
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO E LINGUAGEM 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUZANÍ DOS SANTOS RODRIGUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAÇÃO EM REDE DO PNAIC: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DOS 
FORMADORES E ORIENTADORES DE ESTUDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIFE 
2015 



SUZANÍ DOS SANTOS RODRIGUES 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO EM REDE DO PNAIC: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DOS  
FORMADORES E ORIENTADORES DE ESTUDOS  

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Pernambuco 
como requisito parcial para obtenção 
do grau de mestre em Educação. 

Orientador: Prof. Dr. Artur Gomes de 
Morais 

 

 

 

 

 

RECIFE 
        2015 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUZANÍ DOS SANTOS RODRIGUES 

 

FORMAÇÃO EM REDE DO PNAIC: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DOS 

FORMADORES E ORIENTDORES DE ESTUDOS 

 

Dissertação apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal 
de Pernambuco, como requisito 
parcial para obtenção do título de 
Mestre em Educação. 

 

 

Aprovada em: 29/10/2015. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

_______________________________________________________________ 
Prof. Dr. Artur Gomes de Morais (Orientador) 

Universidade Federal de Pernambuco 
 

_______________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Carmi Ferraz Santos (Examinadora Externa) 

Universidade Federal Rural de Pernambuco 

 

_______________________________________________________________ 

Pro.ª Dr.ª Andréa Tereza Brito Ferreira ( Examinadora Interna) 

Universidade Federal de Pernambuco 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 Ao professor Dr. Artur Gomes de Morais, orientador desta dissertação, pela 

grandiosa competência, apoio e incentivo, dando valiosas contribuições, 

através de análise cuidadosa e criteriosa, reflexões intensas e objetivas, de 

quem é importante referência em pesquisa acadêmica, no campo da formação 

de professores e, em especial, de alfabetizadores.  

 

A todos os meus familiares, pelo o encorajamento, participação e, acima de 

tudo, por valorizarem cada etapa conquistada em minha trajetória acadêmica e 

profissional. 

 

 Em especial, o meu pai, pelo exemplo de perseverança e dedicação familiar, 

sempre me auxiliando e iluminando meu caminho. 

 

À querida irmã Suzana, que tanto me inspirou, através de sua competência e 

dedicação profissional, o ofício da docência. 

 

Ao meu irmão Cláudio, que sempre me inspirou através de sua dedicação aos 

estudos e, em especial, ao prazer da leitura e, consequentemente, das grandes 

descobertas que a mesma proporciona. 

 

 Ao irmão Clóvis, que durante todo o meu percurso do mestrado acadêmico,   

proporcionou-me encorajamento e incentivo,  vibrando  bastante por minha 

vitória.  

 

À escritora e querida amiga, Socorro Miranda, pela sua escuta paciente, nos 

momentos mais difíceis da caminhada. 

 

 À prima Audaisa, por todo o apoio, presença e incentivo para o término da 

pesquisa. 

 



 

 À professora Drª Andrea Brito Ferreira, de modo muito especial, pelos 

cuidadosos ensinamentos e valiosas sugestões, que tanto contribuíram nesse 

percurso. 

 

  À professora Drª Carmi Ferraz, pela generosidade em participar da  

qualificação e defesa da nossa pesquisa, dando importantes sugestões ao 

trabalho investigativo.  

 

Ao apoio do Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL), que me 

proporcionou a oportunidade de acompanhar os momentos de formação 

investigados. 

 

Ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Pernambuco. 

 

À amiga Renata Jatobá, por me incentivar a cursar o mestrado acadêmico em 

educação e por sempre acreditar em meu potencial. 

 

À amiga Vandinete da Silva, pela escuta do andamento de cada minuciosa 

etapa de construção da presente dissertação. 

 

À amiga Viviane Dourado, pela paciência, durante o período investigativo, 

diante das minhas inquietações, pelo compartilhamento dos momentos de 

tensões e alegrias e, principalmente, pelas valiosas discussões sobre a 

temática de minha pesquisa. 

 

Às amigas, Fabiana, Cristiana e Sirlene, que tanto me apoiaram para o êxito 

deste trabalho e, todos os outros amigos e professores das disciplinas 

cursadas com os quais tive a oportunidade de conviver e aprender.    

 

 Às professoras participantes desta pesquisa, que me deram todo o apoio e, 

principalmente, a oportunidade de crescer humana e profissionalmente. 



RESUMO 

A presente pesquisa teve por objetivo investigar a cadeia multiplicadora do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), no que se refere 

aos encontros do tipo formador e orientadores de estudos (F-OE) e, do 

orientador de estudos com os professores cursistas (OE-P), a fim de apreender  

como ocorreu a dinâmica daquela formação continuada. Buscou-se identificar 

quais eram as concepções dos agentes participantes sobre formação em rede, 

assim como as expectativas, prioridades e avaliação deles acerca do programa 

PNAIC. Outro objetivo específico foi analisar como eram realizados aqueles 

diferentes encontros de formação continuada, de modo a identificar os tempos 

e direitos de expressão dos atores envolvidos. Esta pesquisa abordou 

discussões acerca da formação continuada do profissional da docência, 

especificamente, dos alfabetizadores, situando-se na perspectiva reflexiva, no 

debate acerca das mudanças e permanências do ensino da alfabetização no 

Brasil nas últimas décadas e, em recentes programas de formação continuada 

que foram anteriores o PNAIC. Estes debates fizeram parte do marco teórico, 

contribuindo, assim, para a investigação. Adotando uma perspectiva qualitativa, 

realizamos a coleta de dados, através de dois blocos de entrevistas, semi-

estruturadas, realizadas com os agentes de formação, assim como, 

observação de dois encontros do tipo formador e orientadores de estudos, num 

total de 48 horas, e do orientador de estudos com os professores cursistas, 

num total de 20 horas. Para o tratamento dos dados utilizou-se a análise de 

conteúdo de Bardin. Os principais resultados da pesquisa foram: os agentes de 

formação possuíam uma boa compreensão sobre formação em rede, o que 

tudo indica, decorria do fato de possuírem larga bagagem teórico-pedagógica 

acumulada ao longo de suas trajetórias profissionais. Foi revelada, em relação 

às práticas, a provável necessidade de maior espaço de tempo durante os 

momentos OE-P, para planejamento dos cursistas junto às suas turmas de 

alfabetização, assim como ocorria com os orientadores de estudos nos 

encontros F-OE. Evidenciou-se, ainda, pouco espaço de verbalização dos 

atores envolvidos, durante a formação, no que se refere  ao cotidiano das salas 

de aula de alfabetização, assim como de suas necessidades e desafios. 

Palavras-chave: formação continuada, formação em rede, alfabetização, PNAIC 



RÉSUMÉ 
 

Cette recherche a eu pour but étudier la chaîne multiplicatrice du “Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa » (PNAIC), en ce qui concerne les 

rencontres du type « formateur et orientateurs d‟étude »s (F-OE) et de 

l‟orientateur d‟études avec les enseignants participants du cours (OE-P) pour 

pouvoir comprendre comment se passe la dynamique de cette formation 

continue. Nous avons cherché à identifier quelles étaient les idées des agents 

participants à propos de la formation en réseau, ainsi que leurs attentes, leurs 

priorités et leur évaluation du programme PNAIC. Un autre objectif spécifique a 

été d'analyser comment étaient réalisées celles différentes réunions de 

formation continue, pour  identifier les temps et les droits d'expression des 

acteurs impliqués. Cette recherche a abordé des discussions sur la formation 

continue du professionnel d‟enseignement, principalement les professeurs 

d‟alphabétisation, en se situant dans la perspective de réflexion, dans le débat 

sur les changements et les continuations de l'enseignement d'alphabétisation 

au Brésil au cours de ces dernières décennies et dans des récents programmes 

de formation continue qui ont été les précurseurs du PNAIC. Ces discussions 

ont fait partie du contexte théorique, contribuant ainsi à la recherche. En 

adoptant une approche qualitative, nous avons effectué la collecte de données, 

par le biais de deux blocs d'entretiens semi-structurées, réalisés avec les 

agents de formation, ainsi que l'observation de deux rencontres du type 

formateur et orientateurs d'études, faisant un total de 48 heures et de 

l‟orientateur d‟études avec les enseignants participants du cours, faisant un 

total de 20 heures. Pour le traitement des données nous avons utilisé l'analyse 

de contenu de Bardin.Les principaux résultats de la recherche ont été: les 

agents de formation avaient une bonne compréhension de la formation en 

réseau, ce qui semble dire qu‟ils possédaient une adequate formation 

théorique-pédagogique accumulée tout au long de leur carrière. Il a été révélé, 

en ce qui concerne les pratiques, le problable besoin de temps suplémentaires 

lors des rencontres OE-P, pour la planification des participants du cours avec 

leurs classes d‟alphabétisation, comme cela se passait avec les orientateurs 

d‟études lors des rencontres F-OE. Il a été observé aussi pendant la formation 

la manque de temps pour la verbalisation sur le thème du quotidien dans les 

salles de classe d‟alphabétisation, les besoins et les défis des acteurs 

impliqués. 

Mots Clés: formation continue, formation en réseau, alphabetisation, PNAIC. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

         Na história recente, foram elaboradas diferentes formas de preparar os 

profissionais da docência. No início, a preocupação era apenas em realizar a 

formação para o exercício do profissional, fosse por meio do magistério ou 

formação similar, ou do curso superior em Pedagogia. Ao término, acreditava-

se que os alunos estariam preparados para exercerem sua atividade 

profissional ao longo da vida.  

        Nos dias atuais, Ferreira e Cruz (2010) apontam que, devido às mudanças 

políticas, econômicas e culturais que ocorreram no século XX, essa forma de 

pensar foi sendo substituída por uma formação continuada, que teria realização 

durante toda a vida profissional do docente, sob o preceito de que não deveria 

existir ruptura entre o tempo de aprender, de trabalhar e de descansar, partindo 

de uma visão em que os seres humanos vivem num processo constante de 

construção do conhecimento para si, para a vida e, sobretudo, para o trabalho.   

       Em contrapartida, fica evidente que grande parte da intitulada “formação 

continuada”, em nosso país, de acordo com Silva e Almeida (2010), ainda 

segue o modelo clássico de formação, em que a mesma se dá de maneira 

eventual e pontual, sem caráter de um processo contínuo e construtivo, o que 

gera a falta de significado e desestímulo nos professores que participam desse 

tipo de formação.  

            Nossa intenção, na presente pesquisa, é analisarmos a formação 

continuada em rede para professores alfabetizadores do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Esta se caracteriza pela integração 

entre as esferas públicas – União, estados e municípios – e as universidades 

promotoras da formação, organizando material e formando professores-tutores, 

chamados orientadores de estudos, encarregados de “repassarem” a formação 

aos professores nas redes de ensino municipais e estaduais (MEC, 2012). Isto 

a diferencia da formação continuada de rede (DUARTE, 2013), que se 

caracteriza pela organização na e pela própria rede de ensino, centralizando-se 

as discussões nas demandas trazidas pelos próprios professores, sem um 

prazo para término. 



15 
 

        Diante do exposto, levantamos alguns questionamentos que pretendemos 

analisar acerca da cadeia multiplicadora do PNAIC, especificamente, durante 

os encontros do tipo Formador com os Orientadores de Estudo (doravante, F-

OE), e do Orientador de Estudo com os Professores Alfabetizadores 

(doravante, OE-P): 

 

 São discutidas as concepções do ensino da língua, alfabetização e outros 

aspectos conceituais envolvidos nas tarefas docentes daquela etapa de 

ensino? 

 

 Qual é a valorização das falas dos cursistas durante a formação?  

 

 Qual é o tratamento dado às demandas de discussão do cotidiano da sala 

de aula?  

 

 Como é distribuído o tempo na organização das dinâmicas realizadas 

durante os dois momentos de formação?  

 

 Haveria coerência entre os princípios relativos à formação continuada 

defendidos pelo PNAIC e o que era praticado nos encontros F-OE e OE-

P? 

 

        Logo, essas questões têm nos motivado a realizar nossa pesquisa com 

maior aprofundamento do tema sobre a formação em rede de professores 

alfabetizadores. Além disso, verificamos poucas pesquisas apresentadas no 

GT10 da ANPEd (no período de 2010 a 2013) que trazem temas relativos a 

programas de formação de professores alfabetizadores, além de teses e 

dissertações, às  quais daremos destaque durante as seções do marco teórico, 

por evidenciarem resultados que nos ajudarão a avançar em nossa 

argumentação.   
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        A presente dissertação apresenta a seguinte estrutura: introdução, 

fundamentação teórica (com quatro seções), metodologia, análise de 

resultados, considerações finais, referências bibliográficas e anexos. 

           A primeira seção do marco teórico enfoca as mudanças e permanências 

do ensino da alfabetização no Brasil, nas três últimas décadas. Ali é 

apresentado um breve histórico, desde os métodos tradicionais de alfabetizar, 

até a chegada dos estudos da psicologia cognitiva, e a permanente presença 

da dificuldade em alfabetizar as crianças das camadas populares brasileiras. 

Abordamos, assim, as diversas mudanças teóricas e metodológicas ocorridas 

durante esse período, através de estudos e pesquisas realizados no campo da 

alfabetização. 

          Na segunda seção de nosso marco, apresentamos a formação 

profissional do professor numa perspectiva reflexiva, abordando as concepções 

de teóricos (TARDIF, 2012; GOIGOUX 2002, 2005; CHARTIER 2000a, 2000b; 

SCHÖN, 2000; GATTI 2003) que buscam explicar seus “saberes”, como 

aspecto fundamental à sua formação, quer seja inicial ou, continuada, levando 

em consideração as diversas dimensões (sociais, psicológicas, experienciais, 

dentre outras) que constituem a base desse conhecimento. 

           A terceira seção revisa estudos sobre formação continuada de 

professores de língua portuguesa e de alfabetizadores no Brasil. Apresentamos 

evidências em relação aos limites e possibilidades dessa modalidade de 

formação, além de um esclarecimento sobre o que diferencia uma formação 

continuada de rede de uma formação continuada em rede. 

           Na última seção do marco teórico, descrevemos o PNAIC, assim como 

tratamos aspectos dos programas precursores do mesmo, como o PROFA e o 

Pró-letramento. Nosso objetivo, então, é apresentar, com detalhes, o que é 

proposto nos documentos oficiais do PNAIC, além de mostrar que esse 

programa de alfabetização não surgiu do “nada”, já que, anteriormente, houve 

outros programas de formação continuada para  alfabetizadores e que esses  

possuem pontos em comum. 

           No capítulo 3, da metodologia, são apresentados o referencial norteador 

da pesquisa, os caminhos propostos durante seu desenvolvimento, os critérios 

de escolha dos participantes, assim como a caracterização dos mesmos, 
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inclusive, da rede municipal, na qual acompanharemos os encontros de 

formação da orientadora de estudos  junto às professoras cursistas ( OE-P). E, 

ao final, é apresentado o espaço físico onde aconteceram os dois tipos de 

encontros e o perfil das turmas de participantes que observamos naqueles 

encontros (F-OE e OE-P). 

          O quarto capítulo trata da análise qualitativa dos dados de nossa 

investigação. Inicialmente, aborda as concepções dos agentes formadores do 

PNAIC que acompanhamos sobre formação continuada em rede, bem como, 

expectativas, prioridades e avaliação sobre o Pacto. Segue com a análise dos 

dois encontros observados (F-OE e OE-P) no que se refere: 1) à distribuição do 

tempo durante as diferentes atividades realizadas; 2) o uso do tempo pelos 

diferentes atores; e 3) os principais temas emitidos através das verbalizações 

dos diferentes participantes do programa. 

          No capítulo 5, destacamos nossas considerações finais, apresentando 

reflexões sobre as principais evidências de nossa investigação, indicando, 

ademais alguns limites e possibilidades de nosso estudo, além, de sugerir 

percursos para futuras investigações no campo da formação continuada de 

alfabetizadores.  

         Por fim, nos anexos estão a Transcrição de um dos momentos de 

observação (por nós já coletado) e um Roteiro de entrevista (em dois blocos) 

que realizamos com a formadora e a orientadora de estudos, participantes da 

pesquisa.  

 

        Assim, assumimos como objetivo geral:   

 
        Analisar a cadeia multiplicadora do PNAIC, entre os encontros dos 

professores formadores com os orientadores de estudo (F-OE) e destes com 

os professores alfabetizadores (OE-P), a fim de apreender como ocorre essa 

dinâmica de formação e estabelecer em que medida aquelas situações 

enfocariam elementos teóricos e didático-pedagógicos que poderiam contribuir 

com a tarefa de ensinar dos alfabetizadores cursistas.  

