saber ler e escrever e que, para comprovar essa declaração, escreviam 

seus próprios nomes”, logo após, foram “considerados alfabetizados aqueles que 

diziam ser capazes de ler/escrever um bilhete simples” (MORAIS; ALBUQUERQUE, 

2006, p. 61). 

Como já referimos na introdução de nosso estudo, os problemas já existentes 

na época de não aprendizagem de grande parte dos estudantes eram 

compreendidos como sendo decorrentes do método de ensino, ou de supostas 

deficiências cognitivo-linguísticas dos próprios aprendizes, consequências de seus 

contextos de vida. 

No início da década de 1980, tais métodos foram amplamente criticados e o 

aprendizado da leitura e a escrita passa a ter sua compreensão sumamente 

discutida e transformada em função de conhecimentos oriundos de diversos campos 

de estudo, como afirmam Soares (2001) e Lopes (2012). Entre esses estudos se 

destacam as teorizações de base construtivista sobre o desenvolvimento mental de 

J. Piaget, amplamente difundidas nos meios educacionais nessa década, e também 
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as produções de L. S. Vygotsky sobre a constituição dos processos mentais 

humanos. Essas produções provocaram profundas mudanças nos modos 

tradicionais de conceber a aprendizagem, pondo em destaque o papel ativo do 

aprendiz nos processos de construção dos conhecimentos, no caso das ideias 

piagetianas; no caso das ideias vygotskyanas, o papel das interações sociais e da 

mediação social e simbólica nos processos de apropriação dos objetos da cultura 

(LOPES, 2012). 

Igualmente importantes para o surgimento de novos modos de compreender a 

alfabetização foram os estudos desenvolvidos no campo da linguística por meio dos 

quais foram transformadas as concepções de língua, de linguagem e de seu 

aprendizado. No Brasil, nesse âmbito destacam-se os estudos de Geraldi (1997) e 

de Smolka (1988). A linguagem passa a ser concebida, mais que meio de 

comunicação e expressão, como capacidade humana de produzir sistemas 

simbólicos e como interação social, ação de produção de sentidos e discursos por 

meio de signos e materializados em textos. A escrita, como linguagem, passa a ser 

compreendida como não apenas código, mas prática cultural, atividade de produção 

de sentidos, discursos, por meio dos quais os sujeitos agem uns sobre os outros – 

interagem (SMOLKA, 1988 apud LOPES, 2012). 

Dessa forma, o texto se torna a unidade básica da linguagem e de seu ensino-

aprendizado. A aprendizagem da linguagem passa a ser afirmada como sendo 

processo de interação, de produção e compreensão de textos. Aprende-se 

experimentando produzir e compreender linguagem, tanto oral, quanto escrita, em 

situações mediadas em que a linguagem faz sentido e tem função social.  

Além dessas ideias, foram especialmente importantes para as mudanças na 

compreensão da alfabetização os estudos sobre a psicogênese da língua escrita 

desenvolvidos por Emília Ferreiro e Ana Teberosky (FERREIRO; TEBEROSKY, 

1986). Fundamentadas nas concepções construtivistas piagetianas, suas 

teorizações romperam com as concepções mecanicistas sobre a alfabetização, 

afirmando que esta consiste em um processo de construção de conceitos no qual as 

crianças são sujeitos ativos e produtivos. Segundo as autoras, ao interagirem com a 

escrita nos meios onde vivem, as crianças buscam ativamente compreender o que 

ela representa e como representa, construindo ideias próprias sobre essa 

representação. As autoras romperam também com a concepção de língua escrita 

como código, destacando sua dimensão de sistema de representação, cujo 
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funcionamento precisa ser compreendido pelos aprendizes. Essa compreensão 

envolve, de princípio, a “descoberta” de que a escrita consiste em uma 

representação que se distingue de outras existentes no meio social. 

Mediante interações/experimentações com a escrita, o aprendiz passa, 

gradativamente, a perceber que esta envolve regras de produção – que se escreve 

em uma direção e em um alinhamento; que os “escritos” têm um número mínimo e 

máximo de grafemas, que estes são letras; que é preciso diferenciar, pelos 

grafemas, seus escritos interna e externamente, diferenciando-os em relação ao 

“que se escreve”. Para Ferreiro e Teberosky, essas construções, embora indiquem 

avanços consideráveis nas tentativas dos aprendizes de compreenderem “como se 

escreve”, caracterizam fases iniciais do aprendizado da escrita (primeiro e segundo 

períodos) e ainda não envolvem o princípio básico de funcionamento do sistema de 

escrita alfabético: que se representa os sons das palavras e que essa representação 

se faz pela notação da menor unidade de som – os fonemas. Assim, como descreve 

Lopes (2012, p. 140), 

 
Nos dois períodos iniciais, as produções das crianças revelam que 
embora já demonstrem perceber que a escrita é uma representação 
– que se distingue de outras formas gráficas – não estabelecem 
relações entre grafia e o som das palavras, relação que caracteriza o 
terceiro período, quando a criança percebe ‘o que a escrita 
representa’, notando, em seus escritos, segmentos sonoros das 
palavras, inicialmente as sílabas avançando, gradativamente, para 
uma compreensão de que, em nosso sistema de escrita, que é 
alfabético, a notação tem que considerar o fonema como unidade 
fonoaudiológica que serve de base à escrita. 

 
A importância dos estudos acima mencionados para o professor dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental está no fato de possibilitar a descoberta de como os 

alunos pensam sobre o funcionamento do sistema de escrita e, a partir daí, 

desenvolver uma prática baseada no que eles já sabem “para poder decidir o que e 

como ensiná-los [...] sem um conhecimento básico da psicogênese da língua escrita, 

não é possível descobrir o que sabem e o que não sabem os alunos” (BRASIL, 

2006a, p. 23).   

No entanto, para aprender a ler e a escrever, a criança precisa, além do 

domínio do Sistema de Escrita, desenvolver as habilidades que lhe possibilitem 

produzir e compreender textos escritos, compreendendo-se por texto a produção 
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linguística com sentido, na qual se pode identificar o autor, o tema, o objetivo/a 

função, a quem se destina e a estrutura/a estratégia (SOARES, 2001).  

Faz-se necessário, portanto, que as crianças vivenciem, tanto na escola como 

fora dela, situações em que possam conhecer e experimentar a produção e 

compreensão de textos escritos de vários gêneros. 

Nessa trilha, o processo de letramento, compreendido como o “[...] estado ou 

condição de quem se envolve nas mais numerosas e variadas práticas sociais de 

leitura e escrita” (SOARES, 2003, p. 44), passou a ser associado ao processo de 

alfabetização. Embora reconhecidos como processos distintos e requeiram 

processos diferenciados de aprendizagem e desenvolvimento, a prática de 

alfabetização numa perspectiva do letramento diz respeito não apenas à apropriação 

do Sistema de Escrita, mas também à apropriação pelo aprendiz de habilidades 

necessárias aos usos sociais da leitura e da escrita nas práticas sociais. 

Em relação ao trabalho específico de alfabetização, é preciso que a formação 

propicie/consolide uma compreensão por parte do professor desse processo de 

aprendizado em suas dimensões indissociáveis: de apropriação, pelo aprendiz, do 

sistema de escrita alfabética e de desenvolvimento de práticas textuais – leitura, 

produção e reflexão de/sobre textos escritos em múltiplos contextos, com objetivos e 

estruturas diversificados, o que demanda, por sua vez, mediações intensas, 

intencionais e sistematizadas em situações significativas e funcionais. 

A prática pedagógica na alfabetização precisa, pois, contemplar esse conjunto 

de aprendizagens, o que requer a apropriação pelos professores dos saberes 

necessários ao seu desenvolvimento, mediante processos formativos. 

3.1.4 Formação continuada para a alfabetização: o Programa PNAIC 

   

Como já referimos anteriormente, a situação da alfabetização em nosso país, 

juntamente às produções sobre o tema em nível mundial e em contexto local, bem 

como no contexto histórico de afirmação de direitos sociais e definições legais no 

âmbito da educação, ganhou uma posição central e, a partir do final dos anos de 

1990, o governo federal, como forma de enfrentamento ao “problema”, propôs quatro 

programas específicos para a formação de Professores Alfabetizadores, já 

nominados e caracterizados. Quais as finalidades atribuídas à formação? 
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O primeiro, Parâmetros em Ação - Alfabetização, afirmava as seguintes 

finalidades quanto à formação 

[...] o debate e a reflexão sobre o papel da escola e do professor na 
perspectiva do desenvolvimento de uma prática de transformação da 
ação pedagógica e criar espaços de aprendizagem coletiva, 
incentivando a prática de encontros para estudar e trocar 
experiências e o trabalho coletivo nas escolas (BRASIL, 1999, p. 9). 

 

O segundo, Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA), 

destinava-se a professores que ensinavam “a ler e escrever na Educação Infantil e 

no Ensino Fundamental, tanto crianças como jovens e adultos” (BRASIL, 2001, p. 

20). Suas atividades formativas se orientavam por duas finalidades: “ampliação do 

universo de conhecimento dos professores cursistas sobre a alfabetização e reflexão 

sobre a prática profissional” (BRASIL, 2001, p. 21). Para o PROFA, “[...] a formação 

continuada deve desenvolver uma atitude investigativa e reflexiva, pois a atividade 

profissional é um campo de produção do conhecimento que envolve aprendizagens 

para além da aplicação do que foi estudado” (BRASIL, 2001, p. 4). 

O terceiro programa, o Pró-Letramento, iniciado em 2006, era destinado a 

“todos os professores que estavam em exercício nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental das escolas públicas” (BRASIL, 2010, p. 1), visando a “melhoria da 

qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e matemática nas séries iniciais do 

ensino fundamental” (BRASIL, 2010, p. 1).  

De acordo com o Guia Geral do Pró-Letramento 

 
[...] a formação continuada [...] considera o professor o sujeito da 
ação, valoriza suas experiências pessoais, suas incursões teóricas, 
seus saberes da prática e possibilita-lhe que, durante o processo, 
atribua novos significados a ela, compreenda e enfrente as 
dificuldades com as quais irá se defrontar no dia-a-dia (BRASIL, 
2010, p. 1). 
 

 O quarto programa, foco de nosso estudo, é o PNAIC – criado pela Portaria nº 

867, de 4 de julho de 2012 – teve suas atividades iniciadas efetivamente em 2013, 

envolvendo um conjunto de políticas públicas que tinham por finalidade “enfrentar o 

problema da alfabetização”. 

 O MEC, no art. 2º da referida Portaria, afirma que 

[...] em parceria com instituições de ensino superior, apoiará os 

sistemas públicos de ensino dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios na alfabetização e no letramento dos estudantes até o 

final do 3º ano do ensino fundamental, em escolas rurais e urbanas, 
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e que se caracterizam: I - pela integração e estruturação, a partir do 

eixo Formação Continuada de Professores Alfabetizadores, de 

ações, materiais e referências curriculares e pedagógicas do MEC 

que contribuam para a alfabetização e o letramento [...]. (BRASIL, 

2012).26 

  

 De acordo com o Documento (livreto de divulgação) “Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa: o Brasil do futuro com o começo que ele merece” 

(BRASIL, 2015), o programa é apresentado como “[...] um compromisso formal 

assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de 

assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oitos anos de idade, 

ao final do 3º ano do ensino fundamental”. (BRASIL, 2012, p. 11). De acordo com o 

mesmo documento,  

 
Ao aderir ao Pacto, os entes governamentais comprometem-se a: 
I. Alfabetizar todas as crianças em língua portuguesa e em 
matemática; 
II. Realizar avaliações anuais universais, aplicadas pelo Inep, junto 
aos concluintes do 3º ano do Ensino Fundamental; 
III. No caso dos estados, apoiar os municípios que tenham aderido 

às ações do PNAIC, para sua efetiva implementação. (BRASIL, 
2012, p. 11). 

 

 Sua base legal, conforme o referido documento, está no Decreto nº 6.094, de 

24 de abril de 2007, que define no inciso II do art. 2º a responsabilidade dos entes 

governamentais de “alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, 

aferindo os resultados por exame periódico específico” (BRASIL, 2007). A Meta 5 do 

Plano Nacional de Educação (PNE) 2014/2024 reforça esse aspecto ao determinar a 

necessidade de “alfabetizar todas as crianças até, no máximo, até o final do terceiro 

ano do ensino fundamental” (BRASIL, 2014). 

 As ações do PNAIC são apresentadas no documento como 

 
um conjunto integrado de programas, materiais e referências 
curriculares e pedagógicas que serão disponibilizados pelo Ministério 
da Educação e que contribuem para a alfabetização e o letramento, 
tendo como eixo principal a formação continuada dos professores 
alfabetizadores” (BRASIL, 2015, p. 11). 
 

 Embora o eixo principal do PNAIC seja a formação continuada de Professores 

Alfabetizadores, como os outros programas citados anteriormente, ele avança 

                                                           
26

 Documento eletrônico não paginado. 
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quando propõe que suas ações envolvam mais três eixos de atuação – materiais 

didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico e jogos; avaliações 

sistemáticas; gestão, controle social e mobilização. 

 A formação é apresentada como, 

 
Curso presencial de 2 anos para os professores alfabetizadores, com 
carga horária de 120 horas por ano, com base no programa Pró-
Letramento, cuja metodologia propõe estudos e atividades práticas. 
Os encontros com os professores alfabetizadores serão conduzidos 
por orientadores de estudo. 
Os orientadores de estudo são professores das redes, que farão um 
curso específico, com 200 horas de duração por ano, ministrado por 
universidades públicas. É recomendável que os orientadores de 
estudo sejam selecionados entre a equipe de tutores formados pelo 
Pró-Letramento no município ou estado (BRASIL, 2015, p. 24). 

 

 Verifica-se já no documento de apresentação do programa alguns aspectos 

que merecem destaque e que nos dão pistas das concepções que o ancoram:  o 

caráter presencial do curso, que dá indícios da assunção de uma concepção de 

formação como processo de interação e mediação entre professores e os 

conhecimentos; a duração de dois anos, que sugere continuidade, em uma 

perspectiva de enfrentamento do caráter emergencial; a carga horária anual, que 

pode significar, a princípio, um tempo curto, mas compreendida no contexto da vida 

dos professores, de suas inúmeras tarefas, é um tempo considerável, podendo 

chegar a quatro horas semanais de formação ininterrupta, possibilitando a reiteração 

e sistematicidade das ações e reflexões. 

 Quanto à distribuição dos materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio 

pedagógico e jogos, o programa promoveu uma mudança significativa no 

quantitativo. Antes calculada por escola, a remessa passou a ser calculada por 

turma do Ciclo de Alfabetização. Podemos pensar que a chegada do material em 

cada sala/turma, juntamente a sua exploração nos encontros de formação, 

possibilitando seu domínio pelos Orientadores de Estudo e, por muitos professores 

mediante os encontros de formação, criou potenciais condições de melhoria da 

prática. 

 Em relação ao eixo avaliações sistemáticas, três aspectos foram colocados 

em prática: o primeiro aspecto diz respeito à discussão nos cursos de formação das 

avaliações processuais que podem ser desenvolvidas junto aos alunos.  
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O segundo, a informatização dos resultados da Provinha Brasil, no caso do 

RN, só foi possível por meio de uma ação da Secretaria Estadual de Educação, que 

criou o portal “Avaliando a alfabetização no Rio Grande do Norte”. Lá são lançados 

os registros dos testes de entrada e saída da Provinha Brasil, tanto da rede 

estadual, quanto municipal, permitindo aos docentes e gestores analisar as 

informações de forma crítica e consistente, objetivando (re)planejar as intervenções 

necessárias. O portal ainda envolve a aplicação junto aos alunos do 3º ano do Ciclo 

de Alfabetização da avaliação externa – ANA, discutida anteriormente. 

O terceiro eixo, gestão, (BRASIL, 2015) está proposto no documento referido 

pela constituição de um arranjo institucional para gerenciamento das ações do 

PNAIC, composto por 4 (quatro) instâncias: comitê gestor nacional; coordenação 

institucional em cada estado, composta por diversas entidades, com atribuições 

estratégicas e de mobilização em torno dos objetivos do PNAIC; coordenação 

estadual, responsável pela implementação e monitoramento das ações em sua rede 

e pelo apoio à implementação nos municípios; e a coordenação municipal, 

responsável pela implementação e monitoramento das ações na sua rede. 

De acordo com o Caderno para Gestores do PNAIC (BRASIL, 2015, p. 11), 

 
A valorização da gestão como um dos eixos centrais do PNAIC 
mostra que o Programa não pretende lançar toda a responsabilidade 
de sucesso sobre o professor alfabetizador e sua formação, mas leva 
em consideração, além do ambiente e de materiais adequados em 
cada sala de aula, a responsabilidade de cada esfera de gestão da 
educação, para o enfrentamento das condições reais que impõem 
limitações ao trabalho docente. 

  

 Consideramos que essas premissas, pelo menos no discurso, vão de 

encontro ao processo que se encontra em curso no atual cenário das políticas 

educacionais, que tendem a enfatizar a responsabilização das escolas e, sobretudo, 

dos professores, em relação aos resultados de aprendizagem dos alunos, 

denunciado por Freitas (2015) e por Tardif (2013). 

No que diz respeito ao eixo gestão, o estado do RN não avançou na criação 

da Coordenação Institucional, de responsabilidade da Secretaria Estadual, nos anos 

de 2013, 2014 e 2015, deixando de cumprir o que está posto no art. 10 da Portaria 

nº 867, de 4 de julho de 2012 quanto à responsabilidade dessa Coordenação, que é 

a mobilização e a proposição de soluções para temas estratégicos no âmbito do 

Estado.  
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 Em sua proposição inicial, prevista para o ano de 2013, o PNAIC estruturou o 

eixo de formação em Língua Portuguesa em quatro cursos distintos: Curso para 

professores que atuam no 1º ano do Ensino Fundamental; Curso para professores 

que atuam no 2º ano; Curso para professores do 3º ano e Curso para professores 

que atuam nas salas multisseriadas - Educação do Campo, no Ciclo de 

Alfabetização. Os cursos apresentam similaridades quanto à temática, à estrutura, à 

carga horária e particularidades no que diz respeito às especificidades de cada 

etapa de escolaridade que compõe o Ciclo de Alfabetização. 

No caso do RN, bem como na quase totalidade dos estados da federação, por 

questões estruturais, a formação se desenvolveu englobando, simultaneamente, 

todos as turmas do 1º ao 3º ano e ainda Educação do Campo. 

Nesse contexto, considerar o PNAIC como política pública é pensá-lo como 

processo, como produção histórica, social e discursiva, como propõe Ball (2001 

apud MAINARDES, 2006). Segundo essa abordagem, as políticas públicas são 

produzidas em ciclos que envolvem, historicamente, atores diversos, com posições 

sociais e poderes diferenciados. Como tal, envolve sujeitos, contextos, contradições.  