 

        Nossos objetivos específicos foram assim definidos: 



18 
 

 

(1) Identificar as concepções dos professores  formadores  e  dos  orientadores 

de  estudos do PNAIC sobre formação em rede bem como suas expectativas, 

prioridades e avaliação de aspectos positivos e a serem melhorados no 

programa;  

 

(2) Analisar, durante os encontros, tanto dos formadores com os orientadores 

de estudos, quanto destes com os professores cursistas, os  tempos  e  direitos 

de expressão dos diferentes atores envolvidos ( formador, orientadores de  

estudos e cursistas); 

 

(3) Identificar nas verbalizações ocorridas, durante os encontros F-OE e OE-P, 

que temáticas são priorizadas pelos diferentes atores envolvidos ( formador, 

orientadores de estudos e cursistas). 
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2  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Mudanças e permanências do ensino da alfabetização no Brasil (1980-
2015) 

        O ensino da leitura e da escrita no, Brasil, passou por diversas mudanças, 

nas últimas três décadas. Vivenciamos, desde os métodos tradicionais de 

alfabetizar, até a chegada dos estudos da psicologia cognitiva, a presença da 

dificuldade em alfabetizar nossas crianças das camadas populares. Nossa 

intenção, nessa seção, é analisar “como” o ensino da alfabetização, praticado 

nas escolas públicas, incorporou e reconstruiu (ou não), as diversas mudanças 

teóricas e metodológicas ocorridas ao longo da história, através de estudos e 

pesquisas realizados no campo da alfabetização. 

        Mesmo sabendo que os índices do fracasso na alfabetização vêm 

diminuindo, estamos cientes que, nos dias atuais, temos um grande número de 

alunos das escolas públicas, que chegam ao final do ciclo de alfabetização sem 

ler e escrever ao menos um texto simples. O alarmante é que nossa sociedade 

tem visto essa realidade de maneira natural. 

        Concordamos com Morais (2012) quando ele comenta: 

[...] vivemos, no Brasil, um verdadeiro apartheid educacional, 

no qual coexistem, sem maiores questionamentos, dois 
sistemas de ensino: aquele destinado às classes médias e à 
burguesia e o “outro”, destinado às camadas populares, no 
qual se passou a aceitar, como natural, que um altíssimo 
percentual de crianças chegue ao final do primeiro ano sem 
ter compreendido o funcionamento do sistema alfabético 
(p.23). 

 

        Percebemos que essa dificuldade quase não ocorre nas escolas privadas, 

não pelo fato de que elas pratiquem um ensino ajustado às necessidades dos 

alunos. Na realidade, quando os aprendizes não acompanham o ensino 

padronizado oferecido por essas escolas, as famílias procuram apoios que as 

ajudem (professores de reforço, psicopedagogos e fonoaudiólogos) garantindo, 

assim, que seus filhos alfabetizandos não sejam reprovados ao final do ano 

letivo (MORAIS, 2012).  
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        Para uma melhor compreensão e reflexão sobre esse fracasso histórico, 

necessitamos, inicialmente, trilhar como se deu o ensino da leitura e da escrita, 

ao longo desses anos, rememorando e analisando, brevemente, os métodos 

tradicionais de alfabetização. 

         Galvão e Leal (2005), ao discutirem sobre os métodos de ensino nas 

classes de alfabetização, apresentam-nos uma classificação geral em três 

grandes grupos: métodos sintéticos, métodos analíticos e métodos analítico-

sintéticos. As pesquisadoras esclarecem que, ao tratarem desse tema, não 

defendem a volta dos métodos tradicionais, ou práticas de ensino da leitura e 

da escrita de maneira fragmentada e descontextualizada. Porém, propõem uma 

reflexão sobre tais métodos e o que nos trazem as novas abordagens teóricas 

a respeito da alfabetização, frente às mudanças conceituais e às exigências da 

sociedade contemporânea, abordando uma organização de estratégias 

ordenadas e sistematizadas para o ensino de nossa escrita alfabética. Mas, o 

que pressupõem os métodos tradicionais?  

        De acordo com as autoras, o primeiro grupo, o dos métodos sintéticos, 

prevê que o aprendiz deve partir das unidades linguísticas menores (letras, 

sílabas ou fonemas) e que, através de sucessivas ligações, o indivíduo 

passaria a analisar palavras, frases e textos. Nesse grupo, existem três 

correntes ou tipos de métodos especiais: alfabético, silábico e fônico.  

         Em relação ao grupo dos métodos sintéticos, ao qual daremos uma maior 

ênfase, por ter tido uma maior influência em nossa história brasileira de 

alfabetização, Galvão e Leal (2005) destacam que as críticas feitas a esse 

grupo foram realizadas no interior do próprio grupo. A respeito do método 

alfabético, que utiliza a técnica de soletração (“B com A, BÁ”, “B com E, BÉ”, 

etc.), os adeptos do método fônico acusaram que tal procedimento 

artificializava o processo, sendo preferível para o aprendiz pronunciar fonemas 

isolados. Já o método silábico (BA, BE, Bi, BO, BU... BÃO) teria por trás a 

crença de que o aluno não só aprenderia que algumas letras juntas substituem 

as sílabas das palavras que falamos, como, também, que coisas escritas com 

duas letras poderiam ser lidas. As autoras acrescentam a essa crítica o caráter 

mecânico e repetitivo da aprendizagem, além, da passividade do aprendiz 
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diante da aprendizagem do sistema de escrita. Concluem Galvão e Leal (2005, 

p.20), comentando: 

As abordagens sintéticas parecem ignorar, definitivamente, o 
caráter significativo da escrita no seu processo de aquisição, o 
que provavelmente implica uma desmotivação para tal 
aprendizagem, além de não contribuir para auxiliar a criança a 

perceber a funcionalidade desse objeto para o cotidiano. 

        No grupo dos métodos analíticos, acontece o inverso dos métodos 

sintéticos: o aprendiz parte das unidades maiores – palavras, frases e 

pequenos textos – para depois realizar a análise das partes menores. E, por 

fim, o terceiro grupo, o dos métodos analítico-sintéticos, diferencia-se do grupo 

dos métodos sintéticos, pelo fato de que o aprendiz realizaria a análise das 

unidades menores com a ajuda do professor, (e não espontaneamente como 

no método sintético), através de um ensino mais sistemático (ROAZZI, LEAL e 

CARVALHO, 1996, apud GALVÃO; LEAL, 2005, p. 24). 

        Por mais diferentes que possam aparentar, todos esses métodos 

tradicionais possuem em comum uma visão empirista/associacionista de 

aprendizagem, priorizando, sempre, uma disputa por aspectos perceptivos: O 

que o aprendiz inicialmente, deve perceber? As unidades linguísticas menores 

ou maiores?...Sempre trazendo uma visão de um aprendiz passivo, que não 

interage, mentalmente, nem compreende o funcionamento do objeto de 

conhecimento, no caso, a escrita alfabética. A aprendizagem resultaria de um 

mero processo de acumulação de informações recebidas prontas do exterior 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1985).   

        Os métodos tradicionais não foram a única tentativa de controle sobre as 

práticas do professor e a aprendizagem do aluno, tendo surgido também outras 

formas, como os chamados “testes de prontidão para alfabetização”, em que as 

crianças, para iniciar as aulas nas salas de alfabetização, deveriam passar por 

um período preparatório, marcado por atividades que privilegiavam o 

desenvolvimento da coordenação motora e da discriminação visual e auditiva. 

Algumas pesquisas (CARRAHER, 1986; FERREIRO 1985) demonstraram que 

tais testes de prontidão não mediavam o conhecimento das crianças em 

relação à compreensão da escrita alfabética Apesar de terem permanecido, 

durante décadas, nas escolas brasileiras, verificou-se que muitos alunos 
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tinham as habilidades avaliadas como positivas, mas continuavam sem 

aprender a “ler e escrever”. 

        Outra pesquisa que evidenciou claramente a ineficácia de tais testes foi a 

de Corrêa e Santos (1986). Crianças já alfabetizadas, cursando o segundo ano 

do ensino fundamental, foram submetidas ao “Teste ABC” e o interessante é 

que o resultado foi  cem por cento  de reprovação , ou seja, todas estariam 

inaptas a serem alfabetizadas, já estando alfabetizadas. 

        Entretanto, com a chegada de significativas pesquisas na área da 

linguagem, as concepções empiristas/associacionistas de aprendizagem da 

escrita foram sendo desbancadas. Estudos como os de Ferreiro e Teberosky 

(1979), demonstraram que o aprendiz passa por fases, elaborando e 

reelaborando suas hipóteses sobre a notação escrita, até compreendê-la e dela 

se apropriar. O que antes era visto como questão de melhor e mais eficaz 

escolha metodológica de ensino, representada pelos tradicionais métodos de 

alfabetização, anteriormente mencionados, foi radicalmente modificado, pois 

esses métodos, enxergam a escrita como mero código de transcrição da língua 

oral, uma lista de símbolos (letras) que substituiriam fonemas já existentes 

como unidades “isoláveis” na mente da criança que ainda não foi alfabetizada. 

Sendo assim, o alfabeto não teria propriedades ou princípios conceituais que o 

aprendiz precisaria compreender, como por exemplo: o que a escrita nota 

(“grafa” ou “representa”) e como a escrita cria essas notações 

(“representações”). Concluindo, as descobertas da Psicogênese da Escrita 

demonstraram que nossa escrita alfabética é um Sistema Notacional e não um 

código.  

       Como nos esclarecem Ferreiro e Teberosky (1999) a esse respeito: 

[...] a compreensão do sistema de escrita é um processo de 

conhecimento: o sujeito desse processo tem uma estrutura 

lógica e ela constitui, ao mesmo tempo, o marco e o 

instrumento que definirão as características do processo. A 

lógica do sujeito não pode estar ausente de nenhuma 

aprendizagem quando esta toma forma de uma apropriação de 

conhecimento (p.16). 
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        Outras descobertas importantes nas últimas décadas nos revelam que as 

crianças podem brincar com as palavras, pensar mentalmente sobre elas, 

percebendo seus segmentos sonoros, sem, necessariamente, usá-las para fins 

de comunicação com o outro. Nesse aspecto, Morais (2012, p.83) comenta que 

“... Usar a língua para pensar ou se referir à própria linguagem é uma evidência 

de que nós, humanos, desenvolvemos um amplo leque de capacidades de 

reflexão metalinguística”. 

        Pesquisas distintas realizadas com crianças (MORAIS; LIMA,1989; 

MORAIS, 2004; LEITE, 2006 e 2011) e, também,com jovens e adultos 

(MORAIS, 2010) chegaram à conclusão de que, para avançar  em relação a 

uma hipótese alfabética de escrita, os aprendizes necessitam desenvolver 

certas habilidades metafonológicas 

        Esse conjunto de habilidades metafonológicas, na literatura especializada, 

tem sido denominado de “Consciência Fonológica”. Percebemos que as 

crianças sempre gostaram de brincar repetindo parlendas, fazendo trocadilhos 

em rimas de músicas e quadrinhas, “ falando a língua do pê ” . Porém, somente 

na década de 70 começamos a pensar em “Consciência Fonológica e 

Alfabetização”.   

        Desde o início dos estudos sobre a relação entre habilidades de reflexão 

metalinguística e aprendizagem de leitura e escrita, existia uma disputa entre 

pesquisadores que oferecem diferentes explicações. Nos anos 70, alguns 

defendiam que a consciência fonológica seria consequência da alfabetização, 

numa posição em parte semelhante à que outros estudiosos têm enfatizado, de 

que a notação escrita em si – o deparar-se com palavras escritas separadas 

por espaços em branco no papel e que passam a ser objetos concretos sobre 

os quais se pode refletir – é o que levaria a criança a poder realizar as 

segmentações das palavras da língua oral (VERNON; FERREIRO, 1999). 

         Numa visão radicalmente diferente, outros estudiosos defendem que a 

consciência fonológica teria um papel causal e preditor do sucesso na 

aprendizagem da escrita alfabética (BRADLEY; BRYNT,1987) e, por 

consequência, seu desenvolvimento na pré-escola garantiria , na alfabetização, 

seu sucesso. 
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        E, finalmente, assumindo uma terceira perspectiva, alguns sugeriram que 

a consciência fonológica constitui um “facilitador” da aprendizagem da leitura e 

da escrita, de modo que os alunos que a tivessem mais desenvolvida 

avançariam mais rapidamente na alfabetização (YAVAS,1989).  

        Muitas outras investigações buscaram a identificação do papel das 

atividades que envolvem o ato de refletir sobre os sons das palavras. No Brasil, 

temos os estudos de Carraher e Rego (1981,1984) sobre o “realismo nominal”. 

Essas autoras constataram que algumas crianças, depois de vários meses de 

ensino de leitura e escrita, ainda se encontravam “presas” às propriedades 

físicas dos objetos a que se referem as palavras, de modo que julgavam que  

trem era uma palavra maior que  moranguinho, “porque o trem é grande”, ou 

que bola e laranja seriam palavras parecidas, “porque são redondas”. 

        Com a divulgação e incorporação desses estudos, inclusive os da 

psicogênese da escrita, percebemos o surgimento de um discurso contrário às 

concepções dos antigos métodos tradicionais de alfabetização, refletindo, em 

nossas práticas de alfabetizar, uma verdadeira negação de propostas didáticas 

específicas para o ensino da escrita alfabética. Essa perda de especificidade é 

um dos fatores, provavelmente o mais relevante, que contribuiu para o fracasso 

em alfabetizar, acredita Soares (2003; 2009), que a caracterizou como 

“desinvenção” da alfabetização e que Morais (2012) denominou como 

“hegemonia do discurso do letramento”. 

        Nesse caminho, Morais (2012), em concordância com Soares (2003; 

2009), esclarece que muitas pessoas, envolvidas no campo da alfabetização, 

passaram a defender um ensino não sistemático da escrita alfabética, porque 

os alunos aprenderiam de maneira natural e espontânea o funcionamento da 

mesma, sendo apenas necessário aos alunos vivenciarem, diariamente, na 

escola, situações em que lessem e produzissem os diversos gêneros textuais 

escritos existentes no “mundo real”. Essa má interpretação da teoria da 

psicogênese da escrita, por muitos, equivocadamente denominada de 

“construtivismo”, foi sendo assim legitimada em documentos oficiais relativos à 

alfabetização, inclusive, nos currículos nacionais produzidos pelo Ministério de 

Educação para Formação Inicial e Continuada de Professores. 

        Afirma Morais (2012):  
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A teoria criada por Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (1979) teve 
uma grande divulgação em nosso país. Geralmente sob o 
rótulo de “construtivismo”, tem sido, desde os anos 1980, 
bastante difundida na formação inicial e continuada de nossos 
professores e faz parte da fundamentação de documentos do 
MEC, como, por exemplo, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa, de primeira a quarta   
série, instituídos em 1996”(p.45). 

 

         Entretanto, nos últimos anos, temos tido verdadeiros ataques ao suposto 

e generalizado “método construtivista” que teria reinado em nossas escolas, 

visto que o mesmo, não superou o fracasso das crianças em se alfabetizarem.  

Logo, muitos autores e empresários correm para vender suas cartilhas com os 

velhos métodos tradicionais, como fórmulas salvadoras da alfabetização. 

Porém, destacamos que muitos docentes não seguem à risca as atividades 

propostas. É o que podemos verificar numa pesquisa sobre o programa de 

correção de fluxo “Se Liga” (DOURADO, 2010). Nessa pesquisa constatou-se 

que as docentes que lecionavam no programa, faziam diversas atividades, 

além das prescritas no material do mesmo. Verificou-se que mais de 40 por 

cento do total de atividades, de uma das salas, eram exercícios que a própria 

docente selecionava e acrescentava à cartilha do “Se Liga”, no propósito de 

garantir maior produtividade ao tempo em que permanecia com os alunos 

participantes. 

          Diante de tal diagnóstico, percebemos que muitos professores se 

utilizavam de táticas para garantirem um melhor ensino, trazendo as 

necessidades do cotidiano escolar, na tentativa de garantir a aprendizagem do 

aluno. Concordamos com Morais (2012),quanto a não existir “a melhor forma 

para alfabetizar”, ou um método salvador, mas que, sim, precisamos ter 

“metodologias de alfabetização”. Temos a necessidade de propostas didáticas 

de ensino da escrita alfabética, sob a ótica construtivista, contemplando as 

diferenças que marcam nossos modos de conceber  e aprender esse sistema 

de escrita. 

         Nessa busca de propostas, nos convida Soares (2009) a um ensino que 

ela trata como sendo um “alfabetizar letrando”, defendendo a necessidade do 

reconhecimento da especificidade da alfabetização, de modo que o ensino do 
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sistema de escrita não esteja dissociado do letramento, o que exige 

“reinventarmos a alfabetização”,conscientes de que são objetos de 

conhecimentos diferentes, que exigem procedimentos distintos de ensino,  

porém são interdependentes e indissociáveis. Isso implica ensinar o sistema de 

escrita, mas, também, os diversos gêneros textuais e seus  usos sociais,  para 

que, a aprendizagem da língua escrita seja completa. 