E assim sendo, está em movimento histórico não linear, envolve inflexões, é 

produto de negociações, avanços, recuos, contradições, exclusões/inclusões que se 

manifestam entre os discursos de seus documentos e sua materialização em 

práticas nos diferentes ciclos, dos contextos mais amplos aos mais locais, sendo 

interpretadas, transformadas e transfiguradas, mediante interesses, valores e 

condições objetivas dos grupos e sujeitos envolvidos (LOPES; BRANDÃO, 2014). 

É, portanto, entre avanços e recuos nos discursos e nas ações que o Programa 

vem sendo desenvolvido, considerando a alfabetização como prioridade e o 

Professor Alfabetizador, juntamente aos gestores, principais atores no processo. 

Entretanto, as ações se centram na formação do professor, enquanto os gestores 

das diversas esferas, embora tenham sido chamados ao envolvimento, não tiveram 

suas ações como foco de mais investimento. 

Com foco na formação do Professor Alfabetizador, o PNAIC propôs como 

fundamentos do trabalho pedagógico no Ciclo de Alfabetização, quatro princípios 

centrais:  

 O Sistema de Escrita Alfabética é completo e exige um ensino 
sistemático e problematizador; 
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 O desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de 
textos ocorre durante todo o processo de escolarização, mas deve 
ser iniciado logo no início da Educação Básica, garantindo acesso 
precoce a gêneros discursivos de circulação social e a situações de 
interação em que as crianças se reconhecem como protagonistas de 
suas próprias histórias; 

 Conhecimentos oriundos das diferentes áreas de conhecimento 
podem e devem ser apropriados pelas crianças, de modo que elas 
possam ouvir, falar, ler, escrever sobre temas diversos e agir na 
sociedade; 
 A ludicidade e o cuidado com as crianças são condições básicas 
nos processos de ensino e de aprendizagem. (BRASIL, 2012a, p. 
27). 

 

Com base nesses princípios relativos ao conteúdo da formação, propôs, como 

estratégia formativa, orientada pelo princípio relação teoria-prática, a seguinte 

estrutura: 

[...] composta por dois formadores diretamente sintonizados com os 
objetos de estudo e com a sala de aula [...]. O primeiro, o professor 
formador, que realizará a formação dos orientadores de estudo, é 
vinculado às universidades públicas brasileiras. O orientador de 
estudo, por sua vez, organizará, com base nos mesmos princípios 
formativos, a formação dos professores [...]. Esse triângulo formado, 
deverá estar muito bem articulado entre sim mobilizando diferentes 
saberes, os quais, de uma forma ou de outra, se materializarão em 
práticas escolares (BRASIL, 2012b, p. 24). 

  

 Essa estrutura da formação, ao mesmo tempo que propicia uma oferta em 

larga escala, no caso do programa, para todo o contingente de professores do Ciclo 

de Alfabetização, como todas as outras aqui mencionadas, traz limites traçados 

pelas possiblidades formativas de grupos diferentes em condições diferentes. 

Enquanto os Orientadores de Estudo têm sua formação ministrada por Formadores 

das universidades públicas, com carga horária mais ampla e realizada de modo 

contínuo – em tempo corrido, em situação de “imersão”, os Professores 

Alfabetizadores têm a formação pelos Orientadores de Estudo, mediante suas 

apropriações-significações apreendidas em sua própria formação.  

Além disso, a carga horária, além de ser mais reduzida, realiza-se em 

encontros pontuais, em um número de horas divididas, aos sábados ou à noite, em 

meio a situações cotidianas de sua vida pessoal e profissional. Essas condições não 

podem ser, a priori, consideradas como melhores ou piores, mas são diferentes e 

geram processos de apropriação diferentes. 



80 

 

 

Nessa direção, a formação continuada de Professores Alfabetizadores no 

âmbito do PNAIC tem por objetivo 

[...] garantir, dentre outros aspectos, as ferramentas para alfabetizar 
com planejamento. A alfabetização ocorre no dia a dia e deve ser 
voltada para cada um dos alunos. Portanto, o curso tem enfoque 
sobre os planos de aula, as sequências didáticas e a avaliação 
diagnóstica, onde se faz um mapeamento das habilidades e 
competências de cada aluno, para traçar estratégias que permitam 
ao aluno aprender efetivamente. A formação precisa garantir ainda o 
aprofundamento dos conhecimentos sobre alfabetização, 
interdisciplinaridade e inclusão como princípio fundamental do 
processo educativo (BRASIL, 2012, p. 23-24). 
 

Desse modo, os materiais impressos integram tanto discussões conceituais 

como estratégias formativas para a organização da formação de professores: leitura 

deleite; tarefas de casa e para escola e retomada do encontro anterior; estudo 

dirigido de textos; planejamento de atividades a serem realizadas nas aulas 

seguintes ao encontro; socialização de memórias; vídeos em debate; análise de 

atividades dos alunos; análise de relatos de rotinas, sequência didática, projetos 

didáticos e de planejamento das aulas; análise de recursos didáticos; exposição 

dialogada; elaboração de instrumentos de avaliação e discussão de seus resultados 

e avaliação da formação.  

Nesse contexto, o PNAIC propôs a formação continuada na compreensão de 

que o professor, ao participar das ações de formação, “[...] não participa apenas se 

apropriando de conteúdos que são ensinados [...]” (FERREIRA, 2012, p. 12), mas  

os mobiliza tendo como referência suas trajetórias pessoal e profissional.  

 Desse modo, nos Caderno de Formação foram definidos princípios, 

capacidade e/ou habilidades. O primeiro diz respeito à prática da reflexividade, 

compreendida como se estabelecendo a partir da atividade de análise das práticas 

em sala de aula, por serem as mais próximas do professor e, nesse sentido, há a 

possibilidade de se estar diante de diferentes situações, colocando-as em 

questionamento. Esse tipo de atividade nas formações também permite analisar, sob 

diferentes ângulos e em movimento, as teorias educativas. 

 O segundo princípio da formação continuada proposta pelo PNAIC é a 

mobilização dos saberes docente. Nesse sentido, os professores precisam 

compreender que nos processos formativos “[...] o que eles já sabem pode ser 

modificado, melhorado, trocado, ratificado, reconstruído, refeito ou abandonado” 

(FERREIRA, 2012, p. 14).  
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 Diante disso, é importante ressaltar que a “formação [...] continuada, é 

realizada a partir de um complexo conjunto de experiências e de teorias que vão 

compondo o repertório profissional e servindo de base para a ação didática” (ROSA; 

PESSOA; LEAL, 2015, p. 83). 

 A formação proposta pelo Programa coloca esses saberes em pauta, 

buscando o confronto, o estudo, a análise e a aprendizagem dos mesmos por 

intermédio da discussão de temáticas diversas, como o saber e a prática 

pedagógica.  Para Rosa, Pessoa e Leal (2015, p. 84) a, 

 
[...] formação continuada pode ajudar no processo de ressignificação 
das teorias discutidas na formação inicial, mas é preciso estarmos 
atentos para o fato de que a formação continuada não é apenas 
prática. Mesmo quando se propõe a realizar a análise de atividades, 
planejamento de aulas, socialização de experiências, o que se quer é 
que possamos refletir sobre o que vivenciamos; o que se quer é 
teorizar a prática cotidiana e repensar a prática a partir dessa 
teorização. 

  

 A constituição da identidade profissional é o terceiro princípio referendado na 

formação continuada do PNAIC. Compreende-se que “[...] é necessário investir na 

construção positiva da identidade profissional coletiva, reforçando a importância e a 

responsabilidade dessa atividade no contexto social” (FERREIRA, 2012 p. 16). 

Ressalta-se a importância de perceber o professor como sujeito que tem história e, 

por isso, é importante. Nesse sentido, é fundamental oportunizar ao docente o 

resgate das suas práticas pedagógicas como forma de analisá-las no presente. 

 O quarto princípio é a socialização. Uma habilidade que desempenha um 

papel fundamental na formação de professores, pois o “[...] docente deve ser 

estimulado a trabalhar, a comunicar-se por meio de atividades em grupo, 

exercitando a troca de turnos entre os pares, a argumentação e, sobretudo, a 

intervenção com colegas e com alunos.” (FERREIRA, 2012, p. 17), sem perder de 

vista, também, o contato com pais e gestores da escola. O Professor Alfabetizador 

deve 

considerar que as experiências vivenciadas como alunos, pais, 
outras pessoas, oferecem espaço para que saberes teóricos sejam 
ressignificados. Então, não podemos pensar na experiência apenas 
como algo vivenciado individualmente. A experiência do outro 
também se coloca como conhecimento prático, pois, como é 
discutido por Vygotsky (1989), a experiência individual pode ser 
ampliada pela experiência do grupo, que precisaria, nesse processo, 
ser enfocada coletivamente (ROSA; PESSOA; LEAL, 2015, p.84).  
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 O quinto, o engajamento em “[...] diferentes espaços pessoais e profissionais” 

(FERREIRA, 2012, p. 18), é outro aspecto trabalhado na formação continuada como 

forma de reavivar no professor o entusiasmo pela sua prática. 

 Por último, a colaboração, com o intuito de favorecer o “[...] rompimento do 

individualismo” (FERREIRA, 2012, p. 19), com o foco na aprendizagem coletiva e o 

no exercício de valores como a participação, o respeito, a solidariedade, a 

apropriação e o sentimento de pertença. 

Nesse contexto, para o PNAIC uma boa formação docente é, sem dúvida, um 

importante elemento que precisa ser considerado no campo do fazer pedagógico do 

Professor Alfabetizador, pois ele necessita estar bem instrumentalizado e formado 

para que seu trabalho gere os frutos esperados pela escola e pela sociedade. O 

profissional deve estar munido dessa composição de competências para que possa 

desempenhar com propriedade os objetivos que estão postos no PNAIC.  

É certo de que se trata de um grande desafio para o Professor Alfabetizador, 

pois é no dia a dia e no chão da escola que ele tem a chance de construir e 

reconstruir os conhecimentos adquiridos durante a formação. Para isso, entende-se 

esse espaço como “[...] um texto para ser constantemente lido, interpretado, escrito 

e reescrito” (FREIRE, 2001, p.109).  

Sob esse cenário Rosa, Pessoa e Leal (2015, p. 84) afirma que  
 
é preciso refletir sobre a formação continuada encarando-a como um 
direito e como espaço de problematização, socialização e construção 
de saberes. No PNAIC esse pressuposto é base para as proposições 
de um trabalho coletivo, colaborativo e respeitoso para com os 
profissionais da educação.  

  

         Para as autoras é importante ainda 
 

assumir a necessidade de que as políticas públicas sejam 
desenvolvidas de modo a respeitar o professor, investir para que ele 
possa agregar conhecimentos em seu cotidiano e garantir melhores 
condições de trabalho, de vida e de formação inicial e continuada, se 
quisermos que as escolas públicas garantam a qualidade da 
educação que tanto defendemos  (ROSA; PESSOA; LEAL, 2015, p. 
85).  

 

 No mesmo Caderno, afirma-se a formação continuada como alicerçada em 

três pilares: a) considerar o professor como sujeito capaz de (re)construir a sua 

prática; b) fazer das situações formativas um desafio, por meio do qual o professor 
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possa questionar a sua prática no intuito de mudá-las e c) instigar o professor a 

pensar projetos inovadores e, com isso, promover a mudança no cenário 

educacional e social da alfabetização.  

Nesse contexto, os cadernos de formação foram organizados com o objetivo de 

favorecer o trabalho do Professor Alfabetizador. O material de Língua Portuguesa, 

além do caderno de “Avaliação no Ciclo de Alfabetização: reflexões e sugestões”, 

que apresenta sugestões de atividades de diagnóstico e de acompanhamento do 

processo de aprendizagem, possui oito unidades com temas relacionados à 

alfabetização apresentados na seguinte organização:  

[...] caderno de apresentação do programa incluindo texto com 
sugestões para organização do ciclo de alfabetização; caderno sobre 
formação de professores (para orientadores de estudo); 8 cadernos 
para cada ano 1º, 2º, 3º e turmas multisseriadas, totalizando 32 
cadernos; caderno de Educação Especial (BRASIL, 2012a, p. 34). 

  

Além dos materiais de formação, o MEC encaminhou para as escolas os 

seguintes materiais: Livros didáticos de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental e os 

respectivos manuais do professor para cada turma de alfabetização; obras 

pedagógicas complementares aos livros didáticos para cada turma de alfabetização; 

jogos pedagógicos para apoio à alfabetização para cada turma de alfabetização; 

obras de referência, de literatura e de pesquisa para cada turma de alfabetização; 

obras de apoio pedagógico aos professores. 

O PNAIC concedeu bolsas pagas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), por meio do Sistema de Gestão de Bolsas (SGB) a todos os 

atores envolvidos no Programa – Professor Alfabetizador, Orientador de Estudo, 

Coordenador Local, Supervisor, Professor Formador, Coordenador Adjunto e 

Coordenador Geral. O pagamento das bolsas foi regulamentado pela 

Resolução/CD/FNDE nº 12, de 8 de maio de 2013. 

A Portaria nº 1.458, de 14 de dezembro de 2012, que trata das bolsas, diz no 

Art. 1º que 

A Formação Continuada de Professores Alfabetizadores tem como 
objetivo apoiar todos os professores que atuam no ciclo de 
alfabetização, incluindo os que atuam nas turmas multisseriadas e 
multietapa, a planejarem as aulas e a usarem de modo articulado os 
materiais e as referências curriculares e pedagógicas ofertados pelo 
MEC às redes que aderirem ao Pacto Nacional pela Alfabetização na 
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Idade Certa e desenvolverem as ações desse Pacto. (BRASIL, 2012, 
grifo nosso).27 

   

No Rio Grande do Norte, as atividades de formação continuada de 

Orientadores de Estudo (2013/2104), promovidas pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), atenderam a todos os municípios do Estado (Figura 1), 

tendo carga horária de 200h para cada ano. 

 
Figura 1 – Abrangência do PNAIC no RN 

 
 Fonte: Brasil (2012a). 

 

Segundo os dados do Sistema de Monitoramento do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (SISPACTO) / Sistema Integrado de Monitoramento 

Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC) dos 11.992 (onze mil, 

novecentos e noventa e dois) profissionais da educação envolvidos no Programa 

nos dois anos de formação no Estado, 11.028 (onze mil e vinte e oito) são 

Professores Alfabetizadores. Desses, 528 (quinhentos e vinte e oito) são professores 

da Rede Estadual de Ensino do município de Natal. Os demais são Coordenadores 

Locais, Orientadores de Estudo, Professores Formadores, Supervisores, 

Coordenação Geral e Adjunto. 

Após participar dos encontros de formação junto a UFRN, os Orientadores de 

Estudo retornavam para os seus municípios com o objetivo e a tarefa de ministrar a 

formação recebida aos Professores Alfabetizadores, com o apoio do Coordenador 
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 Documento eletrônico não paginado. 
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Local, que por sua vez era responsável por toda a logística dos encontros na 

qualidade de gestor das ações de formação.  

Os encontros de formação para Professores Alfabetizadores tiveram uma carga 

horária de 120h em Língua Portuguesa, em 2013, e de 160h em 2014, sendo 120h 

de matemática e 40h de Língua Portuguesa. 

O programa teve funcionamento efetivo entre 2013 e 2014, mas por questões 

relativas à aprovação do orçamento anual, em 2015 as atividades se iniciaram 

somente no segundo semestre, ficando uma parte da formação prevista para o ano 

de 2016, inclusive com material previamente produzido. Entretanto, em 

consequência da crise política que se instalou desde o final do ano anterior, e que se 

agravou no início desse ano, o programa teve sua continuidade interrompida até o 

momento. 

 

3.1.5 A formação dos Professores Alfabetizadores 
 

Segundo a Coordenadora Local da rede estadual no RN, a formação dos 

Professores Alfabetizadores do município de Natal pertencentes à rede Estadual de 

Ensino, aconteceu em uma escola da rede em Natal/RN.      

Ainda segundo a Coordenadora, a escola é de acesso fácil, especialmente 

para quem se locomove de ônibus. Quanto à estrutura física, as instalações de 

salas, banheiros e refeitórios são adequadas para o tipo de atividade. Durante toda a 

formação foram fornecidos almoços para os participantes, além de ajuda financeira 

para deslocamento dos professores oriundos dos municípios da grande Natal – 

Extremoz, São Gonçalo do Amarante e Macaíba, por estarem geograficamente mais 

distantes da capital e, em consequência, os gastos com deslocamento serem mais 

altos. 

Segundo o SISPACTO/SIMEC, nos anos de 2013 e 2014 o quantitativo de 

Professores Alfabetizados da Rede Estadual de Ensino do município de Natal/RN, 

foi de 286 e 242 professores, respectivamente. 

Percebe-se que houve uma diminuição no número de professores em 44 

(quarenta e quatro) profissionais, o que equivale a 16%. Ao conversarmos com a 

Coordenação Local Estadual sobre os motivos das desistências, foram alegadas 

razões como aposentadoria, saída do ciclo da alfabetização, falecimento, doenças, 

entre outros. Esse quadro carece de um estudo mais sistematizado para 
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compreendermos os reais motivos das desistências, já que para desistir do 

programa não existe um controle ou formalização dos termos de desistência pela 

Coordenação Geral. 

Mesmo considerando, com base em nossos aportes teóricos, que os processos 

formativos não provocam mudanças diretas, de imediato, dada a natureza dos 

processos de apropriação já discutidos, que envolvem diferentes condições em cada 

contexto, reconhecemos que, mediante esse conjunto de situações propiciadas pelo 

Programa, indubitavelmente criaram possibilidades de apropriações, ainda que 

reconhecidamente diferenciadas. Que indícios há dessas apropriações nas práticas 

das professoras participantes do estudo? 

Como objeto último de nosso estudo, passaremos a discutir as marcas da 

formação continuada do PNAIC percebidas no planejamento da prática das 

Professoras Alfabetizadoras Lírio e Tulipa. 
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4 MARCAS DA FORMAÇÃO DO PNAIC NA 

PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES 

NA ALFABETIZAÇÃO: O PLANEJAMENTO 
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4.1 O PLANEJAMENTO NA ESCOLA 

 

A discussão dos nossos achados se inicia pelos modos como se desenvolve, a 

partir do que conseguimos observar, o planejamento no contexto da escola. Mas, 

considerando que a dinâmica de funcionamento das escolas envolve concepções, 

decisões, ações e relações dos sujeitos envolvidos, bem como seu contexto mais 

amplo, discutiremos inicialmente a situação da escola em relação ao seu Projeto 

Político Pedagógico (PPP).  

A LDB nº 9.394/96 destaca em vários artigos a importância desse instrumento: 

 
No artigo 12, inciso I, a Lei dá aos estabelecimentos de ensino a 
incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. No 
inciso VII define como incumbência da escola informar os pais e 
responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem 
como sobre a execução de sua proposta pedagógica.  
No artigo 13, a Lei dá aos professores como incumbências, entre 
outras, a de participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino (Inciso I) e elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino (Inciso II).  
No artigo 14, são definidos os princípios da gestão democrática, o 
primeiro deles é a participação dos profissionais da educação na 
elaboração do projeto pedagógico da escola (BRASIL, 1996).28 
 

 

Desse modo, o PPP é peça fundamental no planejamento das instituições de 

ensino em seus vários níveis e modalidades, pois sua produção e seu produto irão 

propiciar a evidência do que a escola idealiza, quais suas metas e objetivos e quais 

os possíveis caminhos para atingi-los. Para isso, é imprescindível que seja 

construído e revisado coletivamente por professores, pais e funcionários, uma vez 

que envolve a organização pedagógica da escola como um todo.  

Ao observar um momento de planejamento da professora Tulipa, em 2014, 

questionamos sobre a existência do PPP na escola, ao que ela nos respondeu: “tem, 

mas eu não tive acesso ao PPP da escola, eu sei que tem os dois documentos; o 

regimento eu já vi, mas não é disponibilizado, o acesso não é fácil” (DÍARIO DE 

CAMPO, 2014).29 

 Ao retornamos à escola em 2015, a Coordenadora Pedagógica Rosa afirmou 

que 
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 Documento eletrônico não paginado. 
29

 Informação coletada por meio de entrevista em 2014. 
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[...] o PPP está sendo atualizado de acordo com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e do Ensino 
Fundamental de nove anos. Os princípios norteadores das ações 
pedagógicas são: éticos, solidariedade, justiça, liberdade, autonomia, 
respeito à dignidade da pessoa humana, compromisso com a 
promoção do bem estar de todos [...]. O PPP está sendo construído 
com a participação de todos da escola (DIÁRIO DE CAMPO, 2015).30 

 

Para isso, e também para a atualização do Regimento Escolar, ainda segundo 

a própria Rosa, estão sendo propostos momentos de estudo aos sábados no 

calendário da escola. 

A esse respeito, levantamos que a 1ª Diretoria Regional de Educação, Cultura 

e Desportos (DIRED), responsável pelas escolas estaduais no âmbito do município 

de Natal/RN, ofereceu em novembro de 2015 aos Gestores Escolares e 

Coordenadores Pedagógicos uma formação de 4h a se realizar durante o ano letivo 

de 2016 com o objetivo orientar a construção/atualização do PPP pelas escolas e, 

em consequência, os Regimentos Escolares. Em que pese essa iniciativa, não 

existe, pelo que conseguimos levantar, por parte da SEEC/RN um acompanhamento 

sistemático na execução dessa atividade. Cada escola se organiza e, ao final do ano 

de 2016, deverá entregar os seus projetos a DIRED para avaliação. 

Com relação a essa questão, o “Caderno para Gestores” do PNAIC enfatiza 

que sem o documento maior (PPP) que direciona a formulação coletiva “das metas a 

serem atingidas a cada ano letivo [...] o planejamento de cada professor em sala de 

aula” (BRASIL, 2015, p. 24), fica mais difícil para o professor planejar ações 

didáticas. Para Nery (2007, p.111), “o planejamento pedagógico do(a) professor(a) 

começa coletivamente, a partir do que toda escola pensa e realiza em seu projeto 

pedagógico”.  

Por não termos, ainda, na escola, um PPP vivo e atualizado, reportamo-nos ao 

poema de João Cabral de Melo Neto (1975), “Tecendo a manhã”, o qual sugere uma 

bela concepção de trabalho coletivo, para fazermos uma relação com a necessidade 

da escola buscar/criar estratégias visando o trabalho em equipe para a 

construção/atualização do seu PPP, pois ele se constitui em um documento definidor 

do trabalho pedagógico com grande significado para o planejamento. 

Os momentos de planejamento observados foram marcados por duas 

situações distintas. A primeira, no segundo semestre de 2014, quando as 
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 Informação coletada por meio de entrevista em 2015. 
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Professoras Alfabetizadoras dispunham de um tempo médio de 3h semanais para 

realizar o planejamento na escola, o que realizavam enquanto os alunos estavam 

nas aulas de Educação Física, Informática e vídeo, acompanhados por outros 

professores. 

De acordo com as observações, esses momentos eram organizados da 

seguinte forma: na quarta-feira, a professora Lírio planejava individualmente, de 

7h15min às 9h, enquanto seus alunos estavam nas aulas de vídeo e informática. Na 

quinta-feira, as professoras Lírio e Tulipa planejavam juntas, de 7h15min às 

8h20min. Em seguida, a professora Lírio voltava para a sala de aula e a professora 

Tulipa permanecia no planejamento até às 9h, enquanto seus alunos estavam nas 

aulas já mencionadas. Após o intervalo, a professora Tulipa voltava para a sala de 

aula com o objetivo de encaminhá-los para a aula de Educação Física e, em 

seguida, retornava para planejar sozinha até às 11h20min.  

Instigadas pela situação de exclusão dos professores das “outras aulas” dos 

momentos de planejamento, ainda que entendendo a necessidade de arranjos nos 

tempos dos professores pela escola, questionamos as professoras em relação à 

situação. Indagada sobre a relação dos conteúdos trabalhados nas aulas de vídeo e 

informática com conteúdos trabalhados em sala de aula, Tulipa afirmou que “existe 

um projeto de informática, um de vídeo e outro da biblioteca” (DIÁRIO DE CAMPO, 

2014).31 A esse respeito, Lírio afirmou que  

[...] Quando eu quero trabalhar um conteúdo específico, levo o 
projetor para a sala de aula. Eu trabalhei 10 (dez) anos na TV 
Escola. Lá, planejávamos juntos e os professores acompanhavam os 
alunos à sala de vídeo. Mas, aqui é diferente [...] (DIÁRIO DE 
CAMPO, 2014).32 

  

A segunda situação foi observada no primeiro semestre de 2015, quando as 

professoras dispunham de apenas 1h para o planejamento na escola 

separadamente. Essa situação foi causada pela ausência da professora de 

Educação Física, ocasionada pela finalização do contrato de trabalho e pelo 

afastamento do professor da sala de informática por motivo de licença.  

Nesse contexto, a SEEC/RN, em consonância com a Lei nº 11.738/2008, 

publicou a Portaria nº 1105/SEEC-GS-RN de 29/11/2013, que estabelece a carga 

horária diária a ser cumprida nas Escolas Estaduais. Segundo a Portaria, 
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 Informação coletada por meio de entrevista em 2014. 
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 Informação coletada por meio de entrevista em 2014. 
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os professores dos anos iniciais (1º e 5º anos) em razão das 
especificidades do atendimento, deverão cumprir a jornada de 
25 (vinte e cinco) aulas semanais em exercício em sala de 
aula, sendo as 5 (cinco) aulas excedentes pagas como horas 
suplementares (RIO GRANDE DO NORTE, 2013).33 

 

A lei acima mencionada concedeu o Piso Salarial Profissional Nacional para os 

profissionais do magistério público da Educação Básica e na composição da jornada 

de trabalho incluiu a observância do limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga 

horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Logo, 

1/3 (um terço) da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais 

atividades fora da sala. 

A consolidação da referida Lei garante, em discurso, os momentos de 

planejamento; porém, é preciso atentar para que esses momentos não se tornem 

burocráticos, mas se constituam, de direito e de fato, em momentos de troca, de 

crescimento, de discussão, de estudos e que a sua essência seja, de longo prazo, 

coletivo, diário e individual, figurando como uma das formas de garantia dos direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Na visão de Assis (2008, p. 2), 

 
Para realização de uma prática docente eficaz, além da qualificação 
contínua, ou seja, de novas possibilidades de produção e de 
aquisição de conhecimentos, é fundamental que o professor adote 
alguns hábitos e mecanismos indispensáveis para a concretização 
da aprendizagem. Um destes hábitos, que se pode considerar 
imprescindível, é o planejamento de ensino. 

 

Porém, com a publicação da Portaria, as professoras ficaram sem horários 

disponíveis para realizar o planejamento e contavam com a colaboração da 

professora de vídeo, que se propôs a desenvolver atividades com os alunos por 1h 

semanalmente, para que elas pudessem realizar o planejamento. Em relação a essa 

situação, as professoras assim se expressaram: 

 
 [...] o ano passado tinha mais ou menos 3 horas para o 
planejamento. Este ano se resume a 1h. Em uma hora não dá [...] 
pra fazer as atividades [...] aí eu sinto dificuldades, porque dúvidas 
que eu tenho, eu não tenho momento para conversar com a 
Coordenação [...] a gente acaba se prejudicando, porque não tem 
esse momento [...] a gente acaba tendo que priorizar algumas coisas, 
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eu acabo tendo que elencar quais são os pontos da próxima semana, 
fazendo uma rotina [...] (TULIPA, 2015).34 

  

[...] o planejamento está acontecendo ainda quando tem aula de 
vídeo [...] é só uma hora, que não dá tempo. Procurar material, por 
exemplo, elaborar uma atividade, selecionar ou preparar alguma 
coisa prática, não dá. Só dá pra gente registrar no papel o que a 
gente pretende fazer, o resto da semana a gente vai aos trancos e 
barrancos, tentando fazer, preparando, arranjando [...] (LÍRIO, 
2015).35 

  

Essa situação teve como consequência a necessidade de realização de 

atividades como o planejamento em outros tempos e espaços, especialmente na 

residência das professoras. Com relação a essa situação, Tulipa (2015) afirmou que 

 
[...] meu planejamento acaba sendo em casa, no outro turno, tarde, 
noite. Eu sinto dificuldades porque dúvidas que eu tenho, eu não 
tenho momento para conversar com a Coordenação. Materiais que 
eu preciso tá na escola. Livros, ver os materiais que tenho, às vezes 
não tem um momento pra ver se o espaço está reservado para que 
tenha uma atividade. A gente acaba se prejudicando porque não tem 
esse momento, acaba tendo que organizar esses momentos em 
casa, e em casa [...] em uma hora não dá, não tem tempo hábil pra 
se sentar, pra conversar com a Coordenação, fazer as atividades.36 

 

Segundo a professora Tulipa (2015), “nunca houve um planejamento mais 

sistematizado na escola. A escola se organiza internamente de acordo com as 

condições, se tem profissional ou não”.37 

Refletindo sobre essas situações com o proposto no programa, verificamos que 

o Caderno de Apresentação do PNAIC traz como proposta, para que os princípios 

pedagógicos da rede de ensino sejam contemplados e as aprendizagens sejam 

alcançadas, a criação do Conselho ou Núcleo de Alfabetização, formado por 

representantes da Secretaria de Educação, diretores das escolas, coordenadores 

pedagógicos, professores, estudantes, pais e funcionários, objetivando a articulação 

entre as escolas e a equipe central. Cabe ao Conselho,  

 
[...] discutir e fazer propostas de organização do trabalho dos professores, 
assegurando que estes profissionais tenham: disponibilidade de tempo 
para planejar sua prática, coletivamente e individualmente; para selecionar 
materiais; para confeccionar recursos didáticos; para registrar ações; para criar 
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instrumentos de avaliação e de registro e utilizá-los; para estudar e participar de 
atividades de formação continuada (BRASIL, 2012a, p. 11, grifo nosso). 
 

No entanto, a SEEC/RN ao longo dos 2 (dois) anos de funcionamento do 

PNAIC não conseguiu alavancar a criação desse Conselho, o que configura, como já 

registramos, perdas para o andamento das ações do programa, especialmente para 

o envolvimento dos gestores e sua responsabilização com os processos. 

Além da criação dos Conselhos, o Programa aponta para que a prática do 

planejamento seja realizada de forma coletiva. Assim, o Caderno para Gestores do 

PNAIC reforça a ideia do planejamento da rotina ser de responsabilidade do 

professor e de responsabilidade das escolas com o objetivo de “pensarem as 

maneiras de dispor de “tempos pedagógicos” para discutir e planejar coletivamente” 

(BRASIL, 2015, p. 25). 

Segundo as diretrizes do PNAIC, a gestão do tempo – os dias, as horas, a 

permanência do aluno em sala de aula - não é algo tão simples, porque muitas 

vezes o professor por força da lei é impedido de se ausentar de sala de aula, 

inclusive para planejar. No entanto, esse fato não impede a escola de pensar em 

alternativas coletivas e produtivas para esses encontros, considerados de suma 

importância para o trabalho docente. 

Percebemos também que, além de o tempo previsto para o planejamento ser 

mínimo, o espaço físico é outro fator que compromete significativamente esses 

momentos.  

No período da observação no ano de 2014, o espaço utilizado era a sala dos 

professores, que, conforme nossos registros, “é muito movimentada, entram e saem 

professores, alunos, coordenação [...]” (DIÁRIO DE CAMPO, 2014).38 

Em 2015, o espaço utilizado era a sala de aula. Em uma mesma seção de 

observação do planejamento (1h) a professora Lírio sofreu 3 (três) interferências, 

pois  

 

[...] entra na sala a Coordenadora Pedagógica para conversar sobre 
a saída da professora [...] logo após a professora do 4º ano para 
entregar umas camisetas (fardas) que elas haviam encomendado [...] 
em seguida entra na sala a secretária da escola para falar sobre 
alguns alunos que estão faltando [...] (DIÁRIO DE CAMPO, 2015).39 
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Os dois locais são espaços onde o fluxo de pessoas é muito intenso, fato este 

que inviabiliza a construção de momentos de discussão, estudo e reflexão sobre as 

práticas diárias das professoras e necessidades dos alunos. 

Observamos também que a participação da Coordenadora Pedagógica fica 

comprometida nos momentos de planejamento. Segundo as professoras, ela se 

divide entre o turno matutino e vespertino e nem sempre pode estar presente.  

Quanto a essa questão, as professoras afirmaram que “Existe uma Coordenadora 

para os dois turnos, porém não um acompanhamento individualizado.” (LÍRIO, 

2014)40 e “Existe uma Coordenadora Pedagógica na escola. Contudo, tivemos 

poucos momentos em que a Coordenadora acompanhou meu trabalho desenvolvido 

em sala de aula.” (TULIPA, 2014).41
 

 Ainda quanto ao acompanhamento do planejamento, a professora Tulipa 

(2015) afirmou que ele deveria ser realizado pela equipe pedagógica “[...] mas como 

não há um cronograma, não há uma sistematização de acompanhamento, o 

professor faz individualmente [...]”.42 

Quando questionamos sobre as possíveis mudanças no planejamento da 

prática na escola a partir do PNAIC, a professora Lírio (2015) disse que “na escola 

não houve mudança”.43 

A professora Tulipa sinalizou que a situação acima mencionada é reforçada 

pelo PNAIC, quando a formação é oferecida apenas aos Professores 

Alfabetizadores, não envolvendo principalmente o Coordenador Pedagógico. Para a 

professora, 

[...] eu acho que deveria ter também uma formação para os 
coordenadores e gestores da escola [...] é essencial que eles 
tivessem, porque o Pacto pede que a gente tenha formação e que 
tenha momentos de troca coletiva com outros profissionais, equipe 
pedagógica, com a gestão, de como é o Pacto, o que é necessário 
(TULIPA, 2015).44 

 

No entanto, as orientações do PNAIC no “Caderno para Gestores” sinalizam 

que embora o planejamento seja  
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[...] uma ferramenta que oriente e ajude o desenvolvimento do 
trabalho do professor com seus alunos, pode ser objeto de uma 
reflexão coletiva, envolvendo diferentes professores, que poderão 
contribuir de diferentes maneiras na construção singular de cada 
prática docente (BRASIL, 2015, p. 24).  

 

Frente à situação, a Coordenadora Pedagógica Rosa (2015) reconheceu a 

necessidade de se planejar individual e coletivamente ao afirmar que 

 
[...] sento com todas as professoras do turno matutino, mas é aquele 
sentar que daqui a pouco toca ela tem que ir para sala de aula. Isso 
individualmente, não se senta no coletivo. No coletivo a gente tá 
pelejando, estamos buscando junto a direção da escola [...].45 

 

Ela reconheceu também a necessidade de se ter compromisso com o 

planejamento da prática, “porque pra escola andar, dar certo tem que ter 

planejamento. Isso envolve não só da minha parte como Coordenadora, mas da 

parte de todos os profissionais envolvidos na escola” (ROSA, 2015).46 

Rosa (2015) também demonstrou entender que o seu papel no planejamento 

da prática das professoras é “[...] de suma importância [...] é facilitador da 

aprendizagem [...]”.47 

Nesse sentido, sua percepção se aproxima do proposto pelo PNAIC, quando 

no “Caderno de Apresentação” destaca a figura do Coordenador Pedagógico como 

responsável, entre outras coisas, pela  

 
[...] organização dos cronogramas de trabalho; a definição da 
dinâmica de trabalho coletivo, contemplando os encontros de estudo, 
de planejamento didático, de avaliação da escola e das crianças, 
enfim, o planejamento, acompanhamento e avaliação, no âmbito da 
unidade escolar, dos processos de ensino (BRASIL, 2012a, p. 10).  

 
Alarcão (2005, p. 65) corrobora com esse pensamento quando afirma que a 

“[...] supervisão é uma actividade cuja finalidade visa o desenvolvimento profissional 

dos professores na sua dimensão de conhecimento e de acção”. 

As orientações referendadas pelo PNAIC quanto à organização de equipes de 

trabalho na escola, no tocante ao planejamento, destacam a importância do 

envolvimento de todos os profissionais nela existentes, objetivando colaborar para 
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executar ações relativas ao Ciclo de Alfabetização. Concordamos que é de 

fundamental importância que os professores mediados pelo Coordenador 

Pedagógico compartilhem problemas e práticas, angústias e soluções, objetivando a 

produção de saberes necessário à sua prática de Professor Alfabetizador. Mas, para 

isso, são necessárias condições de possibilidade. 

Para Vasconcellos (2008, p. 57), “se desejarmos que o planejamento deixe de 

ser um ‘ritual hipócrita’, é fundamental discutirmos as necessárias condições que a 

escola precisa conquistar e oferecer para se realizar um trabalho digno e coerente”. 

Frente às constatações relativas à situação do planejamento no contexto da 

escola em estudo, as Orientadoras de Estudo responsáveis pela formação das 

Professoras Lírio e Tulipa se posicionaram positivamente quanto à realização do 

planejamento no âmbito do PNAIC. Para a Orientadora Hortência (2015), 

 

[...] as escolas que planejavam, elas caminhavam melhor. Elas 
chegavam com resultados reais, positivos. E tinha escolas que 
mesmo não tendo Coordenador Pedagógico os professores juntos, 
se organizavam participavam. Claro que isso é exceção, a gente 
sabe. E por outro lado também, tinha escola que tinha Coordenador 
Pedagógico e ele não sabia nem o que era isso, ele não conhecia 
nem os cadernos do Pacto. Pra você ver como é frágil essa coisa do 
planejamento ainda dentro das escolas.48 

 

Orquídea (2015) vê a prática do planejamento como  

 

[...] produtiva, com resultados [...] porque a prática antes do PNAIC 
era a prática do diálogo, da fala e essa fala se perdia e esse 
planejamento não acontecia. [...] E antes planejava-se? Sim, 
planejava-se, mas era uma coisa solta. Eu olhava as Diretrizes da 
Secretaria de Educação, mas aquilo ali você podia ir ou não, ou 
então, você cumpria o que a Secretaria determinava e você não se 
preocupava. E os resultados? Cumpria e acabou, vamos pra frente. 
No PNAIC não, você prova que deu certo e dá continuidade.49 

 

Ficam indícios de que apesar de todos os percalços existentes para a 

realização do planejamento na escola, as professoras Tulipa e Lírio não podem ser 

responsabilizadas individualmente por suas falhas já que as condições postas pela 

SEEC/RN e pela escola estão na contramão da realização de um planejamento que 

direcione o trabalho diário do professor permitindo-lhe uma reflexão permanente 
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sobre as dificuldades, as possibilidades, as possíveis mudanças e adequações 

necessárias em cada aula e no processo como um todo.  