            

Soares (2009) afirma: 

É preciso reconhecer que o acesso inicial à língua escrita não 
se reduz ao aprender a ler e escrever no sentido de aprender a 
grafar palavras – não se reduz à alfabetização no sentido que é 
atribuído a essa palavra. É parte integrante e principal do 
acesso ao mundo da escrita, mesmo do acesso inicial a esse 
mundo, o aprender a fazer uso da leitura e da escrita (p.7). 

 

          Recentemente, algumas pesquisas evidenciaram como os professores 

estão construindo práticas de alfabetização, na perspectiva de um “alfabetizar 

letrando”. Albuquerque, Ferreira e Morais (2008), desenvolveram uma pesquisa 

com professoras do 1º ano do ciclo de alfabetização da Secretaria de 

Educação da cidade do Recife. Na metodologia, utilizaram observações 

semanais nas salas de aula de nove professoras, realizando, uma vez ao mês, 

encontros de grupo focal, para analisarem e discutirem as práticas observadas 

e temas específicos da alfabetização. A análise dos resultados revelou que 

quatro professoras realizavam um ensino sistemático da escrita alfabética, 

através de reflexão sobre o sistema de escrita, com especial atenção às 

atividades que envolviam consciência fonológica (rimas, aliterações); vale 

salientar que elas realizavam essas atividades atreladas às atividades diárias 

de leitura e produção textual. O grupo das outras cinco professoras, priorizava 

o trabalho de leitura e produção coletiva de textos. Através de atividades 

avaliativas, ficou evidente que os alunos das professoras que tinham uma 

prática mais sistemática chegaram ao final do ano, a maioria, na hipótese 

alfabética de escrita, numa proporção de 79 a 95 por cento, e os alunos do 

segundo grupo de professoras, teve uma proporção menor em relação à 
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chegada a uma hipótese de escrita alfabética, apresentando entre 44 e 48 por 

cento de alunos, apenas. 

           Além de evidentes dificuldades em relação ao ensino sistematizado de 

nossa escrita alfabética, outros fatores se somam para o insucesso da 

alfabetização em nossas escolas públicas. Elencamos três destes fatores como 

emergenciais. O primeiro seria a indefinição de uma base curricular para os 

três primeiros anos do ensino fundamental, visto que pesquisas  têm apontado 

para essa necessidade. 

          Cruz e Albuquerque (2011) realizaram um estudo, tendo como objetivo 

verificar a aprendizagem do sistema de escrita alfabética e a capacidade de 

produção textual por crianças do 1º ciclo de alfabetização. Participaram dessa 

pesquisa 60 crianças de uma escola da rede municipal de Recife, sendo 15 do 

primeiro ano, 20 do segundo ano e 25 do terceiro ano. As pesquisadoras 

verificaram que os alunos dos três anos, ao término do ano letivo, estavam com 

razoável domínio de correspondências som-grafia diretas e algumas de tipo 

contextual. Entretanto, com relação à produção textual, constataram que o 

primeiro ano apresentou um melhor desempenho que os outros anos 

pesquisados. Isso nos mostra a realidade da ausência de expectativas 

preestabelecidas para cada ano do ciclo de alfabetização, além de confirmar 

que as crianças do primeiro ano, quando submetidas ao ensino sistemático de 

nossa escrita alfabética e às atividades de leitura e produção textual, têm suas 

experiências com letramento  ampliadas. 

            O segundo fator seria relativo à avaliação. Os professores 

alfabetizadores ainda têm dificuldades em avaliar o desenvolvimento dos seus 

alunos, de diagnosticar, para ajustar o seu ensino às necessidades dos 

mesmos, ao longo do processo de aprendizagem na área de língua 

portuguesa. 

           Podemos verificar esse fato, através das evidências empíricas obtidas 

por Morais, Leal e Pessoa (2011), que analisaram a recepção e uso da 

Provinha Brasil, em 3 redes municipais de Pernambuco, designadas como “R, 

C e J”, tendo como um dos objetivos específicos analisar o ensino de leitura 
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praticado em sala de aula de segundo ano do primeiro ciclo e o desempenho 

dos alunos que frequentavam essas turmas, tal como medido pela Provinha, no 

início e final do ano letivo . 

         Além do acompanhamento da aplicação da Provinha em cada turma e de 

realizarem entrevista com as professoras e gestoras daquelas escolas, 

aplicaram um instrumento de avaliação suplementar (início do ano e final do 

ano). Durante o ano letivo, cada turma foi observada em nove jornadas 

completas, totalizando 96 dias letivos observados. Os resultados apresentados 

pelo estudo sobre a análise das aulas apontaram que nos três municípios 

analisados, “C, R e J”, a leitura em voz alta pelas professoras era muito mais 

frequente que a leitura individual dos alunos . A prática de leitura silenciosa 

pelos alunos foi raríssima e nunca presenciada em 1/4 das turmas. Houve ainda 

a baixa ocorrência de interpretação escrita de texto, o que foi bastante 

preocupante, visto que as atividades de interpretação escrita de textos (C = 0 

vez, R = 10 vezes e J = 0 vez) foram muito escassas em relação às atividades 

de leitura de textos, já mencionadas, e em relação às atividades de 

interpretação oral, dos textos lidos pela professora (C = 4 vezes, R = 11 vezes 

e J = 6 vezes).   

          Sendo assim, constataram que, para muitos alunos, as atividades 

propostas pela Provinha seriam pouco familiares, não apenas pelo seu formato 

(itens de múltipla escolha), mas porque os estudantes não estariam habituados 

a realizar, por escrito, exercícios de compreensão de leitura, nem em 

realizarem leitura silenciosa individual. Outro aspecto, diz respeito à quase 

totalidade das turmas, raramente ou nunca terem praticado atividade 

envolvendo as quatro habilidades de compreensão leitora, avaliadas pela 

Provinha Brasil em 2010 – localizar informação explícita, reconhecer assunto, 

identificar finalidade e inferir informação de textos. 

          Em relação aos resultados da própria Provinha, nas edições de 2010, de 

início e final de ano letivo, foi evidenciado que as médias variavam muito dentro 

de uma mesma rede de ensino (ou de uma mesma escola), nos dois momentos 

de aplicação. Assim, por exemplo, quanto à capacidade de localizar 

informações explícitas em um texto, as médias de acerto oscilaram, em março, 
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de 92%  a 32% e, em dezembro, de 32% a 87%. Constataram, ainda, que uma 

mesma habilidade de compreensão leitora, avaliada na Provinha, trazia níveis 

de complexidade diferentes em cada edição, o  que teria levado  as  crianças  a  

acertarem mais as questões de nível de complexidade menor.Outra 

constatação importante foi o fato de parecer haver uma relação entre o tipo de 

ensino praticado e o rendimento dos alunos, ficando evidente, ao analisarem, 

que os melhores resultados foram de uma das turmas do município “J”, que 

aparecia como sendo a que mais tinha praticado atividades envolvendo as 

habilidades de compreensão leitora mensuradas pela provinha. 

         Por fim, o estudo reafirmou a necessidade da realização de um debate 

nacional sobre os currículos para a educação básica, que, no caso do ensino 

praticado no ciclo de alfabetização, implicaria a urgente necessidade de definir 

metas para cada ano daquele ciclo, incluindo, no debate, o ensino também 

realizado no final da educação infantil. Por outro lado, evidenciou-se a 

necessidade desse currículo ser associado ao debate sobre a matriz de 

referência da Provinha (e outras avaliações em larga escala adotadas pelo 

MEC).  

           O terceiro fator complicador, que remete ao nosso objeto de pesquisa, 

são as poucas políticas de formação continuada de professores, na perspectiva 

de um profissional reflexivo, que possa estar consciente de seu entorno e, 

assim, de suas possibilidades e limites. Nesse caminho, o desenvolvimento 

profissional permanente do professor teria como prioridade a valorização de 

seus “saberes”, materializando-os através de ações (mais conscientes e menos 

conscientes), durante o cotidiano em sala de aula. Assim, durante as 

formações de professores, tanto inicial quanto continuada, sua prática seria 

ampliada, através de intervenções, que melhorariam o ensino e a 

aprendizagem. Para isso, é fundamental que na formação continuada as 

metodologias de ensino estejam incluídas no conteúdo, ou seja, tão importante 

quanto o que ensinar seria a forma de ensinar. É essa discussão que iremos 

abordar na próxima seção. 
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2.2 Formação profissional do professor numa perspectiva reflexiva 

        Considerando a formação profissional do professor, num viés reflexivo, 

abordaremos concepções que buscam explicar as ações desse profissional, 

em seu cotidiano, ou seja, que consideram seus “saberes” como fator essencial 

à sua formação, quer seja inicial ou, contínua, enxergando as diversas 

dimensões(sociais, psicológicas, experienciais...) que, somadas, compõem a 

base desse conhecimento. Para isso, vamos nos apoiar em teóricos (TARDIF, 

2012; GOIGOUX 2002-2005; CHARTIER 2000a-200b; SCHÖN, 2000; GATTI, 

2003) que trilham esse caminho, e traremos questões que buscarão nos 

possibilitar compreender, melhor, nosso objeto de investigação assim como os 

diversos aspectos a ele relacionados. 

           Ao falarmos de formação docente, lançamos o olhar para o professor, 

como sujeito que produz conhecimento, ou seja, ao profissional que é, ou que 

se tornará, na perspectiva de possuir saberes específicos, produzidos e 

mobilizados durante seu “fazer cotidiano” e esse aspecto deve ser considerado 

em sua formação profissional, tanto inicial quanto permanente. Tardif (2012) 

defende que, ao tentarmos compreender a relação dos saberes dos 

professores e sua subjetividade, estaremos penetrando no próprio cerne do 

processo concreto de escolarização, tal como ele se efetiva, através do 

trabalho cotidiano dos professores em interação com os alunos e com os 

outros atores educacionais. 

           Assim, concebemos o professor como ator que está no centro das 

pesquisas sobre o ensino e sobre a escola, não mais visto como técnico, que 

aplica conhecimentos produzidos por outros (especialistas em currículo, 

pesquisadores universitários etc.) nem  como agente social que realiza ações 

exclusivamente por mecanismos sociológicos (luta de classe, transmissão da 

cultura dominante etc.). A respeito dessas duas visões sobre o professor, Tardif 

(2012) comenta: 

[...] nessas duas visões, o professor não passa de um boneco 
de ventríloquo: ou aplica saberes produzidos por peritos que 
detêm a verdade a respeito de seu trabalho ou é o brinquedo 
inconsciente no jogo das forças sociais que determinam o seu 
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agir, forças que somente os pesquisadores das ciências sociais 
podem realmente conhecer (p.230). 

            Logo, deveríamos considerar, na formação docente, o ponto de vista do 

professor, sua subjetividade (cognitiva, social e existencial) enquanto sujeito 

em ação, ou seja, seu “saber fazer” no cotidiano da profissão. Nesse sentido, 

Tardif (2012) evidencia a necessidade de mudanças substanciais nas 

concepções e nas práticas vigentes em relação à formação docente, 

apresentando-nos três considerações importantes: 1) Reconhecer o professor 

enquanto sujeito do conhecimento, concebendo a ele o direito em participar da 

formação de professores através da pronúncia de sua experiência e, assim, em 

parte, ter o poder e o direito de determinar, junto a outros atores da educação, 

seus conteúdos e formas; 2) A formação de professores não deveria basear-se, 

predominantemente, em conteúdos e lógicas disciplinares, mas, em boa parte, 

nos conhecimentos específicos da profissão docente, relacionando o ensino à 

realidade cotidiana do ofício de professor; 3) As lógicas das disciplinas 

deveriam funcionar de forma não fragmentada, de maneira integrada, 

favorecendo aos alunos, enquanto sujeitos do conhecimento, um trabalho 

profundo relativo às crenças e expectativas cognitivas, sociais, e afetivas, 

através das quais os futuros professores receberiam e construiriam esses 

conhecimentos. 

         Sobre essa última consideração, o autor acrescenta que:  

Essa lógica profissional deve ser baseada na análise das 
práticas, das tarefas e dos conhecimentos dos professores de 
profissão; ela deve proceder por meio de um enfoque reflexivo, 
levando em conta os condicionantes reais do trabalho docente 
e as estratégias utilizadas para eliminar esses condicionantes 
na ação (TARDIF, 2012, p. 242).  

 

          Para assegurar que a formação profissional docente viabilize 

construções legitimadas relativas ao seu fazer cotidiano, tem-se defendido que 

essas formações busquem formar profissionais reflexivos, capazes de pensar 

sobre suas ações, de maneira autônoma, percebendo, assim, seus limites e 

possibilidades. 
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        Nessa perspectiva, os estudos de Goigoux (2002, 2005), voltados ao 

campo psicológico e social, trazem conceituações significativas sobre 

esquemas profissionais ( conceito proposto por Gérard Vernaud ) e gêneros 

profissionais ( tomando como base os estudos de Yves Clot ). Aponta-nos 

como o trabalho do professor, em seu cotidiano, está relacionado à 

organização mental (esquemas), através de atividades didaticamente 

ajustadas, de acordo com as inferências que o professor dispõe acerca de 

conhecimentos relativos às aprendizagens visadas, como, também, o que é 

socialmente construído como convenção, que caracterizam a identidade desse 

profissional. 

          Os esquemas profissionais (GOIGOUX, 2005) são formas organizadas e 

estabilizadas das atividades de ensino, tendo em vista certa variedade de 

situações atreladas a uma mesma classe. Esses esquemas são aplicados a 

classes de situações, no entanto, não são formas fixas, ou prescritivas, mas 

são adaptações de condutas às situações semelhantes com outras 

anteriormente vivenciadas. Os esquemas podem se estruturar de forma 

explícita (mais consciente) ou em ação (menos conscientes), dependendo das 

situações. Vale salientar que essas situações assumem uma lógica histórico-

social, ou seja, são pautadas em um tipo de sociedade de determinada época 

histórica, atrelada ao que é institucionalmente aceito e às próprias condições 

de trabalho do professor. 

          Ao buscar analisar/compreender a prática do professor, é interessante, 

segundo Goigoux (2005), não apenas usar uma teoria psicológica, mas, 

também, utilizar teorias que analisem as relações sociais desse profissional no 

mundo do trabalho (prescrições). Os gêneros profissionais, aos quais ele se 

refere, representam um repertório de esquemas legitimados socialmente, que 

conferem ao docente um caráter de pertencimento a um grupo específico, 

convencionalmente determinado, de acordo com a época histórica, que “dizem” 

como o professor deve atuar enquanto profissional. 

          Analisando a prática de uma experiente professora, responsável, na 

França, por uma turma de alunos de 5 anos, no final da educação infantil, 

Goigoux (2002), realizou uma  pesquisa, através da análise de 8 sequências de 
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aula em vídeo, divididas em dois blocos, 4 sequências em um primeiro 

bimestre e, as outras 4, num terceiro bimestre, além de entrevistas de 

autoconfrontação. Esse estudo constatou que, ao trabalhar com os diversos 

tipos de leitura (de palavras, de textos), a professora possuía, além do domínio 

sobre o objeto de conhecimento, a capacidade de realizar “ajustes didáticos” 

para cada situação específica ocorrida, ou seja, ela se utilizava de “esquemas” 

acumulados durante sua experiência profissional. Uma dessas ações, diz 

respeito ao tipo de “correção de erro” realizado pela professora, que ocorria 

através “de fazer aparecer” os erros, bem como ensinar os passos para 

superação dos mesmos. Essa professora, planejava, organizava e classificava 

possíveis erros da classe, sendo, assim, bastante consciente de sua prática. 

Dessa maneira, dentro do coletivo, ela conseguia trabalhar também com o 

individual. 

Através desses estudos (GOIGOUX, 2002, 2005 ) pode-se pensar em 

uma formação de professores, como proposta de articulação de níveis de 

consciência do docente, ou seja, quanto mais o professor se torna consciente 

de suas ações didático-pedagógicas, mais ele passa a “dominar” determinadas 

atividades ( estas, enquanto ações sociais, dentro de um contexto específico e 

com objetivos a seguir ). Assim, o que o professor sabe e como ele coloca em 

prática esse saber ( através de ações e de operações que materializam essas 

ações ) determina a qualidade de suas atividades e, consequentemente, a 

realização eficaz, ou não, do seu ensino. 

             Nessa direção, Chartier (2000a) nos remete a uma formação docente 

que discute a relação entre a “teoria e a prática”. Ela concebe que as 

mudanças nas práticas de ensino podem ser de dois tipos: as primeiras seriam 

aquelas relativas às definições dos “conteúdos” por ensinar, que constituem 

mudanças de natureza didática; o segundo tipo seriam mudanças relativas à 

organização do trabalho pedagógico (modalidades de organização dos alunos 

na sala de aula, emprego do tempo, formas de avaliação etc.), que se 

caracterizam como mudanças de natureza pedagógica. Chartier nos diz que 

“[...] É somente na prática cotidiana daquele que conduz a classe que se 
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podem formular e resolver os problemas engendrados pelas dinâmicas de 

evolução do ofício” (2000a, p.164). 