Nesse sentido, nossas considerações vão de encontro aos nossos 

questionamentos iniciais, refutando-os. Nossas ideias iniciais apontavam para um 

(não) lugar do planejamento na prática dos professores. As observações na escola 

junto às professoras nos apontaram que, apesar das adversidades encontradas 

pelas professoras participantes, o planejamento ocupa, sim, um lugar nas suas 

práticas e no contexto da escola. 

Mas, considerando que as apropriações dos saberes próprios à prática são 

oriundos de fontes diversas, como nos apontam Tardif (2006), e também Vygotsky 

(2007), ao afirmar que as apropriações são resultantes de interações na história de 

vida dos sujeitos, passaremos a analisar como as práticas de planejamento das 

Professoras Alfabetizadoras se constituíram ao longo das suas vidas profissionais.  

4.2 O PLANEJAMENTO DAS PROFESSORAS ALFABETIZADORAS: UM SABER 

EM FORMAÇÃO 

 

Frente ao questionamento em relação a como se dava sua prática de planejar 

antes da formação da qual participaram no âmbito do PNAIC, as professoras nos 

responderam: 

[...] na minha época anterior ao (PNAIC) [...] se parava pra planejar, 
não era amparado pela lei, mas a escola entendia a importância 
disso e a gente parava pra planejar, inclusive, como eu só tinha um 
horário [...] ia planejar de manhã e, à tarde, com as professoras da 
tarde [...]. A gente planejava, pelo menos aqui, a maioria costumava 
planejar com base no livro didático e não num currículo [...] 
(LÍRIO, 2015, grifos nossos).50 

[...] durante a minha prática eu não tinha acompanhamento 
pedagógico, não tinha planejamento pra isso. Na época, não tinha 
planejamento com a Coordenação. Então eu fazia tudo em casa. 
Muitas das dúvidas que eu tinha, eu não conseguia ter 
respostas, porque eu fazia praticamente só. (TULIPA, 2015, grifos 
nossos).51
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Questionadas quanto aos modos como passaram a planejar após sua 

participação na formação desenvolvida pelo PNAIC, as professoras se 

posicionaram: 

[...] Com o Pacto a gente vai lá ao material e sabe os direitos [...] 
eu acho que deu um suporte maior nesse sentido; ter o material 
[...] como ponto de referência, pra gente adequar à nossa realidade 
[...]. Pelo menos a gente tem um parâmetro. Existiu, naquela época, 
o PCN. Não foi um curso tão aprofundado [...] não era como o Pacto 
[...]. (LÍRIO, 2015, grifos nossos).52 

[...] Outros aspectos não, foram só melhorando; as atividades 
diferenciadas, porque cada aluno tem um nível de aprendizagem, um 
nível de escrita que precisa cada um de uma atividade diferenciada. 
Eu já tinha essa prática, mas só que ela foi melhorando. Em 
discussões com outros professores eu tirava dúvidas com as 
Orientadoras de Estudo que eu tinha, as dificuldades que eu tinha 
com alguns alunos. Então, a gente trocava ideias: para trabalhar 
essa atividade com um aluno pré-silábico precisa disso; o aluno no 
nível silábico, outra atividade, melhorou. Era uma coisa que eu já 
tinha e melhorou com o Pacto [...] (TULIPA, 2015, grifos nossos).53 

Em relação a essa questão, a Coordenadora Pedagógica, por sua vez, afirmou 

que houve 

[...] mudanças significativas, porque tinha professor que só 
queria trabalhar com livro didático; depois do Pacto, não; 
colocamos projetos, tudo que vinha do Pacto, elas traziam pra 
gente [...] elas aprendiam lá, elas diziam: vamos colocar em prática; 
[...] percebi maior envolvimento (ROSA, 2015, grifos nossos).54 
 

As professoras expressam o reconhecimento de que a formação do PNAIC 

trouxe mudanças na prática de planejar, de organizar a prática pedagógica, em 

diversos aspectos. Em seus dizeres se destacam  

- a recorrência aos “direitos de aprendizagem”55, como referências para o 

planejamento, diferindo a prática usual de utilização exclusiva do livro didático como 

material; 

- a disponibilidade de materiais didáticos, como a caixa de matemática e, ainda, 

a possibilidade de interação entre pares; de compartilhamento de dúvidas sobre as 

atividades em relação aos níveis de aprendizagem dos alunos. 
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Mesmo considerando, como admitido pela Professora Tulipa (2015),  que muita 

coisa ainda precisa ser melhorada no contexto da escola, “falta a questão do 

planejamento sistematizado, proposta curricular e reuniões com professores do Ciclo 

de Alfabetização”,56 refletimos que as mudanças apontadas pelas professoras e pela 

coordenadora dão indícios de mudanças importantes pelos aspectos evidenciados e 

sua relevância no contexto da prática pedagógica ao referirem aspectos 

considerados significativos como saberes requeridos para a docência (TARDIF, 

2006). 

Ao fazerem referência à prática de consultar os “direitos de aprendizagem” que 

sintetizam objetivos e conteúdos de ensino-aprendizagem, apontam para a 

apropriação, mediada pela formação, de “saberes curriculares” que envolvem 

conhecimentos relativos ao programa curricular – ao para quê e ao que é preciso 

aprender e ensinar na escola, saber que, por sua vez, se articula com o “saberes 

disciplinares”, caracterizado pelo conhecimento relativo aos conteúdos próprios das 

diversas áreas do conhecimento, produzidos na sociedade e organizados na escola 

em componentes curriculares.  

Ao mencionarem as trocas e discussões de dúvidas em relação aos níveis de 

aprendizado das crianças e atividades mais adequadas, remetem aos “saberes da 

formação profissional” que envolvem tanto saberes científicos, como saberes 

próprios da especificidade da ação pedagógica – métodos e técnicas de ensino 

legitimados cientificamente. Vemos indícios dessa apropriação ao fazerem 

referência a um conhecimento produzido cientificamente – a psicogênese da língua 

escrita, de Ferreiro e Teberosky – e às atividades mais adequadas a cada nível. A 

referência às atividades também aponta marcas de “saberes experienciais” que, 

segundo o autor, “resultam do próprio exercício da prática”. No caso, a prática 

mediada pela formação no curso. 

Além disso, ao fazerem referência à possibilidade de compartilhar – com 

colegas e com a Orientadora de Estudo – a reflexão sobre a prática, antes realizada 

apenas de modo individual, apontam a emergência de dúvidas em relação à 

adequação de atividades aos níveis de aprendizagem das crianças, denotando tanto 

apropriação de conceitos sobre o processo de aprendizagem da escrita, quanto 

sobre a necessidade de pensar-planejar atividades diferenciadas. Esses aspectos se 

                                                           
56

 Informação coletada por meio de entrevista em 2015. 

 



100 

 

 

aproximam das teorizações sobre a prática pedagógica (LIBÂNEO, 2013), sobre a 

necessidade de considerar os alunos concretos e sua diversidade e nos dão indícios 

de apropriação de saberes pertinentes à prática docente. 

As enunciações das professoras, bem como da coordenadora, possibilitam 

perceber “marcas” da formação continuada do PNAIC em suas práticas e 

significações, seja na introdução de novos modos de ação antes não existentes, seja 

“melhorando” ações já realizadas. Por meio das condições criadas pelo programa 

novas possibilidades de relações com a prática vão sendo vivenciadas e novas 

significações vão se elaborando de forma singular, a partir das condições que lhes 

são postas, de suas histórias de vida, das suas próprias possibilidades.   

Nesse contexto, buscamos pistas de desenvolvimento de novas significações 

sobre planejamento – em que consiste, que ações envolve.  

Para a professora Lírio (2015) a prática de planejamento envolve 

 
[...] reflexão, a gente pra planejar, tem que estar refletindo sobre 
nossa prática [...] eu faço dessa maneira por isso; o meu objetivo real 
é tal; como chego a tal resultado... Então, é muito essa questão de 
ter um norte [...] é uma maneira de você se organizar para chegar em 
algum lugar. Envolve reflexão, ação e avaliação [...] tem que ter 
organização dos espaços e tempos. 57 

 

 Para ela, o planejamento envolve “diagnóstico dos alunos [...], estudos, 

embasamento teórico [...] recursos didáticos, materiais [...], autoavaliação [...], rotina 

[...] plano de aula e atividade.” (LÍRIO, 2015).58
 

 É possível perceber, a partir do expressado pelas professoras Lírio e Tulipa, o 

embasamento significativo das concepções e práticas pertinentes ao planejamento 

constitutivas das produções teóricas sobre o tema – saberes da formação 

profissional (TARDIF, 2006). Isso se constitui como elemento importantíssimo, pois, 

 

o empenho no ato de planejar depende, antes de mais nada, do 
quanto se julga aquilo importante, relevante [...] quando há interesse 
nos resultados, certamente o sujeito/grupo vai se envolver no 
planejamento, a fim de garantir, o máximo possível que o resultado 
almejado veja a se concretizar (VASCONCELLOS, 2008, p. 40). 

 

Foi possível, ao analisar os dizeres das professoras e da coordenadora, 

identificar indícios de que suas ações de planejamento, a compreensão de sua 
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realização como necessária e importante para suas práticas, como algo incorporado 

por elas e não apenas como uma imposição ou solicitação do programa de 

formação.  

 

4.3 MARCAS DA FORMAÇÃO DO PNAIC NO PLANEJAMENTO DAS              

PROFESSORAS: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SALA DE AULA 
 

 Compreendendo que o planejamento não se esgota na tomada de decisões e 

na elaboração de planos, mas como parte do processo de reflexão-ação-reflexão, 

buscamos encontrar marcas da formação continuada do PNAIC nos discursos das 

professoras sobre essa prática; em registros-documentos dessa ação por parte das 

professoras; e também nas atividades realizadas em sala de aula. Assim, emergiram 

ações que por sua vez são ações relevantes na proposta de formação do PNAIC. 

 Dessa forma, organizamos o quadro abaixo com o objetivo de sistematizar a 

frequência com que essas repercussões surgiram nas entrevistas, planejamento 

escrito e nas observações da prática. 

 

Quadro 8 – Sistematização Marcas do PNAIC 

AÇÃO ENTREVISTAS PLANEJAMENTO 
ESCRITO 

OBSERVAÇÃO 
DA PRÁTICA 

Realização de diagnóstico permanente das 
crianças. 

08 18 02 

Consideração dos Direitos de Aprendizagem 
de Língua Portuguesa. 

07 03 02 

Produção e utilização de Recursos 
Didáticos. 

12 31 08 

Desenvolvimento de modalidades 
organizativas: Projetos Didáticos. 

05 25 05 

Desenvolvimento de modalidades 
organizativas: Sequência Didática. 

03 13 07 

Rotina e a organização do espaço de sala 
de aula: cantinho de leitura. 

02 29 07 

Fonte: Diário de Campo (2014; 2015). 

  

Assim, passaremos a apresenta-las a seguir. 
 

4.3.1 Realização de diagnóstico permanente das crianças 
 

Nas práticas de alfabetização baseadas em métodos tradicionais, os alunos 

eram avaliados com o objetivo de “medir” sua aprendizagem e classificá-los de 
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modo isolado do contexto de aprendizagem – das condições de mediação. Desse 

modo, essa prática, em vez de inclusiva, ao constatar a diversidade de níveis, 

propiciar decisões específicas e adequadas a cada sujeito ou grupo, tornava-se 

excludente, já que não gerava práticas de retomada, deixando o aprendiz entregue à 

sua própria sorte, não o considerando em sua singularidade e capacidade de 

aprender. Nesses termos, o ensino também não assumia seu caráter de mediador e 

possibilitador de mudanças. 

Nesse contexto, os estudos que serviram de base às mudanças na 

alfabetização trouxeram novos olhares à aprendizagem, ao papel do aprendiz, do 

professor e do ensino, da avaliação. As teorizações de base interacionista-

construtivista de J. Piaget e a sóciointeracionista de L. S. Vygotsky instituíram novas 

bases para se pensar a aprendizagem como processo de interação, em que os erros 

são indícios dos modos e estágios de construção-apropriação dos conhecimentos 

pelos aprendizes e que o professor tem papel mediador de avanços.  

Além dessas ideias, os estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky sobre o 

processo específico de construção da escrita pelo aprendiz trouxeram para o campo 

da alfabetização um novo olhar sobre “os erros ou escritas não convencionais dos 

alunos, que passaram a ser vistos como reveladores de suas hipóteses de escrita” 

(ALBUQUERQUE, 2012, p. 25). Assim, a avaliação passou a, em vez de funcionar 

contra o aluno, favorecê-lo ao ser compreendida pelos professores como processo 

de acompanhamento, não apenas de sua aprendizagem (ou da não aprendizagem), 

mas do próprio ensino. Ou seja, o professor avalia e se avalia, ao criar estratégias 

como oportunidades de aprendizagem “e avaliar se tais estratégias estão sendo de 

fato adequadas (FERREIRA; LEAL, 2006, p. 16 apud ALBUQUERQUE, 2012, p. 26). 

 Essas proposições são assumidas na composição da formação do PNAIC – 

em seus princípios e proposições de estratégias formativas. O programa assume, 

portanto, como conteúdo da formação a compreensão de que a avaliação fornece 

pistas para que o planejamento da prática considere as necessidades dos 

aprendizes, visando a criação de possibilidades de que eles avancem ou não em 

suas hipóteses de leitura e escrita. 

Nessa direção, um dos textos constantes dos Cadernos de Formação do 

PNAIC aponta que  

[...] é essencial a realização de uma avaliação diagnóstica no início 
do ano, para que o perfil da turma seja traçado e a professora possa, 
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juntamente com a equipe, pensar nas estratégias de ação 
relacionadas à alfabetização. Tal avaliação também acontece ao 
longo do ano e, com base nela e nas atividades desenvolvidas 
diariamente [...] de modo a acompanhar os avanços de cada um nas 
diferentes áreas [...] é possível, também, analisar o baixo rendimento 
dos alunos de modo a pensar nas soluções para que efetivamente 
eles aprendam (ALBUQUERQUE, 2012, p. 28). 
 
 

Considerando a relação proposta pelo programa entre o planejamento da 

prática e a avaliação diagnóstica, interrogamos as professoras acerca de sua 

compreensão sobre sua realização. Em relação a essa questão, a professora Tulipa 

(2015) afirmou que 

Eu faço para me apoiar, para ver os níveis e saber quais 
atividades eu preciso fazer para cada aluno, para cada grupo que 
está no nível. [...] 
O diagnóstico dos alunos é primordial, porque sem o diagnóstico eu 
não tenho condições de desenvolver as atividades. Esse diagnóstico 
eu faço a cada 20 e 25 dias e diariamente. A cada 20 dias eu elaboro 
uma ficha para ver os níveis de escrita. Eu faço atividades para ver 
como eles estão. Eu faço uma lista de palavras, que tenha a mesma 
temática, para avaliar como eles estão, as vezes eu faço coletivo.59 

 

Já a professora Lírio (2015) respondeu que 

Antes eu fazia “espaçado”, depois do PNAIC eu parei e faço “mais 
perto”. Tem aquele livrinho que a gente faz o ditado e vamos 
colocando os níveis e preenchendo o formulário. Agora, faço de dois 
em dois meses. 60 

 

As professoras expressam, em seus dizeres, modos de compreensão 

diferenciados em relação ao tema em questão, corroborando as afirmações de que 

os processos de apropriação são singulares para cada sujeito como propõe 

Vygotsky. Em suas respostas, vemos indícios de níveis diferentes de apropriação 

em relação à avaliação – suas finalidades e modos de realização. Enquanto a 

professora Tulipa expressa propriedade e autonomia com relação à prática, a 

professora Lírio dá mostras de estar em níveis mais iniciais desse processo, mais 

dependente das orientações do programa. 

Podemos compreender que as diferenças evidenciadas se devem a fatores 

diversos, suas histórias de formação, seus interesses e modos de assumir a 

profissão e, ainda, às condições diferentes em que participam do programa. Embora 

numa mesma escola, as turmas e as Orientadoras de Estudo são diferentes, o que 
                                                           
59

 Informação coletada por meio de entrevista em 2015. 
60

 Informação coletada por meio de entrevista em 2015. 
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pode produzir relações diferenciadas com os conteúdos, as atividades, as 

mediações. 

O “livrinho” ao qual a professora se refere não faz parte do material oficial do 

programa. Chama-se CADERNO DE REGISTRO DAS ATIVIDADES e foi produzido 

e distribuído pela Coordenação Estadual do PNAIC para que os professores 

acompanhem, por turma, o desenvolvimento das crianças durante o ano letivo.  

Embora conste, no Caderno 1 – Unidade 1, do material de 2013, um 

documento referência com essa finalidade “O acompanhamento da aprendizagem 

das crianças: sugestão de instrumento de registro da aprendizagem” (BRASIL, 

2012a, p. 38), a coordenação local da rede estadual considerou necessário produzir 

um material mais específico para orientar o diagnóstico da aprendizagem das 

crianças considerando os “eixos” que organizam-estruturam o conjunto de 

aprendizagens específicas e básicas ao processo de alfabetização numa 

perspectiva de letramento. O referido caderno sugere que o diagnóstico da turma 

seja realizado a cada dois meses – fevereiro, junho, agosto e dezembro (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2014). 

No caso específico da aprendizagem a que a professora fez menção, 

compreensão do funcionamento do sistema de escrita: o que a escrita representa e 

como representa, o diagnóstico é feito mediante a realização de uma atividade de 

produção escrita por cada criança de uma lista de palavras. Por meio de suas 

respostas do modo como a criança escreve, é possível ao professor identificar sua 

“hipótese”, seu nível de compreensão, de forma continua e construir um perfil da 

turma com relação à compreensão desse aspecto e, principalmente, poder pensar-

planejar atividades e intervenções que a façam avançar.  

A respeito da situação mencionada, é preciso considerar que a compreensão 

das crianças sobre o sistema de escrita – no aspecto relação grafia-som das 

palavras – pode ser avaliada em situações cotidianas de produção escrita em que, 

ao tentar escrever (não como cópia, mas de modo orientado por suas próprias 

ideias) cada criança revela, no modo como escreve, suas hipóteses.  

Assim, ainda que a iniciativa da coordenação estadual em produzir mais um 

instrumento de avaliação e registro, indicando autonomia e autoria possibilitadas 

pelo programa em sua condução em cada contexto, não se fazem necessárias, em 

nossa compreensão, atividades padronizadas para tal avaliação, o que pode, ao 

contrário, conferir um caráter “de prova” à atividade e criar um clima artificial e tenso, 
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prejudicando o desempenho da criança. Além disso, pelas respostas das 

professoras, pode ser que a proposta seja encarada como mais uma tarefa que lhe é 

imposta, o que se confirma na resposta da professora Lírio (2014), quando a 

questionamos sobre a funcionalidade do referido Caderno: “é de difícil 

preenchimento por falta de tempo. Ele acaba sendo um documento a mais, porque 

não temos estudo aprofundado, avaliação”.61 

Outras formas de registro da aprendizagem das crianças são sugeridas pelo 

PNAIC, entre elas, quadros de acompanhamento, portfólio, diário de classe 

ampliado, como formas tanto de orientar as avaliações, como de documentar os 

resultados para servirem de referências para as sucessivas ações de planejar dentro 

de um mesmo ano, ou de um ano para outro. 

Em relação a esse aspecto, as professoras nos dão pistas de não terem 

compreendido a finalidade das avaliações ou mesmo dos registros. Destacam-se de 

suas respostas tanto a menção à dificuldade de “preenchimento do quadro por falta 

de tempo”, quanto à mudança em relação à periodicidade com que passou a fazer 

as atividades diagnósticas, dando-nos indícios de como a avaliação é considerada 

uma atividade burocrática e não como fornecedora de dados sobre as crianças para 

planejar ações adequadas, o que é preciso o tempo todo e não “a cada dois meses”. 

No dia 27 de novembro de 2014, observamos na sala da professora Lírio a 

realização da última “avaliação do Sistema de Escrita Alfabética” de 2014.  

 
A professora chama JP. 
JP vai ao encontro da professora. 
A professora entrega o Caderno de Registro das Atividades aberto 
para JP e solicita que ele escreva o nome completo. 
A professora disse: - vamos escrever só palavras relacionadas à 
nossa pesquisa. A professora vai ditando as palavras, aos poucos – 
atmosfera, oxigênio, pulmão, ar. 
Quando a criança sinaliza que está com dificuldades, a professora 
fala várias vezes a palavra, pausadamente, soletrando. 
Quando a criança termina, a professa diz: - agora você vai escrever 
uma frase. 
A professora fala a frase “nós somos cientistas”. 
[...] 
A professora prossegue, chamando as crianças uma a uma. 

 

O modo como a professora conduz a atividade confirma o que consideramos 

acima como uma conjectura. A atividade, embora possa ser considerada como 
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 Informação coletada por meio de entrevista em 2014. 
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importante com vistas ao levantamento de informações mais precisas sobre os 

níveis de compreensão da cada criança, assume as características de uma “prova” e 

ao ser realizada de modo individual, diante da turma, pode concorrer para que as 

crianças não se sintam bem em realizá-la. Além disso, desconsidera as diferenças 

entre as crianças no modo como produzem suas escritas.  

A esse respeito, Leal (2012) chama atenção para alguns cuidados que o 

professor precisa tomar ao propor tarefas de escrita, visto que podem existir no 

grupo crianças que ainda 

 

[...] precisam se concentrar para decidir quantas e quais letras vão 
utilizar para escrever cada palavra e se sintam pressionadas pelo 
tempo e pelas outras crianças que concluem a atividade mais 
rapidamente e que solicitam novas palavras a serem ditadas [...] as 
crianças que ainda estão consolidando tais aprendizagens ficam 
ansiosas e registram quaisquer letras para terminar a tarefa ou 
mesmo desistem de tentar escrever as palavras (LEAL, 2012, p. 16). 
 

 

Para a realização de atividades com essa finalidade específica, em que a 

escrita das mesmas palavras propicia uma comparação entre as produções das 

crianças do grupo, a autora sugere ser mais adequado, em vez de ditados orais, a 

proposta de que as crianças escrevam nomes de figuras entregues em um papel. 

Assim, as crianças têm a mesma tarefa, mas cada uma pode se sentir mais à 

vontade para realizá-la em seu próprio tempo e ritmo sem ser pressionada pelo 

grupo. 

Outro aspecto relevante a considerar na condução da atividade, é que, de 

modo positivo, a professora busca intervir ao verificar as dificuldades demonstradas 

pelas diferentes crianças, dando indícios de agir em “zona de desenvolvimento 

proximal”, tentando ajudá-las. Mas, é importante que sejam registrados, para fins do 

diagnóstico, em que situações ela precisa e não precisa de ajuda, o que pode indicar 

o que precisa ser consolidado e o que precisa ser retomado. É importante ressaltar, 

portanto, que numa atividade como essa o professor precisa garantir, além de boas 

condições de avaliação, que a 

 

[...]a análise seja feita [...] entre o que a criança é capaz de fazer 
naquele momento e o que ela era capaz de fazer no início do 
processo, tomando em consideração o que se pretendia ensinar e o 
que está sendo avaliado (LEAL, 2012, p. 17). 
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Na sala da professora Tulipa não tivemos a oportunidade de fazer nenhuma 

observação da aplicação de atividades diagnósticas, mas identificamos nos 

cadernos de planejamento da professora o registro de mapas dos níveis de escrita 

dos alunos e registro das intenções de realização dessas atividades, no 

planejamento semanal da professora, conforme recorte abaixo. 

 

Quarta-feira 

Dia 04/03/2015 

Roda inicial: 

Calendário 

Crachá 

Contagem dos alunos 

Apresentação da rotina 

Diagnóstico 

Nível de escrita 

Lanche e recreio 

Diagnóstico 

Matemática 

                                  Fonte: Diário de Campo (2015). 

 

É através do planejamento da avaliação diagnóstica dos alunos que o 

Professor Alfabetizador direciona as atividades para atender as necessidades 

detectadas por ele.  Além disso, ao planejar o professor deve pensar em ações em 

que os direitos de aprendizagem relacionados aos eixos de Língua Portuguesa 

sejam alcançados pelos aprendizes. Nesse sentido, passaremos a identificar as 

marcas da formação continuada do PNAIC nas práticas de planejamento das 

Professoras Alfabetizadoras no que diz respeito a esses direitos. 

 

4.3.2 Consideração dos Direitos de Aprendizagem de Língua Portuguesa 
 

Como as professoras Lírio e Tulipa contemplaram os direitos de aprendizagem 

de Língua Portuguesa? 

Para desenvolvermos essa discussão, é importante destacar que os “direitos 

de aprendizagem” definidos no PNAIC dizem respeito a conhecimentos e 
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capacidades básicas que precisam ser trabalhados no Ciclo da Alfabetização como 

necessários à alfabetização numa perspectiva de letramento, o que consiste, por 

sua vez, em um dos saberes básicos à atuação profissional do professor e, portanto, 

de sua formação – “saberes curriculares” (TARDIF, 2006). Com vistas a 

instrumentalizar os professores, foram recriados, a partir do já produzido nos 

materiais do programa Pró-Letramento, quadros que apresentam de modo 

esquemático tais conhecimentos e capacidades, bem como a progressão como 

devem ser trabalhados nos três primeiros anos de escolaridade. Essa progressão é 

representada como “introdução”, “aprofundamento” e “consolidação” (BRASIL, 

2012b, p. 31). 

 Para o ensino de Língua Portuguesa esses direitos foram organizados por 

eixos que representam as práticas linguísticas básicas que precisam ser aprendidas 

por cada sujeito em relação à língua oral e escrita: leitura, produção de textos 

escritos, oralidade e análise linguística. Tais práticas são, por sua vez, definidas no 

contexto da produção teórica sobre a linguagem, a língua e seu aprendizado. Nesse 

sentido, as proposições do documento não são invenções exclusivas do programa, 

mas da produção científica da área, interpretada e sintetizadas pelos autores do 

material como conteúdo da formação a ser transformado pelos professores em seus 

contextos de trabalho, conforme consta nas orientações do próprio PNAIC: 

 

Cabe a cada escola elaborar um plano escolar sobre a organização, 
o funcionamento e a proposta pedagógica da instituição. [...] a 
proposta curricular deve orientar quanto às experiências de 
aprendizagem a serem oferecidas à criança na escola. Com base 
nos planos elencados, o coletivo de professores deve elaborar um 
planejamento de ensino para o ciclo de alfabetização que vise à 
definição das ações concretas para as situações do trabalho 
pedagógico, com o objetivo de possibilitar a apropriação e a 
consolidação da alfabetização (CRUZ; MANZONI; SILVA, 2012, p. 
7). 
 

Nesse contexto, as orientações postas pelo PNAIC são que cada escola defina 

de modo coletivo e autônomo, em processos de planejamento, suas metas “para os 

três anos, para cada ano e para cada eixo do componente curricular de Língua 

Portuguesa visando atender à criança no seu processo de aprendizagem” (CRUZ; 

MANZONI; SILVA, 2012, p. 7). 

Quanto aos eixos de Língua Portuguesa, o Programa sugere que “a rotina de 

sala de aula deva contemplar os vários eixos como objetos de ensino, pois é 
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primordial diversificar as atividades para melhor atender aos alunos em todos os 

anos do Ciclo de Alfabetização” (CRUZ; MANZONI; SILVA, 2012, p. 7). 

Ao se pronunciar sobre como considera no seu planejamento os referidos 

“direitos de aprendizagem”, a professora Tulipa se expressou de modos 

diferenciados em situações diferentes. 

 Em um primeiro momento, demonstrando não ter ainda compreendido o 

significado dos “direitos de aprendizagem” como objetivos (que envolvem 

conteúdos) que expressam o que as crianças precisam e têm direito de aprender em 

termos de conhecimentos sistematizados socialmente, indica perceber de modo 

isolado os conteúdos e os direitos propostos pelo PNAIC: Como a Secretaria não 

tem diretrizes fica difícil de relacionar os conteúdos aos direitos de aprendizagem 

propostos pelo PNAIC (TULIPA, 2014).62 

 Entretanto, em outro encontro, desta vez durante uma sessão de entrevista, 

indagada sobre se e como considera os “direitos de aprendizagem” propostos pelo 

programa, ela nos responde que busca [...] adequar os direitos de aprendizagem aos 

planos de aula, às atividades que eu faço. Ver qual o direito de aprendizagem eu 

vou trabalhar que corresponde àquela atividade, de acordo com o eixo [...] (TULIPA, 

2015).63 

 A mesma professora ao se voltar sobre o mesmo tema em um momento 

posterior, expressou uma mudança em sua compreensão e afirmou que trabalhar 

com os direitos de aprendizagem [...] Se tornou corriqueiro esse ano. A partir da 

formação do PNAIC. Antigamente eu usava os objetivos com base nos PCN” 

(TULIPA, 2015).64 

Já a professora Lírio (2014, grifo nosso) enfatizou que [...] com o Pacto a gente 

vai lá no material e “sabe” os direitos [...] eu acho que deu um suporte maior 

nesse sentido, ter o material pronto, como ponto de referência pra gente adequar à 

nossa realidade [...].”65 

Novamente, as duas professoras expressam modos diferenciados de 

compreensão dos conteúdos da formação. Enquanto Tulipa nos dá indícios de uma 

progressiva apropriação em relação aos direitos de aprendizagem, o dizer de Lírio 
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 Informação coletada por meio de entrevista em 2015. 
63

 Informação coletada por meio de entrevista em 2015. 
64

 Informação coletada por meio de entrevista em 2015. 
65

 Informação coletada por meio de entrevista em 2015. 
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dá mostras de que sua relação com tal conteúdo ainda se faz de modo inicial como 

reprodução.  

A respeito dessa questão, de acordo com informações levantadas, a SEEC/RN 

por meio de “Orientações Curriculares e Distribuição de Carga Horária dos 

Professores do 1º ao 9º ano 2015 orienta que 

 
os componentes curriculares do Ensino Fundamental do 1º ao 3º 
anos devem obedecer aos Direitos de Aprendizagem determinados 
pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, 
previstos para cada ano do Ciclo de Alfabetização (RIO GRANDE 
DO NORTE, 2015). 
 
 

 Pelo exposto, a SEEC/RN, como instância de proposição e execução de 

ações para a educação, abre mão dessa prerrogativa e, em vez de promover a 

construção coletiva de referências curriculares – ainda que tomando as proposições 

do programa como fonte de orientação – para as escolas da rede, de modo 

autônomo e produtivo, assume uma posição passiva e de reprodução em relação 

aos objetivos de aprendizagem. 

Com relação aos modos como as professoras trabalham os direitos de 

aprendizagem em sala de aula, o registro abaixo nos fornece algumas pistas. A 

situação foi observada na sala da professora Tulipa (2014).  

 

[...] A professora disse: - [...] a fábula de hoje é “A cigarra e a 
formiga”. [...] Alguém já ouviu falar dessa fábula? Levante o braço 
quem acha o que vai acontecer nessa história.  
Uma criança responde: - a cigarra vai pedir comida para a formiga.  
A professora disse: - o que acontece com ela?  
A criança responde: - quando a cigarra está congelada, a formiga 
não deixa ela entrar na casa dela.  
A professora disse: - quem acha que vai acontecer outra coisa? Vai 
aparecer uma terceira pessoa? Quem? Vamos ver se a versão que X 
falou vai acontecer ou vai aparecer uma terceira pessoa. Qualquer 
dúvida sobre a história, levante a mão [...]. 
A professora inicia a história. À medida que vai lendo, mostra as 
ilustrações para as crianças. 
A professora disse: - quem foi procurar a formiga? A cigarra está 
aonde?  
Um aluno disse: - cadê o passarinho? Ah! A cigarrinha! Cadê, 
professora, a cigarra? Cigarra tem cara de palhaço!  
A professora disse: - e como termina história? Todo mundo ficou na 
casa de quem? Então, o que a formiga ficou fazendo no verão? 
Um aluno disse: - trabalhando!  
A professora disse: - trabalhando em quê?  
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Outra criança responde: - ela trabalhava para que no inverno... 
durante o verão ela trabalhou para estocar comida e não trabalha no 
inverno.  
A professora disse: - e agora! passou o verão inteiro cantando, no 
inverno não tinha comida, pão...então, a cigarra foi pedir ajuda a 
quem?  
Um aluno disse: - formiga.  
A professora disse: - o que a formiga disse para a cigarra? Não 
trabalhou porque passou o verão cantando. A formiga disse - como a 
formiga entrou na casa?  
Um aluno disse: - pela janela.  
Outro disse: - pela porta.  
Um outro aluno disse: - ela ficou falando: eu trabalho, e você canta, 
depois a gente dança.  
A professora disse: - a cigarra convence...  
Um aluno disse: - a entrar em casa.  
A professora disse: - o que a cigarra explicou para a formiga? Que 
durante todo o verão ela cantava para a formiga, porque a formiga 
tinha um canto triste. Então, a formiga, pensou que durante o 
trabalho ela podia ter alegria. Então, gostaram da história?  
Um aluno respondeu: - mais ou menos (DIÁRIO DE CAMPO, 
2014).66 
 

É possível perceber na atividade que uma série de “direitos de aprendizagem” 

– conhecimentos, capacidades, habilidades, atitudes – relativos à prática da leitura 

estavam sendo explorados pela professora junto com as crianças. Com suas ações, 

ela propiciava que as crianças interagissem com algumas das especificidades do ato 

de ler, dentre elas, as finalidades da leitura, suportes de textos escritos (o livro), 

gêneros textuais (a fábula) modos de produzir sentido (ativação de estratégias de 

compreensão). A leitura, segundo Cruz, Manzoni e Silva (2012, p. 10), 

[...] tem por finalidade “proporcionar às crianças a capacidade de ler 
para: aprender a fazer algo, aprender assuntos do seu interesse, 
informar-se sobre algum tema e ter prazer na leitura”. Para o 
planejamento dessas atividades concebemos a leitura como uma 
relação dialética entre interlocutores, que pressupõe a interação 
entre texto e leitor e não um simples ato mecânico de decifração de 
signos gráficos. 

  

Ao analisarmos essa atividade percebemos que a professora propiciou com 

suas intervenções a ativação e elaboração pelas crianças de algumas estratégias de 

leitura – procedimentos cognitivo-linguísticos de construção de sentido dos textos 

escritos (LOPES, 2014) com o objetivo de fazer com que as crianças 

compreendessem o que estava sendo lido. A professora, por meio de perguntas, 

suscitou a participação das crianças, a interação delas com o texto escrito, com o 
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objetivo de “antecipar sentidos do texto; ativar conhecimentos prévios e estabelecer 

finalidades para a leitura” (CRUZ; MANZONI; SILVA, 2012, p. 10). 

De acordo com o planejamento escrito, a professora tinha como objetivo para 

essa atividade o levantamento de hipóteses acerca do conteúdo da história e o 

desenvolvimento da oralidade dos alunos. Com suas perguntas, ela propiciou às 

crianças a experimentação, com a mediação da professora, em “zona de 

desenvolvimento proximal”, de estratégias de produção de sentidos em relação ao 

texto: inferências, localização de informações explícitas, emissão de opinião sobre o 

texto. 

Em sua atuação vemos marcas das proposições do PNAIC em relação ao 

planejamento de uma atividade de leitura, segundo as quais, é preciso considerar 

 

Quem irá ler? (professor, aluno, ambos); como será a leitura? 
(silenciosa, compartilhada, coletiva, em voz alta ou baixa); que 
gênero será lido? Qual a regularidade dessa atividade na semana? 
Que informações serão dadas sobre o contexto de produção do 
gênero (sobre o autor, local suporte, tema)? Como iremos explorar 
as características do gênero? Qual a finalidade da leitura? Que 
atividades irão demandar da leitura? Quais atividades de exploração 
da compreensão do texto são adequadas ao gênero? Ou seja, ao 
planejarmos as atividades de leitura, podemos favorecer a 
aprendizagem das crianças sobre os elementos constitutivos dos 
gêneros a serem explorados (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004 apud 
CRUZ; MANZONI; SILVA, 2012, p. 10). 
 

 As ações observadas dão indícios de que tais proposições foram 

consideradas pela professora, ainda que não possamos afirmar que essa 

consideração é devida exclusivamente à formação no programa. 

 Identificamos também nos planejamentos escritos da professora Tulipa o 

projeto didático “Reino Animal”, que teve como objetivo “reconhecer a grande 

variedade de espécies de animais que existe tanto em nosso país como no planeja e 

suas características” e a definição de Direitos de Aprendizagem para as áreas de 

conhecimento de português, matemática, geografia e ciências, baseados nos 

Cadernos do PNAIC – Ano 1, unidades 01, 04 e 05 respectivamente (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2014)67. 