        Chartier (2007) pesquisou, especificamente, essas relações entre teoria e 

prática na vida profissional dos professores. Para isso, observou a prática de 

uma professora de educação infantil1 numa escola francesa, durante o ano 

letivo de 1995-1996, com o objetivo de verificar a predominância entre dois 

modelos teóricos presentes na prática dessa profissional. O primeiro modelo, 

acerca dos saberes científicos, e o segundo sobre os “saberes da ação”. A 

pesquisa evidenciou, por um lado, a complexidade da relação entre a pesquisa 

científica e a prática pedagógica, demonstrando que a professora se utilizava 

de diversos modelos de práticas pedagógicas, como um sistema dotado de 

forte coerência pragmática. Por outro lado, verificou que o domínio do saber 

prático não é suficiente para torná-lo transmissível a outros, o que se 

evidenciou na dificuldade que a mesma professora tinha ao “dar formação” 

para professores iniciantes. 

          Chartier indica que não se pode formular uma conclusão geral, valendo-

se de um caso particular, porém trouxe, em sua pesquisa, aspectos 

importantes a serem destacados, como: um objeto para ser estudado, que 

seria o “discurso profissional”, no ponto de vista de seu uso prático, permitindo, 

assim, uma possível superação dos impasses da oposição teoria-prática. Uma 

metodologia, que seria conduzida sob três direções: 1) quando e como são 

utilizados os discursos prescritivos da instituição; 2) como falamos das 

ferramentas de trabalho das quais nos servimos, tanto do tipo comerciais 

(manuais, arquivos) quanto artesanal (plano de aula, preparativos ); 3) como 

trataremos os saberes teóricos de referência, em particular, nos locais de 

formação. E, por fim, quanto à formação, ela refletiu sobre haver, 

possivelmente, um “modo” de fornecer elementos úteis para hierarquizar, 

diferentemente, as urgências e especificar as formas de trabalho na formação 

permanente de professores.  

                                                             
1
 Vale salientar, que na França as crianças a partir de 5 anos, que frequentam a grande section 

martenelle são incentivadas a pensar sobre as palavras nas suas dimensões gráficas e sonoras, 
facilitando sua aprendizagem posterior sobre o sistema de escrita alfabética.    
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          Em “Fazeres ordinários da classe: uma aposta para pesquisa e para a 

formação”, Chartier (2000b) aborda a relação da pesquisa e da formação 

diante da prática do professor. Nesse contexto a pesquisa, geralmente, teria 

como papel questionar as atitudes formativas e elucidar as dinâmicas das 

obras em pesquisa-ação, visto que o processo de formação do profissional dar-

se-ia através das práticas formativas, que permitiriam a difusão de inovações e 

assegurariam a integração de novos conhecimentos didáticos ou pedagógicos 

na realidade cotidiana das classes. 

          Porém, fazemos a seguinte indagação: “A aplicação pelo professor das 

teorias estudadas e aprendidas em sua formação inicial e nos encontros de 

“formação continuada” seriam suficientes ou garantiriam a superação das 

dificuldades com as quais os professores se deparam em suas classes?” As 

pesquisas e estudos têm mostrado que não. É nessa perspectiva que os 

professores travam um embate em relação aos resultados das pesquisas, que 

segundo Chartier (2000b), resistem, ou mostram-se indiferentes aos mesmos 

e, quando os admitem é à custa de deformações e atenuações, que aos olhos 

dos pesquisadores, transformam profundamente o que se está 

discutindo/apresentando. 

          De acordo com essa pesquisadora (CHARTIER, 2000b), qualquer que 

seja o polo valorizado – prática tradicional ou prática inovadora – há um 

mascaramento da existência de uma série de ações profissionais ordinárias 

que constituem o tronco sobre o qual vêm se colocando os estilos pedagógicos 

ou didáticos específicos, tradicionais ou renovados. Os professores recusam a 

inovação seja por convicção ideológica ou mesmo por “preguiça profissional” 

(acredita-se no ganho de eficácia, mas não se deseja fazer o investimento para 

obtê-la). Apesar dessa concepção voluntarista da prática apresentar uma 

imagem empobrecida da vida profissional, é favorável, uma vez que coloca o 

professor em uma situação de domínio total na relação que estabelece ( julga, 

escolhe, quer ou não quer etc. ).        

          Ignorar os fazeres ordinários, durante as formações de professores, não 

ajudaria, principalmente, aqueles no começo de carreira, o que faz com que os 

docentes iniciantes não arrisquem em adaptar ou inovar suas práticas de 
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ensino. Porém, Chartier (2000b) alerta-nos que é preciso diferenciar as 

transformações e as maneiras de fazer as transformações, como por exemplo: 

seguir os passos de práticas de ensino bem-sucedidas requer, 

necessariamente, a utilização de tateamentos incessantes, as adaptações 

locais, as modificações provisórias, sem as quais não se faz a aula. Além de 

levar em consideração as exigências explícitas (institucionais) e implícitas (o 

ambiente sociocultural, as condições materiais e a atmosfera do 

estabelecimento). 

           Compartilhando dessa ideia, trazemos as contribuições de Schön (2000) 

que situa a necessidade de um profissional reflexivo, aquele segundo o qual o 

processo de compreensão e de melhoria na realização do seu trabalho 

começaria na reflexão sobre sua própria experiência, o que ele chamou de 

“reflexão na ação”, e para quem o tipo de saber advindo unicamente da 

experiência de outras pessoas não seria suficiente. O professor Donald Schön 

propõe uma prática formativa profissional que tem como desafio dar 

possibilidades ao profissional em construir um repertório de soluções, que 

seriam colocados em mobilidade, diante de situações semelhantes, ou seja, 

olhar para possíveis caminhos (metodologias), partindo da prática desse 

profissional, caminhos que possam ajudá-lo a superar as dificuldades do ofício. 

           Porém, esse é o maior desafio, que nos faz pensar em outra questão, 

que também faz parte da fabricação da prática cotidiana escolar, a de 

considerar que o fato de esses “saberes em ação” não estarem presentes em 

uma racionalidade discursiva, não significa dizer que são irracionais. Eles não 

estão presentes no que caracterizamos como pensamentos elaborados e 

legitimados, porém, são frutos da ação, sendo quase desconhecidos pelos 

próprios indivíduos que os praticam. Muitos professores acham que o discurso 

oficial é o único legítimo, embora, muitas vezes, não consigam deixar de 

acreditar que seus preceitos são impossíveis de serem praticados, e continuam 

realizando práticas não legitimadas diante das mudanças teóricas. Como 

coloca Certeau (1980) “ trata-se de um saber que os sujeitos não pensam. Eles 

o testemunham sem poder se apropriar. Enfim, eles são locatários e não 

proprietários de seu próprio „savoir faire‟(p.58). 
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           Sendo assim, verificamos que a profissionalização do professor significa 

o mesmo ser preparado, em sua formação, para enfrentar os desafios no 

cotidiano de seu trabalho. Segundo Gatti (2003), no Brasil, um curso de 

graduação não tem condições de formar, integralmente, um profissional 

docente, mas é responsabilidade do mesmo dar condição básica adequada e 

suficiente para que os que dele saem possam ser inseridos no trabalho com 

condições de atuar e aperfeiçoar-se, permanentemente, segundo uma boa 

base formativa inicial. “Não há consistência em uma profissionalização sem a 

constituição de uma base sólida de conhecimento e formas de ação” (GATTI, 

2003, p.206). 

            Para a professora Bernadete Gatti (2003), os trabalhos sobre formação 

continuada e práticas de ensino dos professores, em nosso país, vêm 

mostrando as dificuldades de mudanças nas concepções e desempenhos 

desse profissional em seu cotidiano escolar. Em sua maioria, os mentores e 

implementadores de programas ou cursos de formação continuada, possuem 

uma visão de que, oferecendo esses cursos, que propõem o domínio de novos 

conhecimentos, através de informações, conteúdos, e trabalhando a 

racionalidade do sujeito, conseguiriam efetivar transformações na postura e 

nas formas de agir do professor. 

            Em 2001, Sônia Kramer, já defendia: 

O caminho para formação dos professores alfabetizadores, já 
em serviço, não é o da implementação de pacotes pedagógicos 
pré-elaborados por órgãos centrais, nem a proposição de um 
novo método redentor de alfabetização. Uma via possível seria 
a promoção na escola, da reflexão sistemática dos professores 
sobre a sua prática a partir da qual conteúdos e atitudes 
referentes ao processo de construção da alfabetização seriam 
trabalhados (KRAMER, 2001, p. 70).   

. 

            Kramer (2001) relata-nos que para a realização de uma efetiva 

formação continuada de professores alfabetizadores não é suficiente um novo 

“espírito” ou uma nova “filosofia” de alfabetização, se ela não estiver pautada 

nas condições necessárias a uma real prática transformadora, que pretenda, 

em primeiro lugar, melhorar a qualidade da escola pública brasileira.  
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Entretanto, essas mudanças serão processuais, os professores e profissionais 

envolvidos deverão estar atentos, pois, acrescenta a pesquisadora, a esse 

respeito “não se podem deixar iludir na busca ou espera de um novo método 

de alfabetização ou de uma nova „teoria linguística‟, pretensamente dotada de 

certas características redentoras, capazes de resolver os problemas da escola 

e do ensino da leitura/escrita” (KRAMER, 2001, p.69). 

           De acordo com Kramer (2001), mesmo os professores tendo uma boa 

formação inicial, não há dúvida que necessitarão, durante sua prática de 

ensino, de um espaço fundamental para a reflexão coletiva e para o 

aprimoramento constante dessa prática. É evidente que há outros fatores 

relacionados à baixa qualidade do ensino e da aprendizagem, em nossas 

escolas. No entanto, uma política de formação continuada de professores não 

seria o único aspecto determinante de um ensino de qualidade, mas seria, sem 

dúvida, um dos mais relevantes. 

            A pesquisadora (KRAMER, 2001) elenca quatro condições, para 

implementar, de fato, uma formação permanente de alfabetização: a primeira, 

implicaria haver  uma decisão política, com claras prioridades e destinação de 

recursos financeiros; a  segunda, a  necessidade de uma formação de uma 

rede de formadores, ou seja, o fortalecimento de níveis intermediários, dentro 

das escolas, realizando, assim, um trabalho com o corpo docente. Nesse 

sentido, ela destaca a importância das universidades em projetos junto às 

secretarias de educação, delineando e implementando estratégias e 

mecanismos mais sistemáticos de qualificação de seus profissionais; a terceira 

condição destaca a elaboração e concretização de políticas de acesso à escrita 

(livros, jornais, revistas), de maneira que o professor se perceba enquanto 

produtor e consumidor do conhecimento escrito; e por fim, a quarta condição, 

diz respeito ao fato de acreditarmos que esse tipo de trabalho formativo possa 

ser concretizado. 

       Julgamos que o PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa contempla, ainda que não idealmente, aquelas quatro condições, ao 

alocar recursos, formar formadores com a ajuda das universidades e enfocar a 

utilização dos recursos simbólicos (livros, jogos) que têm chegado às escolas. 



39 
 

Como nosso interesse é colocar a lupa sobre a segunda condição que Kramer 

elencou, visto que, o nosso objeto de investigação se dá no âmbito da estrutura 

formativa, especificamente, entre os momentos que a constituem, tomando por 

base, durante esses momentos, as práticas e concepções dos que a compõem 

(formador, orientador de estudos e professor), levantamos a seguinte questão: 

O que temos vivenciado nos últimos anos, enquanto formação continuada de 

professores da língua materna? 

          Buscando analisar em nossa pesquisa, além dos momentos de formação 

entre o orientador de estudos e o professor cursista, os momentos que 

antecedem a este, ou seja, entre o formador e orientador de estudos, nossa 

intenção é verificar como ocorre a “cadeia multiplicadora” de um programa de 

formação continuada em rede, que também tem como proposta a perspectiva 

reflexiva de formação. Como já dito, temos como principal objetivo, estabelecer 

em que medida esses dois momentos (encontros F-OE e OE-P) enfocariam 

elementos teóricos e didático-pedagógicos que poderiam contribuir com a 

tarefa de ensinar dos professores alfabetizadores. 

Para contextualizar nosso estudo no campo de pesquisas que se dedicam a 

temáticas semelhantes, apresentaremos, na próxima seção, estudos recentes 

que tratam, em particular, de formação continuada de alfabetizadores, a fim de 

verificarmos algumas evidências em relação aos limites e possibilidades dessa 

modalidade de formação.  

 

2.3 Formação continuada de professores de língua portuguesa e de 

alfabetizadores no Brasil 

         No final do último século, Santos (1999) pesquisou sobre a formação 

continuada de professores, nos anos iniciais da rede pública estadual de 

Pernambuco, tendo como objetivo apreender como ocorria a “transposição 

didática” durante a formação, quanto ao ensino de língua portuguesa e 

estabelecer em que medida esses momentos de formação auxiliavam os 

professores cursistas em suas práticas de ensino. 
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          Quanto aos aspectos metodológicos, o estudo realizou observações em 

três momentos de formação, sendo um momento na “Capacitação de Rede” e 

dois momentos nas “Oficinas Pedagógicas”, adotando observação participante 

(com gravação e registro escrito), entrevista semiestruturada e análise 

documental. 

        Santos (1999) constatou o não favorecimento da articulação teoria-prática 

assim como a ausência de embasamento de um modelo reflexivo de formação, 

estando presentes, ainda, concepções e práticas tradicionais, questionadas na 

época de sua pesquisa. Ademais, a estrutura, dos momentos de “Capacitação 

de Rede” dava-se em caráter de “curso”, em que se procurava atualizar o 

professor com o que haveria de mais recentes estudos relativos ao ensino, não 

existindo um direcionamento ao debate didático-pedagógico durante as 

temáticas abordadas. No caso das “Oficinas Pedagógicas”, o foco era “o que 

fazer” e “como fazer”, em caráter puramente técnico, sendo praticamente 

desconsiderados os aspectos relativos ao “para que fazer” e “por que fazer”. 

        Santos (1999) verificou, em sua pesquisa, a falta de coerência entre o 

modelo de formação e o modelo de ensino-aprendizagem construtivista, que se 

queria ver nas salas de aula. Ela constatou que os professores não 

vivenciavam, durante a formação, o que lhes sugeriam como necessário e bom 

para seus alunos. Em relação ao tempo de fala do formador, foi bem superior 

ao das professoras, que assumiam um papel passivo. Quanto ao ensino da 

língua, houve um trabalho com ênfase na gramática normativa e no ensino da 

ortografia, baseado na memorização.Também as propostas de ensino de 

leitura e escrita davam-se em momentos separados, em que a leitura proposta 

tinha caráter de pretexto para o ensino da gramática e a produção escrita era 

bastante escassa. 

         Logo, as conclusões dessa pesquisa demonstraram que os momentos de 

formação não deram contada discussão das mudanças acerca dos saberes a 

serem ensinados, tampouco discutiram sobre a forma de transpô-los. Ficou 

evidente, ainda, que os momentos de formação não se constituíram em 

espaços de reflexão da prática do professor.    
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          No atual milênio, pesquisas recentes sobre formação continuada de 

rede, no campo da alfabetização no Brasil, nos revelam aspectos importantes a 

serem considerados em nossa investigação, visto que se diferenciam da 

estrutura de formação em rede, que estamos analisando no PNAIC. 

         Em primeiro lugar, cabe esclarecer o que diferencia uma formação 

continuada de rede para uma formação continuada em rede. 

          A formação continuada em rede caracteriza-se pela integração entre as 

esferas públicas – União, estados e municípios – e as universidades 

promotoras da formação, organizando material e formando professores-tutores 

encarregados de repassarem a formação aos professores ao nível dos estados 

e municípios (MEC, 2012), o que a diferencia da formação continuada de rede, 

que caracteriza-se pela organização na e pela própria rede de ensino, 

centralizando-se as discussões nas demandas trazidas pelos próprios 

professores, sem um prazo para término (DUARTE, 2013). 

          Duarte (2013) pesquisou a formação continuada de professores de 

educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental em uma rede 

municipal de Minas Gerais, com o objetivo de analisar os efeitos de uma 

participação em formação continuada de rede, com o foco no processo de 

alfabetização. Quanto à metodologia, ela utilizou a pesquisa quantitativa e 

qualitativa, através de procedimentos como questionário, observação e registro 

sistemático dos seminários desenvolvidos ao longo da formação, além de 

análise de documentos produzidos por esse modelo de formação. Vale 

destacar que a formação se deu a partir da definição de um professor 

alfabetizador, eleito pela comunidade escolar, para representar o grupo durante 

encontros semanais, para discutirem experiências pessoais, dos professores e 

das escolas que cada um representava e, ao final de cada mês, esses 

professores representantes socializavam, nas suas escolas, essas 

experiências com os demais professores. 