 Esses dados atestam não somente marcas do PNAIC na definição dos 

direitos de aprendizagem, como também, na utilização dos recursos didáticos, que 

passaremos a discutir logo em seguida. 
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4.3.3 Produção e utilização de Recursos Didáticos 

 

A distribuição pelo MEC, de materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio 

pedagógico e jogos, teve por objetivo propiciar a criação e enriquecimento das 

condições de ensino-aprendizagem no Ciclo de Alfabetização. Para o PNAIC “no 

bojo da ação de planejar [...] está a ação de selecionar os recursos didáticos 

adequados ao que queremos ensinar” (LEAL; RODRIGUES 2011, p. 96-97 apud 

LEAL; LIMA, 2012, p. 34). 

No tocante à utilização de materiais didáticos nos momentos de planejamento, 

percebemos, mediante as observações realizadas, que as professoras utilizavam 

com mais frequência cadernos para anotações, computador, livros didáticos e os 

cadernos do PNAIC de Língua Portuguesa. 

Ao serem questionadas sobre a utilização dos materiais para realização do 

planejamento, elas afirmaram que 

[...] a gente usa muito material do Pacto. Os materiais que a gente 
trabalhou em 2013 e 2014 na formação. Trabalhamos com os livros 
literários, com a caixa que a gente recebeu, os jogos de português 
pra trabalhar [...]os livros paradidáticos, os livros infanto-juvenis que 
a gente recebeu do acervo individual que tem na sala de aula e 
também tem na biblioteca e que tem para as 3 turmas do Ciclo 
(LÍRIO; TULIPA, 2015).68 

Quanto ao livro didático, as professoras afirmaram que “[...] tem o livro didático 

[...] do MEC. Geralmente eu faço, mas adaptando ao que eu estou trabalhando e 

vou ver o que o livro contempla” (LÍRIO; TULIPA, 2015).69 

A fala da professora Lírio pode ser ilustrada com a observação realizada 06 de 

novembro de 2014, na qual ela utilizou o livro didático, objetivando introduzir uma 

atividade de arte. 

A professora distribuiu os livros didáticos – letramento e 
alfabetização para as crianças.  
A professora disse: - eu combinei de fazer uma atividade de arte, o 
que é arte?  
Um aluno disse: - pintura, desenho...  
Outro aluno diz: - é uma pessoa que faz raiva.  
A professora disse: - é! Quando a mãe diz menino você está fazendo 
arte. A professora conversa mais sobre o assunto. Ah! Como 
amanhã vocês vão fazer atividade de arte, então, procurem na 
página 166, 1,6,6, atividade 29.  
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As crianças procuram. Eles dizem: - achou!!!  
A professora disse: - olha só! Podemos começar? Todo mundo 
observando essa imagem. Olhem ai.  
A professora faz a leitura do texto existente no livro. O texto fala da 
tela de Van Gogh – os Girassóis. Ela fala do artista, fala do quadro.  
Ela disse: - vocês acham que ele pintou o quê?  
Um aluno disse: - girassol.  
A professora disse: - onde está escrito?  
Um aluno disse: - aqui (apontado para a palavra que estava escrito 
no livro).  
Outro aluno disse: - em baixo.  
A professora ler todas as informações sobre o quadro existentes no 
livro.  
A professora disse: - que óleo é esse que ele usou?  
Um aluno disse: - ele pintou. 
 A professora disse: ele pintou com óleo sobre tela.  
Um aluno disse: - é diferente de óleo de carro.  
Outro aluno disse: - óleo de pintar.  
A professora disse: será que foi óleo que frita ovo em casa?  
As crianças falam todas ao mesmo tempo.  
A professora disse: - óleo sobre tela é um tipo de tinta, tinta de pintor. 
Qual a tinta que a gente pinta na escola? Guache? Os artistas pintam 
com tinta óleo. Uma criança pergunta: professora o que é isso? (a 
criança aponta para a assinatura do artista no quadro). A professora 
disse: ele assinou o nome dele – Vicent.  
[...] Vamos pra frente, vira a página. Lá em cima aqui na borda vocês 
vão escrever – para casa. A professora registra no quadro – para 
casa 06/11 [...] (DIÁRIO DE CAMPO, 2014)70. 

 

Os alunos do 1º ano receberam livros didáticos das áreas de conhecimento de 

Língua Portuguesa e Matemática, através do PNLD. De acordo com o “Caderno 

para Gestores” do PNAIC, as utilizações desses materiais no planejamento da 

prática das professoras contribuem para que um dos objetivos do PNAIC se 

consolide – conhecer os “acervos disponíveis nas escolas e passem a integrá-los à 

sua prática.” (PNAIC, 2015, p. 40).  

Identificamos também, no planejamento das rotinas semanais da professora 

Tulipa a utilização desses recursos didáticos, conforme recorte abaixo. 

 

Quinta-feira 

Dia 21/05/2014 

Acolhimento 
Crachá 

Contagem dos alunos 
Uso do calendário 

Correção do dever de casa 
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Registro da Rotina 

Leitura deleite 

Matemática – atividade no livro 

Lanche e recreio 

Jogo de alfabetização (caixa) 

Dever de casa 

Educação Física 

                                      Fonte: Diário de Campo (2015). 

 

O expressado pelas professoras nos dá indícios de que suas práticas sofreram 

mudanças em decorrência da formação no programa em relação à utilização de 

materiais didáticos. 

 

4.3.4 Desenvolvimento de modalidades organizativas - Projetos Didáticos e   

Sequência Didática  
 

Organizar a prática pedagógica no Ciclo de Alfabetização de modo que as 

atividades desenvolvidas articulem objetivos, conteúdos e atividades pertinentes às 

diversas áreas de conhecimento requer intencionalidade, planejamento e 

conhecimento relativo aos conteúdos e aos modos de organização de seu 

tratamento no tempo da escola. 

De acordo com Nery (2007), essa organização/planejamento pode ser feita de 

diversas modalidades, dentre as quais se destacam: atividades permanentes, 

projetos didáticos e sequências didáticas. 

Em se tratando de projetos didáticos, Nery (2007, p. 119) afirma que “Essa 

modalidade de organização do trabalho pedagógico prevê um produto final cujo 

planejamento tem objetivos claros, dimensionamento do tempo, divisão de tarefas e, 

por fim, a avaliação final em função do que se pretendia.” 

Sobre a organização do trabalho pedagógico por meio de projetos didáticos, foi 

possível identificar nos cadernos de planejamento das Professoras Alfabetizadoras 

do ano de 2015 o registro de projetos comuns a toda escola, como é o caso do 

projeto “As crianças e a literatura”, cujo tema é “Ler e brincar é só começar”, 

coordenado pela Coordenadora Pedagógica Rosa. Nesse projeto cada sala de aula 
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se responsabiliza por estudar obras de um autor durante o ano letivo e o produto 

final é a produção de um livro por turma (DIÁRIO DE CAMPO, 2015).  

Identificamos também projetos exclusivos das turmas observadas, como o 

“Projeto Ar”, desenvolvido pela professora Lírio. Ao chegar à sala de aula da 

professora para os momentos de observação ela já havia iniciado o projeto, o que se 

refletia nas paredes da sala de aula em cartazes confeccionados pela professora e 

pelas crianças, documentando a sistematização das atividades realizadas – o tema 

da pesquisa; a justificativa, as questões, os conhecimentos prévios das crianças. 

Acompanhamos, mediante observação desenvolvida na turma do 1º ano, uma 

atividade integrante do “Projeto Ar”, o que nos permitiu fazer o recorte abaixo: 

 

[...] 
A professora diz: - eu vou fazer uma pergunta a vocês; eu disse que 
vamos fazer uma experiência? 
Uma criança responde: - experiência é você fazer uma coisa e vai 
fazendo, fazendo, aí termina, vai descobrindo. 
A professora diz: - quem mais? O que você sabe que é experiência? 
A disse tudo. Vocês já viram alguém fazendo uma experiência? [...]. 
A professora diz, dirigindo-se a uma criança:  - L, L, vai fazer a 
pesquisa. Nossa experiência é para comprovar que o ar existe. L vai 
passar na mesa de cada um e vocês vão dizer se é possível provar 
que o ar existe – sim ou não. Quem acha que sim, L vai registrar o 
nome e que sim; quem acha que não, ela vai colocar o nome e que 
não. 
A criança L passa de carteira em carteira anotando o nome e 
registrando sim ou não. 
A professora diz: - PH, você acha que vamos comprovar que o ar 
existe? Então, coloca sim [...]. 
A professora diz: - J, cadê, anotou? É sim ou não? 
A criança diz: - sim. 
[...] 
A professora registra na cartolina a palavra “experiência”. [...] ela diz: 
- vamos fazer uma tabela [...]. 
A professora lê os nomes das crianças que estão na lista de L e 
registra no cartaz os nomes dos que disseram sim de um lado e, do 
outro lado, os que disseram não. 
A professora diz: - você acha que mais (crianças) disseram sim? A 
professora vai lendo o nome do aluno e registrando no cartaz. 
A professora disse: - quem disse não? A professora diz os nomes 
dos alunos que disseram não [...] 
A professora diz: - vamos contar agora? 
Um aluno diz: - falta um. 
A professora pergunta a uma criança: - A, você disse sim?  
A professora diz: - 10 pessoas. Falta L. 
A criança responde: - sim. 
Uma criança diz: - nós ganhamos. 
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A professora diz: - então, 11 disseram sim e 4 disseram não. A 
professora mostrou o cartaz e disse: só olhando a tabela dá para 
saber quem disse mais, se sim ou não? 
Um aluno responde: - sim. 
A professora diz: - veja só, que contradição. Vocês disseram que a 
experiência vai dar certo e vocês estão dizendo que o papel vai cair, 
vai molhar, vai se derreter. Isso vai comprovar que o ar existe? 
A professora amassa o papel ofício e coloca o papel bem no fundo 
do copo. 
A professora disse: - ai, eu acho que isso não vai dar certo. A 
professora retira o papel do copo e coloca mais uma vez. 
Um aluno disse: - vai quebrar o copo professora. 
Outro aluno diz: - vai não. 
A professora diz: - e agora, preparados? Prestem atenção! Vocês 
vão me disser o que acontece. Tem que descer o copo verticalmente, 
em pé. A professora coloca o copo na água. As crianças gritam. 
A professora diz: - espere aí, deixe escorrer um pouco. O que 
aconteceu? 
Uma criança disse: - Ele não desmanchou, não molhou muito. 
A professora diz: - não molhou nem um pouquinho.  Por que vocês 
acham que aconteceu isso? 
Um aluno disse: - deixa a gente sentir. As crianças passam os dedos 
no papel. 
A professora diz: - agora, preciso saber dos cientistas por que não 
molhou. As crianças opinam. 
A professora diz: - quando eu vou descendo assim, o que acontece 
com a água? Por que não molha o papel? 
Uma criança diz: - eu sei, eu sei! 
A professora diz: - diga, MC. 
A menina diz: - quando você coloca o copo na água, porque a água 
não subiu. 
A professora diz: - você está pensando no caminho certo. Alguém 
tem alguma ideia? 
A menina diz: - sim, a água está entrando, entrando e algo impede. 
A professora diz: - o que tem aqui dentro? 
Uma criança diz: - o ar. 
A professora responde: - então, a gente está dizendo que tem ar em 
todo lugar. E a água, quando entra, não ocupa o lugar do ar, tinha ar 
dentro do copo! Agora, o copo não pode virar, senão a água vai 
entrar e vai molhar o papel. 
Uma criança diz: - professora, faz de novo. 
A professora diz: - por que não molhou? 
Um aluno responde: - por causa do ar. Ele fecha o copo 
[...] 
A professora diz: - agora, vamos registrar a experiência. Vocês vão 
receber um pedacinho de papel para vocês desenharem a 
experiência e depois vocês vão dizer o que aconteceu e eu vou 
escrever. O nome disso é relato (DIÁRIO DE CAMPO, 2014).71 
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Segundo Nery (2007, p. 119), o projeto 
 

é um trabalho articulado em que as crianças usam, de forma 
interativa as quatro atividades linguísticas básicas – falar/ouvir, 
escrever/ler -, a partir de muitos e variados gêneros textuais, nas 
várias áreas do conhecimento, tendo em vista uma situação didática 
que pode ser mais significativa para elas. 
 

 

Considerando que os direitos de aprendizagem de leitura e escrita ao serem 

consolidados sustentam todo o ensino, e que as outras áreas de conhecimento 

requerem que os aprendizes dominem essas capacidades. O trabalho com projeto 

possibilita a contextualização e a interdisciplinaridade, pois o trabalho nessa 

perspectiva articula as diversas linguagens – oral, escrita, leitura e produção textual, 

o que pudemos observar nas atividades desenvolvidas pela professora Tulipa ao 

desenvolver uma atividade dentro do “Projeto Ar”. 

Ao fazer opção por trabalhar com essa modalidade organizativa é importante 

“realizar um diagnóstico da realidade a ser envolvida, o que exige do professor, 

sempre, antes de planejar um projeto, traçar um “retrato” da realidade na qual se 

insere (MENDES; CUNHA; TELES, 2012, p. 14). Para os mesmos autores, o projeto 

didático também precisa conter alguns elementos definidos como, área do 

conhecimento; trabalho interdisciplinar, temas transversais; temas; tempo estimado; 

produto; conhecimento/habilidade; etapas; materiais necessários e avaliação. 

Não nos foi possível acompanhar todos esses componentes, tendo em vista as 

limitações das observações e, ainda, não ser esse o foco do estudo, mas identificar 

no modo como as professoras planejavam e realizavam as atividades marcas do 

que foi vivenciado na formação do programa.  

Constatamos também o trabalho com projetos didáticos nos registros dos 

planejamentos escritos da professora Tulipa. O projeto estava assim estruturado: 

Projeto Didático – reino animal 

Área de conhecimento – ciências 

Trabalho interdisciplinar – português, geografia e matemática. 

Tema – animais 

Tempo estimado – 2 meses  

Objetivo geral – reconhecer a grande variedade de espécies de animais que 

existe tanto em nosso país como no planeta e suas características. 
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Direitos de aprendizagem: definidos para as áreas de ciências, português, 

geografia e matemática e a divisão do mesmo em 7 (sete) etapas (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2014)72. 

Nesse sentido, consideramos que o observado na atividade descrita demonstra 

que as proposições do programa – constantes nos documentos e exploradas nas 

atividades formativas – estavam presentes na prática da professora, mesmo 

considerando que a organização do trabalho por projetos já fosse uma prática 

presente na escola, o modo de estruturação era diferenciado abrangendo projetos 

amplos demais. 

Outro modo de organizar o trabalho pedagógico – os objetivos, conteúdos e 

atividades – de modo a garantir a sistematicidade e a efetivação de aprendizagens, 

são as “sequências didáticas” que, de acordo com Zabala (1998, p. 18) “são um 

conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de 

certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos 

professores como pelos alunos”. 

Desse modo, como possibilidade de escapar às tradicionais atividades 

esporádicas, descontínuas e desarticuladas, tão presentes nas escolas e que, 

mesmo envolvendo esforço das crianças, não logram que avancem nas 

aprendizagens, as sequências didáticas possibilitam a organização do trabalho 

pedagógico de forma articulada, contextualizadas e sistemática, objetivando o 

“desenvolvimento das capacidades previstas nos direitos de aprendizagem” 

(MENDES; CUNHA; TELES, 2012, p.14). 

No contexto da formação desenvolvida pelo PNAIC, essa modalidade é 

proposta com ênfase no material escrito em que é tematizada, tanto em discussões 

de cunho mais teórico, que a caracterizam, quanto em relatos de prática, que são 

lidos, discutidos, analisados nos encontros de formação. 

A observação realizada na sala/turma da professora Tulipa nos proporcionou 

registrar uma atividade integrante de uma sequência didática organizada sobre o 

tema “Moradia”. No dia da observação, a atividade tinha por tema “a minha casa”. 

Segundo os registros de planejamento, a professora pensou a atividade como parte 

de uma sequência que envolvia 5 (cinco) aulas. As áreas de conhecimento 

contempladas foram História, Geografia e Língua Portuguesa. 
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[...] 
A professora diz para a turma: - então, gente, o que representa a 
casa? O que significa sua casa para você?  
Uma criança diz: - pra morar, pra dormir, pra comer.  
Outra criança diz: - pra dançar.  
Outra diz: a casa não significa nada.  
A professora diz, dirigindo-se para outra criança: - e pra você K? O 
que significa para você ter uma casa?   
A criança responde: - eu chego da escola, tomo banho, almoço, vou 
para o computador.  
A professora diz: - uma casa significa um lar. 
[...] 
A professora continua: mas existem outros tipos de casa. X, você 
mora em casa ou num prédio, condomínio, apartamento? Então, V 
mora em um local onde tem várias casas, moradias? (a professora 
mostra uns slides projetados no quadro).  
Um aluno diz: - na rua, na pista.  
A professora diz: - aqui em Natal, tem esse tipo de casa, prédio, aqui 
em Neópolis? (a professora mostra slides com apartamentos).  
A professora diz: e esse tipo de casa? (a professora mostra um slide 
com uma casa de alvenaria).  
Um aluno diz: - casa de rico, de praia.  
A professora diz: - essa é uma casa de praia. Esse tipo de casa 
existe aqui no nosso bairro? Esse tipo de casa chamamos de 
alvenaria, porque é construída com cimento, tijolo. 
[...] 
A professora diz: - agora, nós vamos fazer, vamos pegar o globo.  
Um aluno diz: - olha o mapa do Brasil.  
A professora diz: - isso aqui é o globo terrestre. No globo terrestre a 
gente tem todos os países que existem em nosso planeta, todos os 
países, não só o Brasil. Vão vir de dois em dois, cada dupla vem aqui 
localizar o Brasil.  
As crianças localizam o Brasil. 
[...] 
A professora solicita que os alunos abram os cadernos. 
A professora diz: - eu quero que vocês façam numa folha limpa [...] 
um desenho com detalhes das partes externas da sua casa. 
A professora diz: - façam um desenho com detalhes – a frente da 
casa de vocês.  
Um aluno diz: - mas eu não tenho casa, tenho apartamento.  
A professora responde: - faça a parte da frente do seu apartamento, 
pense nas cores... se vocês moram em prédios, faz a frente. Quem 
mora em casa de alvenaria, faz a frente da casa. Pensem nos 
detalhes, número da casa, como é a porta, portão, cor (DIÁRIO DE 
CAMPO, 2014).73 

 

Os passos seguintes do trabalho, segundo o planejamento escrito da 

sequência didática, envolviam as crianças fazerem uma atividade escrita sobre sua 

moradia, explorando os aspectos externos existentes nelas. Logo após, fariam a 

leitura do poema “A casa” de Vinicius de Moraes. A professora realizaria 
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questionamentos sobre o poema e as características do mesmo, enfatizando as 

características da rima. Em seguida, as crianças seriam estimulados a escrever 

frases relacionadas aos diversos tipos de casa. Por último, a confecção de uma 

maquete representando os modelos de casas trabalhados. 