          Duarte (2013) constatou que, a formação continuada de rede, tal qual 

por ela analisada, teve reflexos bastante positivos na prática docente e, em 

específico, na construção de saberes referentes ao processo de apropriação da 
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língua escrita, além de promover mudanças na cultura da escola, atendendo, 

esse tipo de formação, às necessidades dos professores alfabetizadores da 

rede de ensino e tendo sido por eles apropriada como prática inerente à sua 

função e ao seu desenvolvimento profissional. Em sua conclusão, ela 

questiona, ainda, se esse modelo de formação de rede poderia ser replicado 

em outras realidades educacionais, ou seja, em outros municípios brasileiros. 

          Logo, a pesquisa nos revelou que esse tipo de formação continuada de 

alfabetizadores foi, no caso estudado, bastante articulada, envolvendo toda a 

comunidade escolar tendo caráter contínuo, ou seja, sem momento pontual 

para término, contribuindo efetivamente para o ensino da alfabetização. 

          Pereira (2013) também realizou uma pesquisa, na mesma rede municipal 

de ensino de Duarte, com o objetivo de verificar a influência desse projeto de 

formação sobre os resultados avaliativos (internos e externos) de rendimento 

de alunos, em relação à aprendizagem da língua escrita. A metodologia 

utilizada foi quantitativa e qualitativa, e a investigação se deu a partir de análise 

longitudinal retrospectiva, ao longo do período de 2008 a 2011. Vale salientar 

que os resultados de baixo desempenho foram detectados em 2007. Mesmo 

com a implementação da formação de rede, ainda existiram escolas que 

apresentaram índices insatisfatórios em relação à apropriação da língua 

escrita. Pereira se propunha a analisar o fracasso de alguns alunos quando a 

maioria obteve resultados satisfatórios. 

     Sua conclusão apresenta os fatores que teriam contribuído para o baixo 

desempenho de certos alunos, como a ocorrência de evasão e retenção dos 

mesmos, evidenciando que a educação escolar está relacionada também a 

uma teia de fatores que atuam sobre ela, como as condições socioculturais e 

extraescolares.Vale salientar que Pereira verificou que esse baixo desempenho 

foi sendo superado, ao longo dos anos analisados (por exemplo, os índices de 

baixo desempenho no campo da alfabetização, foram avaliados pelo Núcleo de 

Alfabetização e Letramento, que em 2008 eram da ordem de 59%, em 2011 

tinham sido reduzidos a 27%.). Atrelado a esse fato estava a implementação de 

uma política de formação continuada de rede, implantada nesse município. 
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          Pretendemos, a partir das evidências das pesquisas apresentadas, 

verificar as prováveis possibilidades e entraves de variados tipo de formação, 

principalmente, por ter um caráter diferente do que estamos investigando, 

assim, como poder analisar as evidências de outras pesquisas recentes sobre 

formação continuada no campo da alfabetização.  

          Essas evidências nos fazem refletir sobre as dificuldades encontradas 

pelo professor diante de como seu saber fazer pode interagir com os 

conhecimentos teóricos com os quais tem contato nos momentos de formação 

continuada, ou seja, quais contribuições concretas, dos programas vêm 

contribuindo para o favorecimento de um ensino de língua mais eficaz . 

          Para Falsarella (2004), formação continuada consiste em um processo 

que acompanha o professor durante toda sua trajetória profissional, ou seja, é 

compreendida, também, como forma deliberada e organizada de 

aperfeiçoamento, em que o docente passa a ser incentivado pela ação, pela 

reflexão e pela interação com seus pares, buscando o aperfeiçoamento de sua 

prática, através da apropriação de novos saberes. 

          Isso não significa dizer que os docentes devam esquecer os saberes que 

construíram até então, pois, além da busca por consolidar o direito à formação 

de fato contínua, é também direito do professor ser respeitado em seus 

saberes. A esse respeito Morais (2010) adverte: 

Ao assumir oficinas, encontros ou mesmo programas de 
formação continuada, muitas vezes os pesquisadores ou 
formadores desejam que aqueles docentes com quem 
trabalham abandonem, muito rapidamente, seus saberes e 
crenças, e aceitem - passiva ou pacificamente - concepções ou 
propostas de ensino de alfabetização com as quais nem 
sempre estavam familiarizados.  Noutras palavras, para não 
sermos contraditórios, em lugar de simplesmente atribuir 
“resistências” aos alfabetizadores e demais docentes, temos 
que considerar que, tal como todos os aprendizes, eles vivem 
singulares processos de apropriação ou reconstrução do saber 
(MORAIS, 2010, p.33). 

 

          Davis et al. (2010) analisaram quais modelos e ações de formação 

continuada (doravante FC) de professores foram adotadas, nas últimas 
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décadas, por algumas Secretarias Estaduais e Municipais brasileiras de 

Educação (doravante SEEs/ SMEs). Esse estudo teve como principal objetivo 

subsidiar novos paradigmas, capazes de propiciar o aprimoramento profissional 

dos docentes e a melhoria da qualidade da educação básica em nosso país. 

Ele foi dividido em 4 etapas: a primeira diz respeito ao levantamento e estudo 

bibliográfico da produção acumulada na área; a segunda tratou da elaboração 

dos instrumentos de pesquisa e da realização da coleta de dados juntos às 

Secretarias de Educação (doravante SEs); a terceira foi realizada através do 

tratamento e análise dos dados coletados e, a última etapa, foi a construção de 

um texto final, que contemplou a pesquisa. 

        A metodologia se deu através de entrevistas e observação dos 

responsáveis pela formação continuada das respectivas redes junto às SEs, 

num total de dezenove redes, sendo seis estaduais e treze municipais, 

distribuídas nas cinco regiões do país. Vale ressaltar que foi mantido sigilo 

quanto aos municípios e estados analisados. Também foram realizadas 

entrevistas com um representante de uma das escolas de cada rede de ensino 

(diretor ou coordenador pedagógico) bem como um representante da instituição 

parceira  responsável pela elaboração, implementação e avaliação das ações 

de formação continuada. 

         Dentre as principais evidências da pesquisa, podemos destacar:  

 As SEs Estaduais da Região Centro-Oeste (SECO) e Norte (SEN2) possuiam 

clara noção de que a FC buscava o desenvolvimento profissional do educador, 

e não mais se destinava a preencher lacunas deixadas pela formação inicial; 

 

 8 SEs, sendo quatro estaduais ( Centro-Oeste, Norte, Sul e  Sudeste) e quatro 

municipais (Sul, Norte, Centro-Oeste e do Sudeste) possuíam boa organização 

e sólidas políticas de formação, além de uma visão clara da proposta de 

formação continuada. Vale salientar, que essas SEs tinham em comum um 

histórico de continuidade das ações políticas da rede, além de possuírem a 

garantia nos planos de carreira do magistério público, o aperfeiçoamento 

profissional continuado, com período reservado à formação incluído na carga 

horária de trabalho; 

 

 Foi destaque a SEE de um estado da Região Centro-Oeste, em que a 

metodologia de trabalho na formação continuada, foi sendo construída ao 

longo dos anos, apresentando, assim, uma política mais elaborada e flexível às 

necessárias mudanças. Foram criados, nesse estado, centros de formação, no 

intuito de promover as ações no interior das escolas, cada escola podia 
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elaborar seu próprio projeto de formação continuada, num processo de 

construção coletiva; 

 

 Na maioria das SEs investigadas. um terço delas (uma no Sul, duas no Centro-

Oeste, uma no Nordeste e duas no Norte),  realizava visitas às escolas 

semanalmente ou quinzenalmente, e através de depoimentos dos 

pesquisados, evidenciou-se a preocupação em identificar as demandas da 

escola; 

 

 Na SEE da região Centro-Oeste, as demandas formativas foram definidas com 

base no diagnóstico de cada unidade escolar. Nesse caso, o trabalho realizado 

foi diferenciado, pois contava-se com o apoio de formadores dos centros de 

formação, porém não eram eles quem definiam o que seria trabalhado, mas 

ajudavam a identificar as necessidades de cada uma das unidades escolares; 

 

 Em termos de concepção, a orientação individualista,que diz respeito apenas 

ao docente, era encontrada na maioria das SEs analisadas, sendo FC feita 

através de cursos (de curta e longa duração), em que  a meta era dar subsídios 

para suprir as lacunas da formação inicial do docente, sem levar em 

consideração a cultura colaborativa entre as escolas e os órgãos centrais das 

SEs. Esse perspectiva foi encontrada em algumas SEs, indicando que 

concepções individualizadas, são mais presentes; 

 

 A pesquisa mostrou que  mesmo na perspectiva colaborativa, onde o CP atua 

no sentido de viabilizar as políticas educacionais da SE até as unidades 

escolares, havia ainda a necessidade de investir na formação e valorização 

dos CPs, que nem sempre estavam preparados para assumir tais funções ou, 

muitas vezes, não eram nem mesmo reconhecidos pelo corpo docente como 

capazes de exercê-la; 

 

 Na concepção colaborativa, a FC tinha o olhar centrado na escola como um 

todo  (envolvimento dos docentes e equipe gestora). A pesquisa apresentava 

algumas ações de FC nessa linha, que pareciam estar obtendo sucesso e 

como, e segundo a pesquisa, podiam servir de modelos para inspirar novas 

prática formativas. Eram elas: a)grupos de estudos, com acompanhamento 

sistemático; b) produção coletiva de materiais para determinados anos e 

disciplinas, posteriormente divulgados nos portais das SEs; c) envolvimento e 

avaliação das mesmas; d) elaboração de projetos pedagógicos relativos a 

questões curriculares ou problemas identificados em sala de aula; e e) 

formação de redes virtuais de colaboração e apoio profissional, envolvendo 

comunidades escolares e sistemas educacionais, entre outros; 

 

 Vale destacar que, independentemente da abordagem seguida, a maior parte 

das secretarias pesquisadas, considerava mais produtivas as modalidades de 

FC mais prolongadas e sistemáticas, realizadas em loco, ou seja, no próprio 

contexto de trabalho dos professores. 
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       Apresentamos, abaixo, algumas das principais proposições que a pesquisa 

apontou para as políticas públicas relativas à FC de professores: 

- Desenvolver políticas que fortaleçam, em conjunto, a equipe gestora  

(coordenadores pedagógicos e diretores) e o corpo docente;  

- Explorar adequadamente o papel das universidades na FC, elaborando 

propostas que favoreçam sua interação com as comunidades escolares, assim 

contribuindo para o seu crescimento, auxiliando-as a: (i) entrar em contato com 

novos conhecimentos no campo educacional; (ii) delinear atividades, cursos e 

eventos no campus universitário, familiarizando os docentes com esse 

ambiente, permitindo-lhes, ao mesmo tempo, construir uma visão mais objetiva, 

porque mais distanciada, de seus locais de trabalho; (iii) superar problemas 

e/ou lidar adequadamente com sua realidade; 

- Incentivar a continuidade de programas bem-sucedidos, impedindo de serem 

interrompidos por mudança de gestão ou adoção de políticas partidárias; 

- Ampliar o tempo dedicado às ações de FC, de maneira que elas não se 

restrinjam apenas as reuniões pedagógicas coletivas; 

        Vale destacar ainda, que esse estudo nos ajudou no esclarecimento de 

que programas semelhantes ao PNAIC, como Pró-LETRAMENTO (que 

detalharemos na próxima seção), foi um programa que teve aprovação 

expressiva dos professores, principalmente por conta de sua estrutura, em 

relação à questão da assistência pelos professores tutores, que auxiliaram os 

docentes, durante a formação, a enfrentar os problemas do cotidiano escolar, 

constituindo uma importante base de sustentação..No entanto, segundo o 

estudo, (DAVIS et al., 2010), esse programa pouco teria favorecido a 

necessária autonomia do professor alfabetizador, em se tratando do 

planejamento de suas aulas em conformidade com o obtido, implementando e 

avaliando seu plano de trabalho, condições essas, imprescindíveis para a 

autonomia da docência. 

         Em suma, a pesquisa apresentada trouxe grande contribuição para 

refletirmos sobre a FC de professores em nosso país, dando ênfase a 

possíveis elaborações de políticas públicas que permitam a coexistência de 

programas de desenvolvimento para o profissional da docência, principalmente, 
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na linha colaborativa, sendo esta linha a que mais evidenciou caminhos que 

deram certo e, inclusive, apontando-nos reflexões para o nosso objeto de 

investigação, sobre possibilidades e principais entraves que ocorrem no âmbito 

da formação continuada de professores alfabetizadores.  

 

 

2.4 Recentes programas de formação continuada do MEC destinados à 

alfabetização           

           A ação de uma formação continuada de professores, com caráter de 

promover o desenvolvimento de profissionalização permanente, vem  

ganhando um amplo espaço de discussão teórica e de intervenções por parte 

dos órgãos governamentais e das instituições de ensino superior envolvidas no 

campo da alfabetização. Nossa intenção, nessa seção, é apresentar o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), bem como programas de 

formação continuada que possuem pontos em comum com o mesmo, visto 

que, o PNAIC  não surgiu sem programas  precursores. Os programas que o 

antecederam foram: o PRÓ-letramento Alfabetização e Linguagem 2005/ e o 

Programa de Formação Continuada de Professores Alfabetizadores (PROFA), 

entre 2000/2001.    

 

2.4.1 PROFA 

            Caracterizaremos o PROFA de acordo com o caderno de Apresentação 

do Programa (BRASIL- MEC, 2001),do qual abordaremos os seguintes  

aspectos:(1) O que foi?; (2) Como foi realizado?; (3) Em que se fundamenta?; 

(4) Como se organizou?E (5) Quem participou? 

          O Programa de Formação Continuada de Professores Alfabetizadores 

(BRASIL-MEC, 2001)  foi um curso anual de formação ocorrido nos anos de 

2000/2001, em parceria do MEC e as Secretarias de Educação, algumas 

poucas universidades, escolas de Magistério ou organizações não 

governamentais. Esse programa foi destinado, especialmente, a professores da 

Educação Infantil e do ensino Fundamental, tanto crianças como jovens e 
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adultos. Embora tenha sido direcionado a professores que alfabetizam, foi 

aberto a outros profissionais da educação que tinham pretensão em aprofundar 

seus conhecimentos sobre o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita. 

Teve como principal objetivo, desenvolver as competências profissionais 

necessárias ao professor que alfabetiza.  

           Foi realizado com uma carga horária de 160 horas, distribuídas em três 

módulos, sendo 75% do tempo destinado à formação em grupo e os 25% 

restantes foram direcionados ao trabalho pessoal do cursista, envolvendo 

atividades como: estudo e produção textual de materiais socializados no grupo 

ou apresentados ao coordenador, visando a avaliação do mesmo. 

           Segundo o Caderno de Apresentação do Programa (BRASIL- MEC, 

2001) o curso foi realizado através de encontros semanais de 3 horas de 

duração e 1 hora de trabalho pessoal, ocorrendo durante 40 semanas. Ao 

término do mesmo, os participantes com frequência adequada e atividades 

propostas realizadas, receberam o certificado emitido pela instituição que 

desenvolveu o programa em parceria com o MEC. 

          O Programa se fundamenta, através de uma cultura escolar centrada no 

direito de aprender e no direito de aprender a ensinar: 

...nada há de fácil no processo de alfabetização. O desafio, 

nesse caso, consiste em organizar as propostas didáticas a 

partir do que hoje se sabe a respeito de como se aprende. É a 

resposta a esse desafio que pode conferir eficácia ao ensino, 

instaurando uma cultura escolar centrada no direito à 

aprendizagem ( BRASIL- MEC, 2001, p. 17). 

          O modelo de formação centrado no direito de aprender a ensinar, está 

descrito no caderno de Apresentação do Programa, sendo assim apresentado: 

"Para assegurar aos alunos seu direito de aprender a ler e 
escrever, é indispensável que os professores tenham 
assegurado seu direito de aprender a ensiná-los. Cabe às 
instituições formadoras a responsabilidade de preparar todo 
professor que alfabetiza crianças, jovens e adultos para; 

. encarar os alunos como pessoas que precisam ter sucesso 
em suas aprendizagens para se desenvolverem pessoalmente 
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e para terem uma imagem positiva de si mesmos, orientando-
se por esse pressuposto; 

. desenvolver um trabalho de alfabetização adequado às 
necessidades de aprendizagem dos alunos, acreditando que 
todos são capazes de aprender; 

. reconhecer-se como modelo de referência para os alunos: 
como leitor, como usuário da escrita e como parceiro durante 
as atividades; 

. utilizar o conhecimento disponível sobre os processos de 
aprendizagem dos quais depende a alfabetização, para fazer 
intervenções pedagógicas adequadas; 

. observar o desempenho dos alunos durante as atividades, 
bem como as suas interações nas situações de parceria, para 
fazer intervenções pedagógicas adequadas; 

. planejar atividades de alfabetização desafiadoras, 
considerando o nível de conhecimento real  dos alunos; 

. formar agrupamentos produtivos de alunos, considerando 
seus conhecimentos e suas características pessoais; 

. selecionar diferentes tipos de texto, que sejam apropriados 
para o trabalho; 

. utilizar instrumentos funcionais de registros do desempenho e 
da evolução dos alunos, de planejamento e de documentação 
do trabalho pedagógico; 

. responsabilizar-se pelos resultados obtidos em relação às 
aprendizagens dos alunos" ( BRASIL-MEC, 2001, p. 17). 