Na atividade observada, podemos destacar, de partida, a ruptura com 

atividades de cunho mais tradicional presentes em nossas escolas que se 

caracterizam, geralmente, pela passividade das crianças, pelo não envolvimento, 

pelo caráter de reprodução, de cópias de tarefas do quadro, sem sentido para as 

crianças e sem força para mobilizar aprendizagens. Na atividade desenvolvida pela 

professora Tulipa, encontramos pistas de suas apropriações – ainda que com 

limitações, em fase inicial – das propostas de organização da prática pedagógica, 

levando-se em conta os objetivos e conteúdos de aprendizagem e, ainda, a 

participação das crianças como sujeitos capazes de contribuir, de opinar.  

Podemos considerar que a atividade pode ser melhorada em vários aspectos, 

por exemplo, nas relações entre os conteúdos e os materiais utilizados, bem como 

nas relações suscitadas (a moradia, a casa de cada um, o globo, a localização do 

Brasil), que revelaram certa desarticulação e superficialidade. Entretanto, como nos 

aponta Vygotsky (2007), às apropriações, as transformações de modos de ação 

levam tempo e requerem muita experimentação, bem como mediação. 

Nos registros de planejamento da professora Tulipa identificamos o registro de 

uma sequência didático cuja tema era “Gênero Textual Classificados”, o qual 

passaremos a descrevê-lo. 

Área de conhecimento: Língua Portuguesa 

Objetivo geral: favorecer ao aluno a compreensão sobre a escrita do gênero 

textual Classificado e sua função social. 

Objetivos específicos: conhecer a identificar as principais informações presente 

no gênero textual a ser estudado; reconhecer os suportes desse gênero e a quem se 

dirige; identificar a escrita desse gênero; elaborar, confrontar e modificar hipóteses 

acerca de conteúdos, antecipando seu significado; saber produzir e interpretar esse 

gênero e valorizar a opinião do colega, sabendo o momento de falar e ser ouvido. 

Além dos objetivos a atividade foi organizada por módulo. Cada módulo trazia 

seus objetivos e metodologia – antes de ler; produção inicial; diagnóstico; confronto 
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da primeira produção com um texto referência; intervenções e avaliações (DIÁRIO 

DE CAMPO, 2014)74. 

Segundo os documentos do PNAIC, a sequência didática é uma modalidade 

organizativa do trabalho pedagógico 

 
importante por contribuir para que os conhecimentos em fase de 
construção sejam consolidados e outras aquisições sejam possíveis 
progressivamente, pois a organização dessas atividades prevê uma 
progressão modular, a partir do levantamento dos conhecimentos 
que os alunos já possuem sobre um determinado gênero textual a 
ser estudado em todas as suas dimensões (MENDES; CUNHA; 
TELES, 2012, p. 20). 

  

Nery (2007, p. 114) afirma que as sequências didáticas  

pressupõem um trabalho pedagógico organizado em uma 
determinada sequência, durante um determinado período estruturado 
pelo(a)  professor(a), criando-se, assim, uma modalidade de 
organização mais orgânica. Os planos de aula, em geral, seguem 
essa organização didática. 

 

Nesse contexto, o professor ao planejar o trabalho com sequência didática 

precisa pensar atividades que favoreçam a aprendizagem dos alunos, além do 

monitoramento dessas aprendizagens. Precisa também propor atividades mais 

introdutórias, de aprofundamento, de sistematização com níveis de progressão 

diferenciados. Além de pensar no tempo, nas etapas de desenvolvimento, nos tipos 

de atividades, forma de organização dos alunos, recursos didáticos e avaliação, 

esses aspectos foram contemplados pela professora. 

 

4.3.5 Introdução de mudanças na organização dos tempos e espaços de sala 

de aula 

 

O estabelecimento de rotinas é fundamental para a organização do trabalho 

pedagógico e para a promoção da aprendizagem das crianças. Essa organização é 

importante não apenas para a professora, mas, principalmente para as crianças, 

pois cria possibilidades de desenvolvimento da autonomia e da participação, ao 

terem conhecimento do que será trabalhado diariamente e/ou semanalmente e se 

envolverem ativamente nas atividades propostas.  
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Com relação a esse aspecto, para Tulipa, o PNAIC lhe possibilitou um 

trabalho mais sistemático, por meio do estabelecimento de rotinas que promovem a 

organização, não somente dos tempos, como uma utilização dos espaços na sala de 

aula relacionados à inserção das crianças na cultura escrita, o que se observa no 

“cantinho de leitura”. Para ela, 

 

[...] mudou alguns aspectos. Tem alguns elementos que eu não 
trabalhava: cantinho da leitura, eu não trabalhava; fazia contação de 
história [...]. Não tinha esse momento do cantinho da leitura, até 
porque não tinha livros suficientes, até pra estarem disponíveis em 
sala de aula. Às vezes, eu organizava pra ir à biblioteca com os 
alunos, mas, também não era uma rotina que tava sempre 
presente, estabelecida (TULIPA, 2015, grifos nosso).75 

 

Percebemos também nos momentos de observação da prática nas duas salas 

observadas, dos Cantinhos de Leitura, o que confirma o que foi dito pelas 

professoras acima, já que a organização desses espaços na sala proporciona a 

utilização, também, das Obras Complementares, distribuídas através do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), com o objetivo de 

  

ampliar o universo de referências culturais dos alunos em processo 
de alfabetização e oferecer mais um suporte ao trabalho pedagógico 
dos professores [...] os livros são diversificados do ponto de vista 
temático, dos gêneros e formato e do grau de complexidade 
(LEAL;LIMA, 2012, p. 37).  
 

 

Sobre o trabalho com o Cantinho de Leitura as professoras responderam de 

modo semelhante que os introduziram na organização da sala “depois do PNAIC”. A 

professora Tulipa (2015) acrescentou, posteriormente, que “cantinho de leitura eu 

não trabalhava, fazia contação de história [...].”76 

Para Brasil (2013, p. 15-16)  

 o espaço escolar que se propõe como ambiente formativo e 
alfabetizador deve ser cuidadosamente planejado. É necessário 
organizar os materiais disponíveis (livros de literatura...) [...] devem 
ser colocados ao alcance das crianças, para o seu uso espontâneo e 
sob a coordenação do/a professor/a, o que possibilita a iniciativa e a 
construção da autonomia, mostrando o quanto é importante que as 
crianças façam escolhas [...]. 
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 Informação coletada por meio de entrevista em 2015. 
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 Na observação da sala de aula da professora Tulipa presenciamos um desses 

momentos do trabalho com o Cantinho de Leitura. 

 
A professora coloca os livros de literatura sobre a mesa e convida os 
alunos para vê-los [...] professora estimula os alunos a apegar os 
livros. Os livros são da coleção do PNAIC [...] a professora senta ao 
lado de um aluno e começa a ler a história para ele, o aluno interage 
muito bem. A professora convida mais uma vez os alunos para ler os 
livros. Agora um número maior de crianças se interessa (DIÁRIO DE 
CAMPO, 2014)77 

 
 Constatamos, nessa observação, que a professora se esforça para que os 

alunos se motivem em manusear os livros. Observamos também que os livros não 

ficam expostos na sala de aula durante a aula, apesar de existir na parede um 

espaço reservado para o “cantinho”. Nesse sentido, o “cantinho”, em vez de um 

espaço permanente, é transformado em um “momento de leitura”. 

 No contexto da formação continuada do PNAIC, o Cantinho da Leitura foi 

pensado para que, especialmente, o acervo recebido pelos professores das turmas 

do Ciclo de Alfabetização pudesse ser utilizado das mais variadas formas possíveis 

com o objetivo de despertar nos alunos a prática de leitura. O espaço, que fica 

dentro da sala de aula, foi criado para que o aluno tivesse o livro à mão. 

 Sobre Cantinho de Leitura, Cabral e Pessoa (2012, p. 14) afirmam que 

 
 é importante que dentro da rotina da sala de aula seja 
disponibilizado um horário para esse tipo esse tipo de 
encaminhamento, a fim de que essa prática faça parte do dia a dia 
dos jovens leitores. As crianças podem fazer uso desse espaço, em 
momentos livres; ao terminar uma determinada atividade; antes da 
professora iniciar as atividades do dia; aguardando os pais no 
momento da saída; ou ainda, em um determinado dia da semana os 
alunos podem se dirigir para esse cantinho, a fim de escolher o livro 
que levaria para casa no final de semana; de ler para os colegas em 
pequenos grupos; de fazer a leitura coletiva para o grande grupo; de 
ouvir a leitura pelo professor; de realizar pesquisas para o 
desenvolvimento dos projetos didáticos realizados em sala de aula. 

  

 Na sala da professora Lírio, o espaço é organizado diariamente pela 

professora e alunos antes do início das aulas. 

 
[...] professora diz: vamos ajeitar o cantinho da leitura. A aluna 
levanta e coloca uma mesinha próxima à placa “cantinho da leitura” 
[...] a professora abre o armário e tira materiais e coloca sobre a 
mesa para organizar o cantinho da leitura. Duas alunas ajudam. As 
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crianças se empolgam com a arrumação e organizam os livros [...] as 

crianças pegam os livros de literatura olham e foleiam.
78 

  

 Para Brasil (2013), é importante refletir sobre a importância das funções que 

damos às diferentes formas de organização da sala de aula - fiscalização, controle, 

estímulo ou construção? Partindo, então, das abordagens construtivista e sócio 

interacionista de ensino-aprendizagem, nas quais se ancora as diretrizes do PNAIC 

é primordial que o professor planeje a organização da sala de aula, por meio de 

rotinas que promovam o estímulo, a interação, as descobertas, a autonomia das 

crianças e a evolução de suas aprendizagens.  

 Mesmo reconhecendo as lacunas, a não linearidade entre o proposto no 

programa e as práticas das professoras, consideramos ter encontrado marcas 

significativas da formação desenvolvida no PNAIC em suas práticas de organizar o 

trabalho na alfabetização das crianças. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O estudo que desenvolvemos foi motivado por inquietações originadas em 

nossas experiências profissionais como técnica da Secretaria Estadual de Educação 

do Estado do Rio Grande do Norte, condição na qual trabalhamos com as dinâmicas 

das escolas, com gestores e professores e acompanhamos a implementação de 

políticas públicas, notadamente programas que envolvem processos de avaliação 

das crianças e formação de professores da rede. Nessa condição, com uma posição 

e uma perspectiva diferenciadas em relação às problemáticas envolvidas nos 

processos e resultados de aprendizagem das crianças, sentimo-nos instigadas em 

relação às ações dos profissionais responsáveis por esse processo no âmbito das 

escolas. 

Certamente influenciadas por nossa função de “técnica”, dentre essas ações, 

passamos a nos questionar em relação ao planejamento dos professores, 

considerando que essa prática não tinha lugar nas escolas de modo efetivo. 

Além disso, nossa participação na equipe de coordenação do PNAIC-RN como 

supervisora e o natural envolvimento com os integrantes do programa, com os 

materiais e as atividades da formação, reforçaram nossos questionamentos. 

Desse contexto, emergiram inquietações relativas aos desdobramentos de 

programas de formação continuada de professores em suas práticas pedagógicas, o 

que nos levou a desenvolver nossa investigação de mestrado movidas por 

questionamentos como: esses programas promovem mudanças nas práticas dos 

professores? 

Foi, portanto, em busca de “marcas” da formação continuada (PNAIC) na 

prática de planejamento dos Professores Alfabetizadores que percorremos todo o 

percurso de investigação. O que nosso estudo nos possibilitou perceber? 

De partida, nossa inserção na escola, desta vez na condição de pesquisadora, 

possibilitou outro olhar à sua dinâmica de funcionamento, às condições em que os 

professores e outros profissionais realizam seu trabalho. A construção dos dados 

nos possibilitou refutar nossa pressuposição em relação ao planejamento no 

contexto das práticas escolares: as professoras da escola, apesar de dificuldades 

que lhes são impostas pela dinâmica da escola, decorrentes de problemas de ordem 

político-administrativa, planejam, sim, seu trabalho!  

Em meio a uma série de adversidades e ainda que de forma fragmentada, 

desarticulada, isolada, em espaços e tempos não adequados, as professoras nos 
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revelaram que se esforçam por pensar o trabalho que desenvolvem junto as 

crianças. 

Mas, por outro lado, essa constatação nos possibilitou ver, diferentemente do 

que é defendido por teorizações que tratam do tema e que são assumidas pelo 

PNAIC em seus pressupostos e no processo formativo desenvolvido, no âmbito da 

organização mais ampla da escola o planejamento ainda não ocupa lugar de 

centralidade. 

Isso se evidenciou na situação do PPP da escola, cuja existência é apenas 

conhecida pelas professoras, mas não funciona efetivamente como instrumento para 

reflexão e ação na prática pedagógica. Diferentemente desse quadro, o PPP 

necessita ser produzido-atualizado e vivenciado pela comunidade escolar, embora 

reconheçamos que esse processo demanda tempo e investimento-ações por parte 

dos profissionais responsáveis, o que envolve tanto a equipe gestora da escola, 

quanto a equipe técnica da SEEC/RN. 

Do mesmo modo, a ausência da Coordenadora Pedagógica nos 

encontros/momentos de planejamento, bem como a falta de sistematização de 

momentos de discussão sobre a prática, são indicadores de que o planejamento 

ainda não tem lugar de destaque entre as práticas da escola e que a coordenação 

pedagógica precisa assumir outra posição na dinâmica escolar. 

Frente a isso, destacamos a necessidade de que a Coordenadora Pedagógica 

assuma a função de gestora e líder do processo de alfabetização junto às 

professoras, atuando como formadora da sua equipe, fazendo a mediação entre o 

currículo, traduzido aqui nos Direitos de Aprendizagem preconizados pelo PNAIC e 

referendados pela SEEC/RN por meio de portaria e do PPP. 

O trabalho nos possibilitou constatar que espaços e tempos, bem como ações, 

são imprescindíveis ao planejamento – tanto mais amplo, envolvendo projetos da 

escola como um todo, quanto mais específico, relativo às decisões de ensino-

aprendizagem de cada professor com sua turma. Isso resulta de investimentos, não 

apenas dos professores, mas dos gestores, sobretudo. Nesse sentido, destacamos 

a necessidade de uma reconfiguração das ações da escola e da SEEC/RN com 

relação à efetivação da Lei nº. 11.738 (art. 2º) que concedeu 1/3 (um terço) da 

jornada de trabalho do professor à preparação de aulas e às demais atividades fora 

da sala. Esse direito só será garantido se a Rede Estadual de Ensino conseguir 
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suprir as necessidades das escolas quanto ao quantitativo de professores 

necessários às ações docentes.  

É preciso, por outro lado, que esses momentos não se tornem burocráticos, 

mas se constituam, de direito e de fato, em momentos de troca, de crescimento, de 

discussão, de estudos e que a sua essência seja de longo prazo, coletivo, diário e 

individual, figurando como uma das formas de garantia dos direitos de aprendizagem 

e desenvolvimento das crianças.  

O estudo nos revelou a necessidade de ações mais articuladas e sistemáticas 

por parte dos gestores da rede com as escolas, de modo a superar os problemas e 

garantir que esses processos possam ser viabilizados sem prejuízo ao calendário 

escolar e com o envolvimento da comunidade escolar. 

Nesse sentido, consideramos que o planejamento da prática acontece na 

escola pesquisada como resultado do esforço das professoras que se organizam 

internamente. 

E, nesse cenário, consideramos que o que têm conseguido realizar é 

embasado, em grande parte, pelas orientações constantes do PNAIC trabalhadas 

nos encontros de formação. Ressaltam em seus dizeres e ações “marcas” da 

formação da qual participam, o que se evidenciou em diversos indícios: na 

realização de diagnóstico das crianças, na criação de rotinas e de espaços em sala 

de aula que promovem a interação das crianças com a linguagem escrita; na 

recorrência aos “Cadernos de Formação” do PNAIC e aos livros didáticos nos 

momentos de planejamento; 

Identificamos, ainda, “marcas” no planejamento da prática das professoras por 

meio das modalidades organizativas - sequências didáticas e projetos didáticos. 

Como também na utilização dos materiais disponibilizados pelo MEC. E na 

realização da avaliação diagnóstica com foco nos Direitos de Aprendizagem de 

Língua Portuguesa e seus eixos norteadores. 

Nesse contexto, retomamos o aporte teórico assumido na feitura detse 

trabalho, considerando a prática pedagógica como saberes em formação, e entre 

esses saberes o planejamento, além da formação como processo de aprendizagem 

e desenvolvimento, com o objetivo de relacionar a teoria com as “marcas” da 

formação continuada do PNAIC, identificadas no planejamento da prática das 

professoras Lírio e Tulipa durante o trabalho de campo. 
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Ao estabelecermos essa relação concluímos que cada professora foi 

transformando o que foi vivenciado e compartilhado nos cursos de formação do 

PNAIC de acordo com suas possibilidades com os conhecimentos já existentes e 

com o sentido que conseguiram atribuir ao que foi vivido. 

Cada aprendizagem dessas é singular. O que vai sendo apropriado, 

significado, não reproduz exatamente o que foi experimentado, visto que as 

apropriações estão sempre a depender das condições de mediação, das condições 

objetivas em que os cursos foram desenvolvidos, bem como das condições em que 

se encontra cada sujeito nos contextos de mediação, o que envolve, não apenas 

saberes, elaborações conceituais e práticas, mas também, volição, afetividade, 

interesses, valores, disposições. 

Destacamos ainda, para as apropriações decorrentes de formação continuada, 

as condições que os professores encontram em suas escolas de experimentar e 

consolidar tais conteúdos. Os modos como são valorizados ou não, possibilitados ou 

não, na dinâmica da escola podem contribuir, ou não, para uma apropriação do que 

é vivenciado na formação.  

Mas, mesmo que não se processe de modo imediato, linear, homogêneo e 

tampouco previsível, a formação docente – inicial e continuada - tem potencial para 

mobilizar e mediar por diversas estratégias saberes necessários à prática 

pedagógica. Desse modo, a formação continuada passa a integrar a história de vida 

pessoal e profissional dos sujeitos que dela participam, contribuindo para a 

constituição de seus saberes, valores, atitudes e sentimentos relativos à prática 

pedagógica e à profissão como um todo.  

Nesse sentido, consideramos que nosso estudo corrobora com as proposições 

de que não há possibilidades de garantia de aprendizagens imediatas dos processos 

de formação. Mas, que tais contextos de formação são imprescindíveis à criação de 

condições e de possibilidades de aprendizagem. Assim, as políticas de formação 

continuada constituem um direito do professor como profissional de poder aprender 

e desenvolver modos de ação mais condizentes com a complexidade das demandas 

das práticas pedagógicas. 

A formação continuada precisa se tornar permanente e articulada à prática. 