         O Programa se organizou em módulos compostos de unidades, 

equivalentes a um ou mais encontros. Sendo a última das unidades de cada 

módulo a avaliação das aprendizagens dos professores cursistas. Sendo 

assim, os módulos abordavam: 

Módulo 1 - conteúdo de fundamentação, relacionados aos 

processos de aprendizagem da leitura e da escrita e à didática 

da alfabetização; 

Módulo 2 e 3 - tratavam especialmente de propostas de ensino 

e aprendizagem da língua escrita na alfabetização, sendo o 

módulo 2, mais focado e situações didáticas de alfabetização e 

o módulo 3, nos demais conteúdos de língua portuguesa que 

têm lugar no processo de alfabetização (BRASIL- MEC, 2001, 

p.20).  



50 
 

          Em relação à "cadeia multiplicadora", foco de nossa pesquisa, nesse programa 

ocorria através de um coordenador geral, com formação específica, oferecida pelo 

MEC, em parceria com as Secretarias de Educação, sendo os momentos de  

formação com os professores cursistas (alfabetizadores), desenvolvidos sob a 

orientação de um professor formador (multiplicador) da  própria Secretaria de 

Educação. Este último também recebia formação com os coordenadores, nos “polos” 

(agrupamentos de municípios) que o programa tinha em cada estado. 

         De um modo geral, segundo o caderno de apresentação (BRASIL-MEC, 

2001) as unidades contavam com cinco atividades propostas para cada 

Encontro do Grupo de professores formadores (multiplicadores) com os 

professores cursistas (alfabetizadores) com duração de três horas. Essas 

atividades estavam assim dispostas: 

. Três atividades são permanentes, ou seja, acontecem em 

todos os encontros: a Leitura Compartilhada de textos 

literários, realizada pelo professor formador (multiplicador) para 

o grupo; Rede de idéias, que é um momento de os professores 

compartilharem suas ideias, opiniões e dúvidas a partir das 

tarefas propostas no Trabalho Pessoal, que envolvem 

situações de leitura e/ou escrita a serem realizadas fora do 

grupo, com o objetivo de complementar o que foi tratado no 

encontro. 

. As demais atividades propostas variam, as têm como 

orientação metodológica geral a tematização da prática dos 

professores, o planejamento e o desenvolvimento de propostas 

de ensino e aprendizagem, o intercâmbio a partir do 

conhecimento experiencial que possuem e a discussão das 

necessidades/dificuldades que enfrentam no trabalho 

pedagógico( BRASIL- MEC, 2001, p. 20) 

 

          O Material que compõe o Programa era composto por: (1) Textos 

escritos destinados aos professores cursistas e aos formadores;(2) 30 

programas de vídeo especialmente produzido para o uso do curso. 
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         Em sua estrutura, o PROFA contava com os seguintes participantes: 

 

(1) Coordenador-geral responsável pela formação dos 
formadores e pelo acompanhamento e pela avaliação dos 
trabalhos, em conjunto com a Equipe Técnica da Secretaria de 
Educação Fundamental do MEC; 

(2)  Professores Formadores; (integrantes da Secretaria de 
Educação ou demais instituições parceiras) 

(3) Professores cursistas (alfabetizadores) (BRASIL-MEC, 
2001, p.24) 

 

2.4.2 Pró-LETRAMENTO  

         De acordo com o Guia Geral de Apresentação do Pró-letramento 

(BRASIL- MEC, 2007), apresentaremos os seguintes aspectos desse 

programa: (1) O que foi?; (2) O que pretendeu?; (3) Como se organizou? E (4) 

Quem participou? 

           O Pró-letramento, segundo seu Guia Geral (BRASIL-MEC,2007) foi um 

programa de formação continuada de professores, para a melhoria da 

qualidade da leitura/escrita e da matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental. O programa foi realizado pelo MEC, em parceria com as 

Universidades integrantes da Rede Nacional de  Formação Continuada e com 

a adesão dos estados e municípios.. 

           Os objetivos do Pró-letramento, apresentados no Guia Geral do 

programa (BRASIL-MEC, 2007) foram os seguintes: 

. oferecer suporte à ação dos professores dos anos/séries 

iniciais do ensino fundamental, contribuindo para elevar a 

qualidade do ensino e da aprendizagem de Língua Portuguesa 

e Matemática; 

. propor situações que incentivem a reflexão e a construção do 

conhecimento como pro -cesso contínuo de formação docente; 
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. desenvolver conhecimentos que possibilitem a compreensão 

da linguagem e da matemática e seus processos  de ensino e 

aprendizagem; 

. contribuir para que se desenvolva nas escolas uma cultura de 

formação continuada; 

. desencadear ações de formação continuada em redes, 

envolvendo Universidades, Secretarias de Educação e Escolas 

Públicas dos Sistemas de Ensino( BRASIL-MEC, 2007, p.2). 

 

           A estrutura organizacional, se baseou  no contexto federativo, de acordo 

com o Guia Geral (BRASIL-MEC, 2007),  em que se afirma a autonomia 

crescente das formas de gestão e o regime de colaboração entre as instâncias 

de governo: federal, estadual e municipal. Assim, a implementação do Pró-

letramento previu uma estrutura organizacional em instâncias que deveriam 

funcionar de maneira integrada,  com competências específicas: 

. MEC, por meio da SEB (Secretaria de Educação básica) e da SEED 

(Secretaria de Educação a distância); 

. UNIVERSIDADES, por meio dos Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da 

Educação que integravam a Rede Nacional de Formação Continuada; 

.  SISTEMAS DE ENSINO, por meio da adesão das Secretarias de Educação. 

         Ressaltamos que, nesse programa, a "cadeia multiplicadora", semelhante 

à do PNAIC, (que detalharemos na seção posterior) terá uma proposta de 

desenvolvimento mais específica, em relação ao PROFA. De acordo com 

CABRAL (2009), a proposta de tutoria do Pró-letramento tinha a participação 

de professores orientadores de estudos/tutores. Estes tinham orientação dada 

por formadores das Universidades da Rede Nacional de Formação Continuada 

de Professores, sendo os orientadores de estudos/ tutores, selecionados junto 

às Redes de Ensino dos municípios dos  quais faziam parte e já deveriam estar 

engajados com a realidade das escolas. 
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        Cabral (2009) menciona que as Universidades da Rede Nacional de 

Formação Continuada de Professores, além de formarem os professores 

orientadores de estudos/tutores, foram as responsáveis pelo material do 

programa, pela coordenação dos seminários e pela certificação dos 

professores cursistas. 

        Quanto aos materiais utilizados pelo programa, os cursos de 

Alfabertização/Linguagem tiveram 8 fascículos em que foram abordados os 

seguintes assuntos: 

1) Capacitação linguística da alfabetização e a avaliação 

2) Alfabetização e Letramento: questão sobre avaliação 

3) A organização do tempo Pedagógico e o planejamento de 

ensino 

4) Organização e uso da biblioteca escolar e das salas de 

leitura 

5) O lúdico na sala de aula: projeto e jogos 

6) O Livro didático em sala de aula: algumas reflexões 

7) Modos de falar/Modos de Escrever 

8) Fascículo complementar ( BRASIL-MEC, 2007, p.7) 

 

Os atores envolvidos de acordo com o Guia Geral ( BRASIL-MEC, 2007) 

eram: 

1) Professor Cursista  

  Deverá estar vinculado ao sistema de ensino e de trabalho em 

classes dos anos/séries iniciais do ensino fundamental. Cada 

grupo de 20 a 30 professores reunir-se-á com o tutor semanal 

ou quinzenalmente, para discutir os textos lidos, retomar as 

atividades ealizadas e planejar as leiturs e tarefas propostas, 

no formato presencial ( BRASIL-MEC. 2007. p. 3). 



54 
 

 

2) Professor Orientador de Estudo/Tutor 

          Cada professor orientador de estudo trabalharia, no máximo, com 4 

turmas e receberia uma bolsa. Dependendo do número de turmas, a Secretaria 

de Educação poderia optar por dispensá-lo de suas atividades na escola ou 

atribuir-lhe horas suplementares. 

            O professor Orientador/Tutor deveria: 

. participar das atividades de formação de tutores; 

. acompanhar a frequência, organizar  e dinamizar as turmas, 

nos horários presenciais; 

. manter plantão para esclarecimento de dúvidas; 

. fazer relatórios sobre as turmas e encaminhá-los aos Centros  

. buscar com o formador esclarecimentos sobre dúvidas e 

questões trazidas pelos professores e sobre as quais necessite 

de orientação( BRASIL-MEC. 2007, p. 3) . 

3) Coordenador geral 

          O coordenador geral era um profissional da Secretaria de Educação e 

sua função era: 

> acompanhar e dinamizar o Programa, nas instâncias de seu 

município; 

> participar das reuniões e dos encontros agendados pelo MEC 

e/ou pelas Universidades; 

> prestar informações sobre o andamento do programa no 

município; 

> subsidiar as ações dos tutores; 

> tomar decisões de caráter administrativo e logístico; 
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> garantir condições materiais e institucionais para o 

desenvolvimento do Programa  

(BRASIL-MEC, 2001, p.4). 

4) Formador de Professor Tutor 

      O formador de tutor deveria estar vinculado ao Centro da Rede ou uma 

universidade parceira, quer como professor ou como aluno mestrando ou 

doutorando. Cada formador de tutor trabalharia com turmas de 25 a 30 tutores 

pertencentes a um pólo ou região do Estado. 

Ele deveria: 

. participar da preparação da formação dos 

orientadores/tutores, com o Centro/Universidade; 

.  ministrar curso de preparação dos orientadores/tutores; 

. organizar os seminários ou encontros com os 

orientadores/tutores para acompanhamento e avaliação do 

curso, nos locais definidos; 

. manter um plano de apoio aos orientadores e estudos/tutores 

os relatórios das turmas e orientar os encaminhamentos 

(BRASIL-MEC, 2007, p.4). 

 

        Para os professores tutores, cada curso teria duração de 120 horas 

distribuídas nos seguintes momentos:  40h no curso de formação inicial; 64h 

distribuídas nos encontros presenciais de acompanhamento e avaliação com 

as Universidades; e 16h com atividades individuais a distância. 

Para os professores cursistas, cada curso teria duração de 120horas 

distribuídas em dois momentos: 

 

. Presencial - para início do curso e desenvolvimento de 

atividades coletivas, num total de até 84 horas presenciais, 
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com duração de quatro horas semanais (alfabetização e 

linguagem) e 8 horas quinzenais ( matemática) 

Atividades individuais, num total que complete 120 horas 

(BRASIL-MEC, 2007, p.6) 

 

2.4.3 PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa  

            Para caracterizar melhor esse programa, com base nas prescrições 

presentes em seus materiais disponibilizados pelo MEC (BRASIL-MEC, 2012), 

apresentaremos as seguintes questões:(1) O que é?; (2) O que pretende?; (3) 

Como se organiza?; (4) Quais são seus princípios e estratégias formativas?e(5) 

Quem participa ? 

          O PNAIC, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, segundo o 

"Caderno de Apresentação da Formação do Professor Alfabetizador” (BRASIL-

MEC, 2012a), seria destinado aos professores dos três primeiros anos do 

ensino fundamental, caracterizando-se pela integração entre as esferas 

públicas – União, estados e municípios- e as universidades promotoras da 

formação, organizando o material e formando professores-tutores 

encarregados de repassarem a formação aos professores ao nível dos estados 

e municípios. É constituído por um conjunto integrado de ações, materiais e 

referências curriculares e pedagógicas disponibilizados pelo MEC, tendo como 

meta garantir que as crianças, ao término dos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental, sejam capazes de ler/compreender e produzir textos com 

autonomia. 

       Suas Ações se apoiariam em quatro eixos de atuação: 

1. formação continuada presencial para os professores 
alfabetizadores e seus orientadores de estudos; 

2. materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio 
pedagógico, jogos e tecnologias educacionais; 

3. avaliações sistemáticas; 

4. gestão, controle social e mobilização (BRASIL - MEC, 
2012a, p.5). 
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         De acordo com os documentos que compõem o caderno mencionado 

(BRASIL – MEC, 2012a), a formação do professor alfabetizador faz parte de 

uma responsabilidade social que vem sendo discutida por diferentes 

segmentos da sociedade e por pesquisadores de várias áreas. Mostra que já 

existem alguns consensos de que o indivíduo alfabetizado não é aquele que 

apenas é capaz de ler e escrever palavras. A expectativa, atualmente, mesmo 

na mais tenra idade, é de que o indivíduo alfabetizado seja capaz de ler e 

escrever em diferentes situações sociais, para poder inserir-se e participar, de 

fato, do mundo letrado “frente às demandas sociais e aos avanços da 

tecnologia, que exigem sujeitos cada vez mais proficientes nas práticas de 

linguagem diversas” (BRASIL - MEC, 2012a, p.26). 

        Dessa maneira, o programa defende que o professor alfabetizador tem o 

direito de exercer sua função de forma plena, tendo uma formação para o 

exercício da cidadania, tendo clareza “do que ensinar” e “como ensinar”, assim 

tendo consciência sobre qual concepção de alfabetização está subjacente a 

sua prática,não sendo um mero reprodutor de métodos que objetivam apenas o 

domínio do “código linguístico”. 

        Assim estão postos, no mesmo documento, quatro Princípios Centrais que 

deveriam ser considerados durante a formação: 

1º. O Sistema de Escrita Alfabética é complexo e exige um 
ensino sistemático e problematizador; 

2º. 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 situação de integração em 
que as crianças se reconheçam como protagonistas de suas 
próprias histórias; 

3º. Conhecimentos oriundos das diferentes áreas de 
conhecimento podem e devem ser apropriados pelas crianças, 
de modo que elas possam ouvir, falar, escrever sobre temas 
diversos e agir na sociedade; 

4º. A ludicidade e o cuidado com as crianças são condições 
básicas nos processos de ensino e de aprendizagem (BRASIL 
- MEC, 2012a, p.27). 
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        O curso estaria organizado, segundo o caderno (BRASIL MEC, 2012a) da 

seguinte forma:    

        Quatro cursos em turmas distintas: professores do ano um do Ensino 

Fundamental; do ano dois e do ano três e classes multisseriadas. (também 

turmas mistas se necessário). No entanto, os cursos apresentariam 

similaridades e particularidades. As similaridades seriam em relação às 

temáticas que estão apresentadas como as mesmas, para todos os anos, além 

de mesma estrutura e carga horária. As particularidades estariam no fato das 

especificidades de cada etapa que compõe o ciclo de alfabetização (cada ano).  

 

A formação dos Orientadores de estudo ocorreria através de uma formação 

inicial de 40 horas, na qual seria discutida a necessidade de desenvolvimento 

de uma Cultura de Formação Continuada, que, segundo o caderno de 

apresentação do programa, tem como principais objetivos: 

1. reconhecer-se como agente na formação continuada dos 
professores; 

2. refletir sobre diferentes concepções de formação continuada, 
com ênfase na abordagem crítico-reflexiva; 

3. refletir sobre os saberes docentes e o cotidiano da sala de 
aula; 

4. refletir sobre o papel das experiências pessoais e 
profissionais na construção das identidades profissionais; 

5. refletir sobre a importância do resgate da trajetória pessoal 
para compreensão das práticas pedagógicas; 

6. planejar e desenvolver projetos de formação continuada dos 
professores, assumindo o papel de formadores; 

7. discutir a concepção de alfabetização que permeia o 
programa de formação de professores; 

8. aprofundar os conhecimentos que serão discutidos ao longo 
da formação com os professores (BRASIL - MEC, 2012a, p.29). 

 

        Para a garantia desses objetivos propostos, seriam asseguradas algumas 

discussões iniciadas no Programa PRÓ-LETRAMENTO, sobre temas como: as 
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concepções de alfabetização; o currículo nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; direitos de aprendizagem para cada ano do ciclo de 

alfabetização; avaliação na alfabetização; elaboração de instrumentos de 

avaliação; exploração/conhecimento dos materiais distribuídos pelo MEC para 

uso em sala de aula.    

        Ao término do curso inicial de 40 horas, seriam realizados 4 encontros de 

formação com os orientadores de estudo, para a ampliação dos estudos e 

planejamento da formação dos orientadores com os professores 

alfabetizadores. Cada encontro teria 24 horas. Haveria um seminário final para 

a socialização das experiências entre os participantes de cada estado. Vale 

salientar que, além da carga horária presencial, os orientadores de estudos 

deveriam se dedicar a atividades de planejamento, estudo e realização de 

tarefas propostas, para as quais seriam computadas 40 horas, chegando-se, 

portanto, a 200 horas de carga horária total. 