Para isso, os programas e processos formativos precisam se articular e se 

comprometer com a escola e com o trabalho dos professores, mas a escola e os 

professores precisam comprometer-se e articular-se com a formação. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 
 

APÊNDICE A – ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA E PARA 
REGISTRO EM DIÁRIO DE CAMPO 

 

“O PLANEJAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR ALFABETIZADOR: 

MARCAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA (PNAIC)” 

Pesquisadora Responsável: Paula Francimar da Silva Eleutério 

Roteiro de observação: 

 Dia de observação 

 Hora de início e término 

 Local 

 Duração 

 Tema trabalhado no dia 

 Modos de condução das atividades pela professora durante a aula: como inicia o dia/aula; como 
explora o “tema”, como encaminha as ações das crianças, intervenções, relações com as crianças e 
destas com a professora; 

 Relações entre as crianças durante as atividades; 

 Relações entre o planejado (em documento e anunciado pela professora) e suas ações; 

 Reflexão/comentários sobre a situação observada. 

 Registro descritivo rigoroso de todo o desenrolar da situação observada envolvendo professora e 
crianças na sala e fora dela, bem como de quaisquer outros eventos que possam relacionar-se com o 
trabalho da professora na escola. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 
 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO LÓCUS DA 

PESQUISA 

“O PLANEJAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR ALFABETIZADOR: 

MARCAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA (PNAIC)” 

Pesquisadora Responsável: Paula Francimar da Silva Eleutério 

Quanto aos aspectos físicos e administrativos da escola: 

1. Nome: 
2. Endereço: 
3. Equipe docente e técnico-administrativa. 
4. Estruturação – como se organiza em etapas, turnos, modalidades e turmas 
5. Caracterização da estrutura física. 
6. História de seu funcionamento. 
7. Caracterização do entorno – do contexto sócio - geográfico onde se situa. 
8. Formação da equipe – gestores e professores – inicial e continuada – organização da escola para a 

formação 

Aspectos pedagógicos: 

1. A escola possuiu Projeto Político Pedagógico?  Quais os princípios que norteiam a prática 
pedagógica? Como e por quem foi construído? Está atualizado/de acordo como as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e do Ensino Fundamental de nove anos? 

2. A escola possuiu Coordenador Pedagógico ou essa função é desempenhada por outro profissional? 
3. Como acontecem os momentos de orientação pedagógica dos professores e qual a periodicidade 

desses encontros? Existe um espaço apropriado para realização dessa atividade? 
4. A escola possui alguma proposta metodológica volta para a alfabetização?  
5. Como a escola trabalha o desenvolvimento e valorização da leitura e da escrita? Destaque os 

resultados. 
6. Como a escola tem avaliado os rendimentos dos alunos do Ciclo de Alfabetização nos últimos dois 

anos? 

Quanto à formação continuada e a formação continuada em serviço: 

1. Quantos professores participam do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade Certo, quantos 
participaram de outros cursos de formação para professores alfabetizadores? Citar os cursos. 

2. Como é realizada a formação em serviço dos professores, com que periodicidade, quem coordena 
essa atividade? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 
 

APÊNDICE B1 – QUESTIONÁRIO (COMPLEMENTAR) PARA CARACTERIZAÇÃO 

DO LÓCUS DA PESQUISA 

“O PLANEJAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR ALFABETIZADOR: 

MARCAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA (PNAIC)” 

Pesquisadora Responsável: Paula Francimar da Silva Eleutério 

Aspectos pedagógicos: 

1.  A escola possui Regimento Interno? Qual a sua importância/finalidade? Quem o 
compõe? Qual a periodicidade das reuniões? 

2. Para você por qual(is) o(s) motivo(s) o grande número de alunos, matriculados no 
turno matutino, são oriundos de bairros distantes da escola? 

3. A escola oferece aos alunos com baixo rendimento atividades diferenciadas? Como 
funcional? Quais os critérios para seleção dos alunos? Quais as atividades 
desenvolvidas?  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 
 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO – PROFESSORAS 

ALFABETIZADORAS 

“O PLANEJAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR ALFABETIZADOR: 
MARCAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA  (PNAIC)” 

Pesquisadora Responsável: Paula Francimar da Silva Eleutério 

1. Nome (opcional): 
2. Sexto (   ) Masculino    (   ) Feminino 
3. Naturalidade: 
4. Faixa Etária: (   ) 21 a 30 anos     (   ) 31 a 40 anos   (   ) 41 a 50 anos 
5. Escolaridade: 

Ensino Médio:  Magistério   (   ) Sim   (   ) Não   
Outro(s). Qual(is)? 
Ensino Superior: (   ) Sim   (   )Não  
Se a resposta for positiva, qual?  
Ano de Conclusão: 
Especialização: (   )Sim   (   ) Não 
Se a resposta for positiva, qual? 
Ano de conclusão: 
Mestrado:  (   ) Sim   (   ) Não 
Se a resposta for positiva, qual? 
Ano de conclusão: 
Doutorado:  (   )Sim   (   )Não 
Se a resposta dor positiva, qual? 
Ano de conclusão: 

6. Tempo de serviço como Professor Alfabetizador: 
7. Tempo de serviço na escola em leciona atualmente: 
8. Vínculo empregatício:  

Estado                          Município                       Outros  
(   ) efetivo                    (   ) efetivo                       (   ) efetivo    
(   ) seletivo                   (   ) seletivo                     (   ) seletivo     
(   ) outro                       (   ) outro                         (   ) outro                 

9. Jornada de trabalho, por escola (em caso de atuar em mais de uma escola):  
10. Turno(s) que trabalha nessa escola: 
11. Quantidades de hora semanais dispensadas nas diferentes atividades relativas à docência na turma 

em que atua como alfabetizador(a): 

a) Planejamento de aulas: 
b) Atuação em sala de aula: 
c) Correção de atividades: 
d) Reuniões pedagógicas: 
e) Leitura e estudos relacionados (ou não) à docência em alfabetização: 



146 

 

 

f) Lazer: 
g) Tarefas burocráticas relativas a docência: 
h) Outros:  

Observações: 

12. Existe um coordenador pedagógico ou qualquer outra instância de planejamento que acompanha o 
seu trabalho pedagógico? Você considera que aprende nesses momentos? 

 

13. Atividades de capacitação para o exercício da docência mais relevante que participou nos últimos 10 
(dez) anos. 

 

 

14. Existe alguma relação entre os conteúdos dos cursos de formação continuada de que tenha 
participado nos últimos 10 (cinco) anos com a sua prática alfabetizadora? Justifique. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 
 

APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO – COORDENADORA 

PEDAGÓGICA 

“O PLANEJAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR ALFABETIZADOR: 
MARCAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA (PNAIC)” 

Pesquisadora Responsável: Paula Francimar da Silva Eleutério 

1. Nome (opcional): 
2. Sexto (   ) Masculino    (   ) Feminino 
3. Naturalidade: 
4. Faixa Etária: (   ) 21 a 30 anos     (   ) 31 a 40 anos   (   ) 41 a 50 anos   (   ) Acima de 50 anos 
5. Escolaridade: 

       Ensino Médio:  Magistério   (   ) Sim   (   ) Não   
       Outro(s). Qual (is)? 
       Ensino Superior: (   ) Sim   (   )Não  
       Se a resposta for positiva, qual?  
       Ano de Conclusão: 
       Especialização: (   )Sim   (   ) Não 
       Se a resposta for positiva, qual? 
       Ano de conclusão: 
       Mestrado:  (   ) Sim   (   ) Não 
       Se a resposta for positiva, qual? 
       Ano de conclusão: 
       Doutorado:  (   )Sim   (   )Não 
       Se a resposta dor positiva, qual? 
       Ano de conclusão: 

6. Tempo de serviço como Coordenadora Pedagógica: 
7. Tempo de serviço na escola em trabalha atualmente: 
8. Vínculo empregatício:  

 
        Estado                          Município                       Outros 
        (   ) efetivo                    (   ) efetivo                       (   ) efetivo    
        (   ) seletivo                   (   ) seletivo                     (   ) seletivo    
        (   ) outro                       (   ) outro                         (   ) outro                 

9. Jornada de trabalho, por escola (em caso de atuar em mais de uma escola). 

  

10. Turno(s) que trabalha nessa escola. 
Caso trabalhe em mais de um turno explique a sua resposta. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 
 

APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO - ORIENTADORAS DE 

ESTUDO 

“O PLANEJAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR ALFABETIZADOR: 

MARCAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA (PNAIC)” 

Pesquisadora Responsável: Paula Francimar da Silva Eleutério 

Data:                                          Local:                                Hora: 

Identificação: 

 

1.Nome (opcional): 
2.Sexto (   ) Masculino    (   ) Feminino 
3.Naturalidade: 
4.Faixa Etária: (   ) 21 a 30 anos     (   ) 31 a 40 anos   (   ) 41 a 50 anos 
5.Escolaridade: 
   Ensino Médio: Magistério   (   ) Sim   (   ) Não   
   Outro(s). Qual (is)? 
   Ensino Superior: (   ) Sim   (   )Não  
   Se a resposta for positiva, qual? 
   Ano de Conclusão: 
   Especialização: (   )Sim   (   ) Não 
   Se a resposta for positiva, qual? 
   Ano de conclusão: 
   Mestrado: (   ) Sim   (   ) Não 
   Se a resposta for positiva, qual? 
   Ano de conclusão: 
   Doutorado: (   )Sim   (   )Não 
   Se a resposta dor positiva, qual? 
   Ano de conclusão: 
 
6.Tempo de serviço na SEEC/RN:  

 
7. Como foi selecionado para atuar como Orientadora de Estudo no PNAIC? 
 
8.Tempo de experiência como formadora de Professor Alfabetizador: 
 
9.Curso de formação de Professor Alfabetizador que já participou: 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 
 

APÊNDICE F – ROTEIRO PARA ENTREVISTA INDIVIDUAL SEMIESTRUTURADA 

PROFESSORAS ALFABETIZADORAS 

“O PLANEJAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR ALFABETIZADOR: 

MARCAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA (PNAIC)” 

Pesquisadora Responsável: Paula Francimar da Silva Eleutério 

Identificação: 

Data:                             Local:                                   Hora: 

1. Fale da sua prática pedagógica antes de participar do PNAIC? Como você trabalhava? Descreva os 

aspectos que considera mais importante. 

2. Fale mais de como acontecia o planejamento do trabalho pedagógico. Como era feito o 

planejamento? O que era planejado? Com que frequência? Quais os materiais utilizados? Quem 

organizava e quem participava? 

3. Você considera que houve alguma mudança na sua prática pedagógica como um todo? 

4. Fale agora de modo mais específico sobre a sua prática de planejar, depois da sua participação no 

PNAIC. Mudou algo? Em que aspectos? 

5. A partir da sua participação no PNAIC, como tem sido a prática de planejamento na escola? Quem 

organiza? Periodicidade? Em quanto tempo? Quem participa? Que materiais são utilizados? 

6. Para você o que é planejar na prática pedagógica? Que ações envolvem? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 
 

APÊNDICE G – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COLETIVA SEMIESTRUTURADA 
PROFESSORAS ALFABETIZADORAS 

“O PLANEJAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR ALFABETIZADOR: 

MARCAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA (PNAIC)” 

Pesquisadora Responsável: Paula Francimar da Silva Eleutério 

Identificação: 

Data:                           Local:                                Hora: 

1. Como vocês foram escolhidas para atuar no Ciclo de Alfabetização? 

2. Como é para vocês atuar em turmas do Ciclo de Alfabetização? 

3. Como vocês veem o planejamento da prática pedagógica nessa escola? 

4. Como é realizado? Com quem? Quem organiza? Quem participa? Periodicidade? 

5. Quanto tempo é destinado? Que materiais/fontes são utilizados nesses encontros? 

6. O material do PNAIC é utilizado? De que modo? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 
 

APÊNDICE H – ROTEIRO PARA ENTREVISTA INDIVIDUAL SEMIESTRUTURADA 
COORDENADORA PEDAGÓGICA 

“O PLANEJAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR ALFABETIZADOR: 

MARCAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA (PNAIC)” 

Pesquisadora Responsável: Paula Francimar da Silva Eleutério 

Identificação: 

Data:                             Local:                                     Hora: 

 

1. Como você vê o planejamento da prática pedagógica? O que ele envolve? 

2. Como acontece o planejamento na escola?  

3. Como vê o seu papel no planejamento da prática dos professores? 

4. Como vê o planejamento da prática pedagógica dos professores e os processos de aprendizagem e 

resultados da alfabetização das crianças dessa escola? 

5. Considerando que as professoras do Ciclo de Alfabetização estão fazendo a formação oferecida pelo 

PNAIC, como você vê o planejamento da prática deles e as orientações didáticas do programa? 

6. Você considera que houve alguma mudança na prática de planejamento dessas professoras cursistas 

e da escola a partir da formação do PNAIC? Quais? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 
 

APÊNDICE I – ROTEIRO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL SEMIESTRUTURADA 
ORIENTADORAS DE ESTUDO 

“O PLANEJAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR ALFABETIZADOR: 

MARCAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA (PNAIC)” 

Pesquisadora Responsável: Paula Francimar da Silva Eleutério 

Data:                      Local:                                   Hora: 

a) Como você vê a questão/o lugar da prática de planejamento dentro dos diretrizes/princípios do 

PNAIC? Nos documentos. Nas atividades desenvolvidas. 

b) Você considera que o PNAIC fornece subsídios ao Professor Alfabetizador com relação ao 

planejamento da prática pedagógica como um todo? Em que aspectos? 

c) Você considera que o PNAIC fornece subsídios ao Professor Alfabetizador especificamente nas 

práticas de alfabetização? Em que aspectos? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

ANEXO A – CARTA A GESTORA ESCOLAR 

 
 Prezada Gestora, 
 
 Na qualidade de Professora Orientadora da Mestranda Paula Francimar da Silva 
Eleutério, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, venho solicitar-lhe a autorização para entrada da referida mestranda nesta 
instituição com o objetivo de desenvolver a pesquisa empírica necessária à construção de 
sua dissertação. 
 O objetivo do estudo da mestranda é analisar “Marcas da Formação Continuada nas 
práticas de planejamento de Professores Alfabetizadores que atuam nos três primeiros anos 
do Ensino Fundamental”.  

Do ponto de vista metodológico, a investigação envolverá os seguintes 
procedimentos: 

- observações de tipo não participativo, tanto de atividades pedagógicas 
desenvolvidas em salas de aula dos três primeiros anos, como de momentos de encontro de 
professores na instituição para planejamento e/ou discussão da prática pedagógica; 

- questionário para caracterização do campo e dos sujeitos participantes; 
- entrevistas de tipo semiestruturado, individuais e coletivas. 
- análise de documentos da escola e da prática dos professores (PPP, registros de 

planejamento da prática pedagógica); 
Os sujeitos participantes serão profissionais que atuam nesta instituição diretamente 

vinculados à prática pedagógica (Diretor, Coordenadores Pedagógicos/Supervisores e 
Professores que participam/participaram dos programas de formação continuada de 
professores alfabetizadores desenvolvidos na última década – Pró-letramento e Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. 

A pesquisa será desenvolvida de outubro de 2014 a julho de 2015, com idas semanais 
(duas vezes, no mínimo) à escola para desenvolvimento dos procedimentos. 

Assumimos, junto com a mestranda, o compromisso de respeitar, em todos os 
procedimentos desenvolvidos, os preceitos éticos e técnicos que orientam a pesquisa 
científica e nos comprometemos a retornar à instituição para compartilharmos os “achados” 
da investigação. 

Atenciosamente, 
 
Profa. Dra. Denise Maria de Carvalho Lopes - Mat. SIAPE 6347805 
 
Mestranda Paula Francimar da Silva Eleutério – Mat. 2014107067 



155 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa “PLANEJAMENTO DA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA DO PROFESSOR ALFABETIZADOR: MARCAS DA FORMAÇÃO 

CONTINUADA”.  

   

 Sua opinião é essencial ao desenvolvimento da Pesquisa, no entanto você poderá 

desistir, a qualquer momento, de participar, caso sinta-se lesado, persuadido, desrespeitado 

ou atingindo por outros fatos relativos à observação, entrevista e questionamentos que lhe 

cause constrangimento.  Sua participação como entrevistado é voluntária, podendo, 

portanto, retirar seu consentimento, sem que isso lhe traga prejuízo ou penalidade.  

Essa pesquisa procura investigar as “Marcas da Formação Continuada nas práticas 

de Planejamento de Professores Alfabetizadores que atuam nos três primeiros anos do 

Ensino Fundamental”. Assim, cumprir o objetivo de analisar nas concepções e práticas 

pedagógicas de Professores Alfabetizadores, as marcas do processo formativo relativas ao 

planejamento, se constitui o desafio dessa pesquisa. Visa trazer uma contribuição aos 

estudos desenvolvidos sobre o planejamento da prática pedagógica, concebido como 

elemento potencializador e organizador do trabalho pedagógico. 

 Dessa forma, o seu consentimento livre e esclarecido para participar dessa pesquisa 

representará uma atitude ético-política relevante, cujos riscos, acima citados, serão 

mínimos, senão inexistentes, visto que a construção dos dados será feita através de 

aplicação de questionário e entrevista, com a inteira liberdade de recusa em responder 

qualquer questionamento.  

Caso aceite o convite, você será submetido aos seguintes procedimentos: 

observação de tipo não participativa, tanto de atividades pedagógicas desenvolvidas em 

salas de aula  como em encontros de professores na instituição para planejamento e/ou 

discussão da prática pedagógica; questionário para caracterização do campo e dos sujeitos 

participantes; entrevistas  do tipo semiestruturada , individuais e coletivas. 

  O pesquisado será resguardado com total sigilo.  O seu nome não será identificado 

em nenhum momento da pesquisa. Os dados serão guardados em local seguro e a 
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divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os participantes. Em qualquer 

momento, se você sofrer algum dano ou abalo moral comprovados, decorrente desta 

pesquisa, você terá direito a recorrer a Lei, na Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 

2012. 

Você ficará com cópia deste Termo e qualquer dúvida que tiver a respeito desta 

pesquisa, deverá entrar em contato diretamente com Paula Francimar da Silva Eleutério, no 

endereço: Rua Fernando de Noronha, 108 – Neópolis Natal/RN, CEP 59.080-240 ou pelo 

telefone (84) 8821 4331 ou 9631 4799.  

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN, no Campus Universitário da UFRN – Natal (RN), Caixa Postal 

1666, CEP 59078-970 ou pelo telefone (84) 3215-3135. 

Consentimento Livre e Esclarecido  

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e os benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente na condição de 

entrevistado.  

Participante da pesquisa:  

Nome:________________________________________________________________ 

Assinatura:____________________________________________________________ 

Pesquisador responsável: ________________________________________________ 

Paula Francimar da Silva Eleutério 

Rua: Fernando de Noronha, 108 Neópolis - Natal/RN – CEP 59.080 - 240 

Comitê de Ética em Pesquisa  

Campus Universitário – UFRN  - Natal/RN 

Natal (RN), _______ de ______________ de 2014. 

 

 