A formação dos professores alfabetizadores ocorreria em seus municípios, 

sendo conduzida pelos orientadores de estudo em encontros presenciais 

mensais de oito horas, no total de 80horas distribuídas, em oito unidades. As 

unidades 2, 3, 4, 7 e 8 seriam realizadas em 8 horas cada uma e as demais 

unidades em 12 hora, num total de 80horas relativas às unidades trabalhadas, 

mais 8 horas de seminário final e 32 horas de estudos e atividades extra-salas, 

num total geral de 120 horas.    

        No caderno de apresentação (BRASIL-MEC 2012a). As oito unidades 

possuem temáticas similares, mas com focos de aprofundamento distintos, 

conforme o ano do ciclo de alfabetização. Elas estavam assim distribuídas: 

 

Quadro 01. Distribuição das unidades temáticas do PNAIC 

UNIDADES EMENTA 

 

01 

 

Concepções de alfabetização; currículo no ciclo de alfabetização; 

interdisciplinaridade; avaliação da alfabetização; inclusão como princípio 

fundamental do processo educativo. 

 

 

 

Planejamento do ensino na alfabetização; rotina da alfabetização na 
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02 perspectiva do letramento, integrando diferentes componentes 

curriculares (Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte); a 

importância de diferentes recursos didáticos na alfabetização; livros de 

literatura do PNBE e PNBE Especial, livro didático aprovado no PNLD, 

obras complemtentares distribuídas no PNLD, jogos distribuídos pelo 

MEC, jornais, materiais publicitários, televisão, computador, dentre 

outros. 

 

03 

 

O funcionamento do Sistema de Escrita Alfabética; reflexão sobre os 

processos de apropriação do Sistema de Escrita alfabética e suas 

relações com a consciência fonológica; planejamento de situações 

didáticas destinadas ao ensino do Sistema de Escrita Alfabética. 

 

 

 

 

04 

 

A sala de aula como ambiente alfabetizador: a exposição e organização 

de materiais que favorecem o trabalho com a alfabetização; os 

diferentes agrupamentos em sala de aula; atividades diversificadas em 

sala de aula para atendimento às diferentes necessidades das crianças: 

jogos e brincadeiras no processo de apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabética e sistema numérico decimal; atividades em grande grupo 

para aprendizagens diversas: a exploração da literatura como atividade 

permanente; estratégias de inclusão de crianças com deficiência visual, 

auditiva, motora e intelectual, bem como crianças com distúrbios de 

aprendizagem nas atividades planejadas. 

 

 

05 

 

Os diferentes textos em salas de alfabetização: os textos de tradição 

oral; os textos que ajudam a organizar  dia-a-dia; os textos do jornal; as 

cartas e os textos dos gibis. 

 

 

06 

 

Projetos didáticos e sequências didáticas na alfabetização, integrando 

diferentes componentes curriculares (Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Arte); o papel da oralidade, da leitura e da escrita na 

apropriação de conhecimentos de diferentes áreas do saber escolar. 

 

 

07 

 

Avaliação; planejamento de estratégias de atendimento das crianças 

que não estejam progredindo conforme as definições dos conceitos e 

habilidades a serem dominados pelas crianças (direitos de 

aprendizagem); a inclusão das crianças com deficuldades de 
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aprendizagem e crianças com necessidades educacionais especiais. 

 

08 

 

Avaliação final; registro de aprendizagens; direitos de aprendizagem; 

avaliação do trabalho docente; organização de arquivos para uso no 

cotidiano da sala de aula (p. 33). 

 

        O documento do caderno de apresentação da formação do PNAIC 

(BRASIL-MEC, 2012ª), define que a constituição das turmas seria de vinte e 

cinco professores alfabetizadores atuantes num mesmo ano, ou atuantes em 

turmas multisseriadas ou em multietapas, além de que cada turma de 

professores alfabetizadores deveria ter um orientador de estudo, responsável 

pela Formação. 

        O caderno de apresentação do PNAIC (BRASIL- MEC, 2012a) define, 

ainda, que a constituição das turmas também deveria ser de acordo com o     

Censo Escolar do INEP disponível à época da montagem das turmas, o que 

seria tomado como referência para o cálculo da quantidade máxima de 

professores alfabetizadores e orientadores de estudo que deveriam/poderiam 

participar da formação. No caso de não haver um número suficiente de 

professores alfabetizadores do mesmo ano ou de turmas multisseriadas e 

multietapas para compor uma turma, poderiam ser formadas turmas mistas 

com, no mínimo, 10 (dez) professores, e havendo menos de 10(dez) 

professores no município ou localidade, deveriam ser constituídas turmas 

mistas com municípios próximos. 

Ainda no mesmo caderno (BRASIL-MEC, 2012a) está posto que caberia à IES 

responsável pela formação no município avaliar e deliberar pela fusão de 

turmas em caso de evasão ou abandono, observados as diretrizes anteriores. 

 

    * Os objetivos da formação e a dinâmica prevista para os encontros        

          Estão assim definidos os objetivos e a dinâmica dos encontros: 

1. Entender a concepção de alfabetização na perspectiva do letramento, com 

aprofundamento de estudos utilizando, sobretudo, as obras pedagógicas do PNBE do 

Professor e outros textos publicados pelo MEC; 
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2. Aprofundar a compreensão sobre currículo nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

e sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento nas diferentes áreas do 

conhecimento; 

3. Compreender a importância da avaliação no ciclo de alfabetização, analisando e 

construindo instrumentos de avaliação e de registro de aprendizagem; 

4. Compreender e desenvolver estratégias de inclusão de crianças com deficiência 

visual, auditiva, motora e intelectual, bem como crianças com distúrbios de 

aprendizagem no cotidiano da sala de aula; 

5. Conhecer os recursos didáticos distribuídos pelo Ministério da Educação (livro 

didático e obras complementares aprovados no PNLD; livros do PNBE e PNBE 

Especial; jogos didáticos distribuídos pelo MEC) e planejar situações didáticas em que 

tais materiais sejam usados; 

6. Planejar o ensino na alfabetização, analisando e criando propostas de organização 

de rotinas da alfabetização na perspectiva do letramento; 

7. Compreender a importância de organizar diferentes agrupamentos em sala de aula, 

adequando os modos de organização da turma aos objetivos pretendidos; 

8. Criar um ambiente alfabetizador, que favoreça a aprendizagem das crianças; 

9. Entender as relações entre consciência fonológica e alfabetização, analisando e 

planejando atividades de reflexão fonológica e gráfica de palavras, utilizando materiais 

distribuídos pelo MEC; 

10. Compreender a importância da literatura nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

e planejar situações de uso de obras literárias em sala de aula; 

11. Conhecer a importância do uso de jogos e brincadeiras no processo de 

apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, analisando jogos e planejando aulas em 

que os jogos sejam incluídos como recursos didáticos; 

12. Analisar e planejar projetos didáticos e sequências didáticas para turmas de 

alfabetização, assim como prever atividades permanentes, integrando diferentes 

componentes curriculares e atividades voltadas para o desenvolvimento da oralidade, 

leitura e escrita (BRASIL-MEC, 2012a, p.31). 
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        Os princípios gerais presentes no caderno de “formação de professores” 

(FERREIRA, 2012) trazem, inicialmente, a necessidade de novas perspectivas e 

metodologias, seja na formação inicial ou continuada, para fins de equilíbrio 

entre teoria e prática, visto que, na formação inicial, segundo o texto, os 

estudantes não seriam, necessariamente, profissionais formados, sendo seu 

processo de formação na instituição, o de estudante. Enquanto, na formação 

continuada, os papéis desempenhados se dariam na perspectiva do profissional 

e do estudante, sendo o papel do profissional preponderante. Ocorreria, muitas 

vezes, na formação inicial uma ênfase maior “a teoria”, e na formação 

continuada, “a prática”. 

Um segundo ponto específico, presente no caderno (FERREIRA, 2012), diz 

respeito ao envolvimento do professor diante das formações continuadas, visto 

que o mesmo, muitas vezes, seria obrigado a participar de Programas de estudo 

que tentam fazer com que ele melhore sua prática em sala de aula, sendo seu 

poder de decisão reduzido, em dar, ou não, continuidade à atividade. Além 

disso, segundo o documento, o professor teria baixa participação nas definições 

das metas e estratégias formativas, gerando, assim, conflitos com os 

responsáveis pela formação. 

          Sendo assim, o mesmo caderno (FERREIRA, 2012) defende a 

importância em discutir que habilidades e conhecimentos seriam necessários 

para o fazer pedagógico e quais poderiam ser aprimorados pelos professores 

em sua formação continuada, atendendo a seu desenvolvimento e sua prática 

profissional. Dessa forma, são apresentados nesse documento do programa, 

“Princípios” que poderiam ser contemplados durante o processo formativo com 

os professores, como: 

(1) A prática da reflexividade; 

(2) A mobilização dos saberes docentes; 

(3) A constituição da identidade profissional; 

(4) A socialização; 

(5) O engajamento; 

(6) A colaboração 
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          No que diz respeito à prática da reflexividade, a atividade de análise de 

práticas de sala de aula, é apresentada, no referido documento, como sendo um 

bom dispositivo, pelo fato de se estabelecer, por meio de análises 

contextualizadas e próximas da vivência cotidiana do professor, permitindo-lhe 

deparar-se com diferentes situações, conhecidas ou não, e colocá-las em 

cheque. Esse tipo de atividade, defendida pelo documento, seria então 

favorável, visto as teorias educativas não serem estáticas, havendo, assim, a 

necessidade de serem analisadas por diferentes ângulos, no seu próprio 

movimento (na prática), além de relatarem, no mesmo documento, que 

estudiosos afirmam que os professores ao analisarem os “gestos profissionais” 

podem suscitar elementos que levem os mesmos a se verem  em determinadas 

situações, e assim,  redirecionarem seus próprios gestos em situações 

parecidas. 

          A mobilização dos saberes docentes apresentada (FERREIRA, 2012), 

defende que a formação continuada deveria levar em consideração os diferentes 

saberes (científicos, didático-metodológicos, transversais, dentre outros) que o 

professor já possui em sua trajetória profissional.  Dessa forma, as formações 

continuadas apresentariam aos professores o que há de mais recente, acerca da 

relação do saber e da prática pedagógica, cabendo ao professor adaptar as 

diferentes concepções analisadas, ajustando-as assim à sua realidade.  

           O que constitui o “ser professor”, ou seja, a identidade profissional, é um 

dos pontos que o documento apresenta, sendo abordada a necessidade de se 

considerar, durante a “formação continuada”, a relação do professor à pessoa 

que ensina (sua história, suas memórias, o seu engajamento, sua socialização, 

entre outros aspectos), como, também, o enfretamento do mesmo às 

adversidades da profissão, como: salários baixos, formação inicial precária, 

escolas com dificuldades diversas, além de baixa valorização social. Caberia, 

assim, segundo o documento (FERREIRA, 2012),durante o processo de 

formação continuada, investir numa construção positiva da identidade 

profissional coletiva, reforçando a importância e a responsabilidade dessa 

atividade no contexto social. Isso poderia ocorrer através do resgate de “suas 

experiências”, que poderiam favorecer no reconstruir seus fazeres pedagógicos 

no presente. 
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   A socialização, o engajamento e a colaboração, são aspectos defendidos 

também no referido caderno (FERREIRA, 2012). A socialização é apresentada 

como forma de trabalho do professor em relação ao contato com os demais 

agentes escolares (diretores, alunos, pais e com os pares) contribuindo, assim, 

em seu desenvolvimento profissional e pessoal. O engajamento profissional 

trataria da forma, ou do gosto, do professor em continuar aprendendo a 

descobrir coisas novas, favorecendo, assim, a sua prática cotidiana e 

fortalecendo nele o entusiasmo pelo que faz. Já a colaboração, segundo esse 

mesmo documento, seria um elemento importante no processo de formação. 

Indo além da socialização, teria como foco o rompimento do individualismo, 

buscando-se, por meio da colaboração, nas formações, um aprendizado 

coletivo, através do qual os professores exercitariam a participação, o respeito, 

a solidariedade, a apropriação e o pertencimento. 

        A perspectiva de formação continuada de professores, do tipo reflexiva, 

segundo Ferreira e Cruz (2010), implica que o docente tem a oportunidade de 

refletir sobre o sua prática em sala de aula e, assim, poder intervir sobre ela, 

através de atividades baseadas na experiência do seu fazer cotidiano, 

"traçando", de certa forma, suas ações, mesmo não possuindo um controle 

específico sobre ela. É o que Shön (2000) considerou como conhecimento na 

própria ação, o docente refletir sobre o que faz, compreendendo a ação que 

realizou. 

        É essa perspectiva, de formação continuada de professores do tipo 

reflexiva, que norteará as análises desenvolvidas nessa pesquisa, visto 

acreditarmos que, a partir desse tipo de formação permanente, o docente poderá 

melhorar, cada vez mais, sua prática profissional, redirecionado-a, adaptando-a 

e, até, modificando-a, de acordo com as necessidades que verificar como sendo 

necessárias.  
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3 METODOLOGIA 

        No presente capítulo, trataremos dos caminhos metodológicos que 

percorremos, durante nossa investigação, assim como, faremos a 

caracterização dos sujeitos e do campo de pesquisa.  

        Procuramos apresentar, ao longo das subseções que seguem, qual foi 

nossa linha basilar, para as escolhas realizadas, tais como: o referencial 

norteador da pesquisa; o critério das escolhas dos participantes envolvidos  

bem como, do município em que ocorreram nossas observações do tipo OE-P, 

além, do procedimento e instrumentos que utilizamos durante a coleta de 

dados. 

        Vale salientar que apresentamos, ainda, uma caracterização detalhada, 

das agentes de formação e, do município investigado, dos espaços físicos em 

que foram vivenciados os encontros e, por fim, dos grupos de orientadores de 

estudos e dos cursistas que acompanhamos. 

 

3.1 Referencial norteador da pesquisa 

 

        Em nossa investigação, optamos por uma abordagem metodológica 

qualitativa, visto que esse tipo de abordagem nos permitiria “retratar” com 

maior clareza os momentos de formação em rede por nós analisados, 

considerando, segundo BOGDAN e BILKEN (1994), que esse tipo de 

abordagem metodológica tem como fonte direta de dados o ambiente natural, 

tem forma indutiva e um interesse maior pelo processo (mais do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos finais). 

         Esses autores relatam, ainda, que os investigadores qualitativos em 

educação, estão sempre a questionar os sujeitos da investigação, a fim de 

verificar aquilo que eles experimentam, o modo como eles percebem suas 

próprias experiências e como eles estruturam o mundo social em que 

participam, retratando, assim, as diversas perspectivas dos sujeitos envolvidos 

na pesquisa. 

        Nessa perspectiva, Denzin e Lincoln (1994) acreditam que esse tipo de 

pesquisa consiste na descrição e interpretação de grupos humanos, com base 
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no contato intenso e multifacetado em que se valorizam, na ação, os elementos 

simbólicos das relações sociais.  

 

3.2 Procedimentos e Instrumentos de Coleta 

       Segundo Alves-Mazzotti & Gewandsznajder (1999) as pesquisas 

qualitativas são caracteristicamente multimetodológicas, isto é, usam uma 

grande variedade de procedimentos e instrumentos de coleta de dados. 

Podemos dizer, entretanto, que a observação (participante ou não), a entrevista 

em profundidade e a análise de documental são os mais utilizados, embora 

possam ser complementados por outras técnicas. 

            Nesse sentido, para os instrumentos de coleta de dados de nossa 

pesquisa, por acreditarmos serem suficientemente adequados em relação ao 

fenômeno que pretendíamos investigar, optamos por: 

(1) Observação (não participante) durante os momentos de formação; 

(2) Entrevistas semi-estruturadas com a formadora e a orientadora de estudos; 

 

3.2.1 Entrevistas semi-estruturadas 

          As entrevistas semi-estruturadas com a professora formadora e com a 

orientadora de estudos do PNAIC, nos oportunizaram identificar as concepções 

destes sujeitos em relação à formação continuada em rede, assim como suas 

expectativas e prioridades, além da compreensão teórica, dos mesmos, sobre 

o ensino e a aprendizagem da alfabetização (eixos didáticos de 

leitura/compreensão de textos, da produção de textos e da apropriação do 

SEA).  Também buscamos detectar como avaliavam a formação continuada do 

PNAIC, quais suas qualidades e limitações. 

          Para Bourdieu (1999), é imprescindível a tentativa de reduzir ao máximo 

os efeitos de violência simbólica, durante a entrevista, fazendo-se necessário 

que o entrevistado esteja esclarecido quanto ao sentido de sua participação na 
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pesquisa, quanto ao que ela busca e das razões de aceitação de sua 

participação. Os roteiros de entrevista utilizados encontram-se no Apêndice 1. 

 

3.2.2 Observação da formação continuada em rede 

        Realizamos a observação, através de gravação e registro escrito, de 2 

encontros de formação do PNAIC, do tipo F-OE ( num total de 48 h) e 2 

encontros de formação do tipo OE-P (num total de 20h), ambos os encontros 

foram relativos às unidades temáticas 4, sobre a importância da Ludicidade no 

processo de aquisição da leitura e da escrita e, da unidade 8, sobre Progressão 

no ciclo de alfabetização. Destacamos, que o desenvolvimento do encontro F-

OE, referente à unidade 4, também abordou a unidade temática 5, porém os 

focos de nossa análise foram apenas a unidade 4 e a unidade 8.   

        A escolha das unidades temática citadas teve a intenção investigativa de 

analisarmos o "meio" e o "final" do processo daqueles diferentes tipos de 

encontro de formação, a fim de apreendermos  aspectos importantes em nossa 

pesquisa, tais como: “Quais temas eram discutidos durante aqueles encontros 

de formação?”; “Como era a estrutura de participação dos envolvidos naqueles 

diferentes momentos?”; “Em que medida eram valorizadas as falas dos 

cursistas, ao longo daqueles encontros analisados ?”; "Que tipo de questões 

mais mobilizaram os cursistas?”; “Havia diferença dos encontros, no meio do 

processo de formação e, ao  final do mesmo?”     

Nesse sentido,Vianna (2003) afirma que: 

  A observação é uma das mais importantes fontes de 
informações em pesquisas qualitativas em educação. Sem 
acurada observação, não há ciência. Anotações cuidadosas e 
detalhadas vão constituir os dados brutos das observações, 
cuja qualidade vai depender , em grande parte, da maior ou 
menor habilidade do observador e também da sua capacidade 
de observar, sendo ambas as características desenvolvidas, 
predominantemente , por intermédio de intensa formação  
(VIANNA, 2003, p.12).   
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        Ainda, segundo esse autor, não basta ao observador meramente olhar os 

diversos fatores ocorrentes durante a observação, se faz necessário saber ver, 

identificar e descrever o fenômeno que se quer estudar, para se ter uma melhor 

compreensão do mesmo. Para tanto, é imprescindível uma preparação do 

pesquisador, antes da observação do campo a ser investigado, e que este 

tenha algumas categorias e objetivos previamente já estabelecidos. 

        Logo procedemos, a nossas observações, baseando-nos previamente em 

algumas categorias de análise dos dados, desta forma antecipadas: 

(1) Avaliação do modelo de formação pelos formadores e orientadores de 

estudo; 

(2) Estrutura de coerência da formação continuada; 

(3) Relação com o cotidiano da sala de aula; 

(4) Tratamento conceitual; 

 

3.3 Escolha dos Participantes da Pesquisa 

        Analisamos, durante a formação do PNAIC, no ano de 2013, as atividades 

de uma formadora do CEEL (Centro de Estudos em Educação e Linguagem) 

da UFPE e de uma orientadora de estudos do município de Camaragibe, 

ambas participantes do programa, durante toda a formação nele praticada 

durante aquele ano. 

         Para tanto, partimos do critério de escolha destes sujeitos, de acordo com 

a experiência e promoção dos mesmos relativos à “formação de professores”. 

Vale salientar, que os participantes do CEEL, possuíam significativas 

experiências na área de formação de professores relacionadas à alfabetização 

e, em relação ao município de Camaragibe, ressaltamos que este apresentava 

um significativo investimento prévio na formação continuada de professores 

alfabetizadores. 
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3.4 A Formadora da IES 

Letícia 

        No período em que realizamos nossa pesquisa de campo, Letícia, tinha 6 

anos de experiência na docência, dos quais 4 anos foram vivenciados na rede 

municipal de ensino de Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco, 

atuando como professora alfabetizadora e 2 anos na Secretaria de Educação 

do referido município. Em 2013, ela estava trabalhando como professora recém 

concursada, no curso de graduação em Pedagogia, da UFRPE (Universidade 

Federal Rural de Pernambuco) Em sua trajetória acadêmica, a professora 

estudou  todo o  Ensino  Fundamental  e  Médio na rede Pública de ensino, 

assim como, seu curso de graduação em Pedagogia pela Universidade Federal 

de Pernambuco, doravante UFPE, onde também realizou o curso de mestrado 

e, na época de nossa coleta, estava prestes a concluir o curso de doutorado, 

ambos os cursos na linha de pesquisa em Educação e Linguagem, oferecida 

por aquela Universidade. Desde 2005, vinha atuando em diversas formações 

de professores alfabetizadores, organizados pelo CEEL/UFPE2,onde participou 

como professora formadora, em 2005, no curso de Apropriação do Sistema de 

Escrita, promovido por aquele centro de estudos, na rede estadual de ensino 

de Pernambuco e municipal de Camaragibe e Recife. Vale salientar, que nas 

redes estadual de Pernambuco e municipal de Recife, ela realizou a formação 

com a equipe de apoio pedagógico e, na rede municipal de Camaragibe, 

trabalhou diretamente com os professores alfabetizadores. Em 2006 e 2011, 

atuou como formadora do Pró-letramento e, em 2013, atuou como professora 

formadora do PNAIC, na área de linguagem, assumindo a formação dada aos 

orientadores de estudos dos municípios pernambucanos de Surubim, 

Camaragibe, Poção e Recife. 

                                                             
2
 Centro de Estudos em Educação e Linguagem criado em 2004, é um núcleo de pesquisa e extensão da 

Universidade Federal de Pernambuco, que desenvolve atividades em escolas públicas e particulares, 
voltadas para a melhoria da educação básica, atuando na área de língua portuguesa em diferentes 
modalidades de ensino: Educação Infantil; Ensino Fundamental; Ensino Médio e Educação de Jovens e 
Adultos. Participa do Programa Nacional do Livro didático, do Programa Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e integra a Rede Nacional dos Centros de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Educação (SEB/MEC). A equipe é composta por professores, alunos de pós-
graduação e graduação do Centro de Educação, Centro de Artes e Comunicação e Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas da UFPE; Departamento de Educação da UFRPE e Departamento de Letras da UFPB.  
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        Vale salientar que, em nossa pesquisa, optamos por analisar práticas de 

bons agentes e, para isso, tivemos a indicação da Coordenação Estadual do 

PNAIC/PE, na escolha da professora formadora. Destacamos, que Letícia tinha 

certa familiaridade com as orientadoras de estudos do município de 

Camaragibe, visto que, como já dito, mesma, já havia desenvolvido alguns 

trabalhos (promovidos pelo CEEL) nessa rede de ensino, em anos anteriores 

ao PNAIC, sendo bem avaliada pelas cursistas. Verificamos, durante nossas 

observações, que as próprias orientadoras de estudos dos quatro municípios, 

julgavam como muito positivo, seu desempenho. Isso se revelava através da 

avaliação que Letícia realizava com o grupo, a cada encontro, sobre os pontos 

positivos e negativos do encontro anterior, momento em que eram esclarecidas 

dúvidas e eram realizados ajustes, quando necessário. 

        Letícia nos relatou, em entrevista, aspectos que considera importantes 

numa Formação Continuada: a) a garantia de um espaço sistemático durante 

os encontros, para que o professor possa refletir sobre sua prática, 

possibilitando, assim, que o profissional perceba suas dificuldades e tenha 

possibilidade de melhorá-las; b) a existência, durante a formação, de um 

espaço contínuo de trocas de experiências e de estudo entre os professores; c) 

o reconhecimento da importância dos saberes profissionais trazidos pelos 

docentes; d) a necessidade de haver união, engajamento e compromisso do 

grupo; d) a consideração das questões de heterogeneidade do grupo; e) a 

necessidade de ter uma continuidade na formação. 

"Acredito que toda formação continuada de professores, independentemente da 
etapa de escolaridade, ela precisa garantir um espaço de reflexão da prática, que 
tenham atividades que favoreçam a esse momento de 'refletir sobre'. Vários teóricos 
vêm defendendo que, se o professor for incentivado a refletir sobre sua prática, ele 
consegue, de alguma forma, analisá-la, redirecioná-la, revê-la e até perceber suas 
próprias lacunas, suas próprias dificuldades." ( F Letícia, entrevista ) 

 

"Um aspecto, que ficou muito forte no PNAIC, mas que eu já tinha vivenciado no Pró-
letramento, foi o espaço das trocas de experiências entre os orientadores de estudos, 
eles diziam gostar muito desse momento, porque era uma oportunidade de 
reafirmarem suas práticas, ou então, de reverem suas práticas a luz de outros..." ( F 
Letícia, entrevista ) 
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 "Tem a questão, também, do engajamento do grupo, a união do grupo, o 
compromisso, a gente não pode deixar de conhecer os saberes que vem com esses 
profissionais, e não são, apenas, saberes teóricos, são saberes que eles vão 
acumulando ao longo da vida, além, de considerarmos também a questão cultural, 
porque a gente viu no PNAIC, como é diferente a questão da cultura, por exemplo, 
quem veio de uma cidade do interior é diferente de quem veio mais perto da capital. " 
( F Letícia, entrevista ) 

 

        Logo, os pontos destacados por Letícia, como sendo importantes na 

formação continuada de professores, nos ajudou a compreender melhor as 

resoluções que ela ia realizando, diante dos desafios e dificuldades surgidos 

nos encontros do tipo F-OE, a esse respeito, comentaremos com maiores 

detalhes na seção que tratará de análise dos dados. 

 

3.5 A Orientadora de Estudos da rede municipal 

Alice 

       A seleção da orientadora de estudos, foi realizada por indicação da 

professora Letícia, pautada no critério de ser um sujeito com boas práticas na 

área de formação de professores. No período da pesquisa, Alice 

desempenhava a função de professora alfabetizadora na rede de Camaragibe 

e estava como orientadora de estudos do PNAIC. Havia participado, 

anteriormente, em formações de professores pela GRE³ em alguns municípios 

de Pernambuco, como coordenadora e quando necessário, dava formação a 

tais grupos. Atuou ainda como coordenadora dos programas de correção de 

fluxo "Se liga" e "Acelera". 

         A orientadora de estudos destacou em entrevista, a continuidade, como 

sendo importante numa formação continuada, garantindo assim, segundo ela, 

um prosseguimento para aqueles professores que necessitam de uma maior 

orientação.  

 

"Eu acho que pra garantir a continuidade, eu acredito que quebrar... quebrar esse 
momento de formação,dificulta... porque existem professores que continuam 
seguindo, mas existem professores que precisam de uma pessoa que possa estar lá, 
pra que sempre possa estar sistematizando, se não acontece, eu acho que vai 
assim...'soltando' ao invés de ir 'amarrando', vai 'bloqueando'... e o 'desenvolvimento' 
acaba caindo."  ( OE Alice, entrevista) 
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         Alice, já tinha um conhecimento prévio com grande parte do grupo de 

professoras cursistas da rede de Camaragibe, nos relatando, em entrevista, 

como sendo um dos aspectos positivos, que a deixaram bastante satisfeita. 

 

"Eu me sentia muito a vontade em trabalhar com elas, porque era um pessoal bom, 
um pessoal participativo e que me deixava muito à vontade." (OE Alice, entrevista) 

 

"Um dos aspectos que me deixaram bastante satisfeita, foi por já conhecer o grupo, 
porque, eu sempre deixava bem claro, que eu estava ali pra trocar experiências... que 
ali ninguém sabia mais do que ninguém, estávamos ali estudando, construindo... “ 
(OE Alice, entrevista) 

 

        Descreveremos, na subseção seguinte, a trajetória da rede ensino de 

Camaragibe, com relação ao seu investimento na área de formação continuada 

de professores alfabetizadores, visto ser esse o município que acompanhamos 

durante a formação do PNAIC, nos encontros do tipo OE-P, e por consequente 

ligação daquele com a orientadora de estudos, Alice, e com a formadora 

Letícia. 

3.6 A rede de ensino  

        A escolha da rede de ensino de Camaragibe partiu de semelhante 

princípio seletivo, pelo qual optamos, em relação à professora formadora e à 

orientadora de estudos, visto que naquele município encontramos um bom 

investimento em formação continuada de professores alfabetizadores. Nessa 

subseção, apresentaremos duas importantes abordagens, articuladas entre si, 

no que se refere à rede de ensino de Camaragibe: a Proposta Curricular e os 

Programas de Formação Continuada ocorridos na área de alfabetização.  

         Porém, antes de apresentarmos tais abordagens, sentimos a 

necessidade de disponibilizar, através de uma tabela (tabela 01), o conjunto de 

dados que descrevia essa rede, referente ao ano de 2013, época de nossa 

coleta de dados. Nossa intenção foi de apresentar aspectos importantes, 

caracterizando, também, visualmente, a realidade daquela rede, 

especificamente, as modalidades de ensino oferecidas, o quantitativo de alunos 

matriculados, assim como, o quantitativo de professores do município. Para 
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isso realizamos uma pesquisa no INEP e, na Secretaria de educação da 

própria rede de ensino de Camaragibe.  

          Verificamos, além das modalidades de ensino oferecidas, o aspecto da 

seriação, como sendo um sistema de ensino ainda presente naquele município. 

Observamos o número de alunos matriculados no ensino de 1ª à 4ª série e 

anos iniciais, ser mais de o dobro, em relação ao somatório de alunos 

matriculados nas outras modalidades. Podemos visualizar, na tabela 01,abaixo:  

       Tabela 01. Quantidade de professores e alunos da rede de Camaragibe e 
modalidades de ensino ofertadas em 2013 

 

CARACTERIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO DE CAMARAGIBE EM 2013 

 

Nº DE ALUNOSMATRICULADOS 

 

Nº DE ESCOLAS E CRECHES 

 

CRECHES 

 
 

382 

 
 

CRECHES 

 
 

*
3
 

 

PRÉ-ESCOLAR 

 
 

1.702 

 
 

ESCOLAS 

 
 

26 

 

1ª A 4ª SÉRIE E 
ANOS INICIAIS 

 

 

6.381 

 

Nº DE PROFESSORES 

 

PERMANENTES 

 

420 

 

EJA (PRESENCIAL) 
FUNDAMENTAL 1 

 

812 

 

CONTRATADOS 

         _ 

 

ACUMULATIVOS 

 

*
4
 

   

 

Nº DE ALUNOS MATRÍCULADOS EM 
ESCOLAS ESPECIAIS, CLASSES 

ESPECIAIS E “INCUÍDOS” 

 

CREHES 5 

PRÉ-ESCOLAR 12 

ANOS INICIAIS 156 

EJA DUNDAMENTAL I E II 52 

      FONTE: INEP 2013 e Secretaria de Educação da Rede de Ensino de Ensino de Camaragibe/PE. 

                                                             
3
 Dado não disponível 

4 Dado não disponível 
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         Na tabela 01, podemos verificar a existência do atendimento, na rede de 

Camaragibe, aos alunos com necessidades especiais, desde a creche ao EJA 

(ensino fundamental 1 e 2). E, também, a inexistência de professores com 

contratos permanentes, durante o ano de 2013, apesar de haver professores 

efetivos acumulando naquele período. 

         Uma conquista histórica da educação em Camaragibe, que merece 

destaque, foi a construção da Proposta Curricular da Rede, a qual está ligada 

aos programas de formação continuada oferecidos na área de alfabetização.  

 

3.6.1 Proposta Curricular da Rede 

 

        A proposta Curricular de Camaragibe foi construída em 2009, sendo esta 

um documento - prescritivo - que se tornou referencial à prática dos 

professores, encontrando, entre eles, certa legitimidade, devido à forma como 

foi elaborado, além de apresentar uma abordagem cuidadosa, especificamente, 

na área de língua portuguesa e como, a partir de tal documento, foram 

ocorrendo as formações na área de alfabetização, naquela rede. 

         A construção da referida proposta se deu de forma participativa, sendo a 

mesma, publicada em 2010. Na época de sua construção, o município 

dispunha de uma proposta anterior, passando a uma nova elaboração, através 

de algumas etapas de consulta e estudo, envolvendo a equipe da Secretaria de 

Educação do município, professores da rede e assessores externos.  É 

importante citar que a proposta anterior não contemplava a Educação de 

Jovens e Adultos e não trazia alguns eixos de ensino, acrescidos nesta última. 

         Em relação à concepção teórica que embasa a área de língua 

portuguesa, a proposta trazia uma abordagem sóciointeracionista, concebendo 

a língua como espaço de interação, em que o ensino ocorre na perspectiva de 

alfabetizar letrando. O documento estava organizado, em quatro eixos de 

ensino da língua: apropriação da escrita alfabética, leitura e produção de textos 

escritos, oralidade e análise linguística. Cada um desses eixos, apesar de 

relacionarem-se uns com os outros, possuía identidade e contemplava 

objetivos didáticos específicos. 
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        Vale salientar, ainda, que a rede de ensino de Camaragibe, trabalhava 

com o sistema seriado, uma escolha realizada pelos próprios professores da 

rede. A esse respeito, de acordo com sua pesquisa, Gama (2014) relata-nos: 

 

A opção pela permanência no sistema de seriação foi 

apontada pela diretora de ensino como sendo resultante de 

consulta feita aos professores da rede. Foram contratados 

assessores de diferentes universidades locais que 

discutiram com a equipe da secretaria e uma 

representatividade dos docentes as concepções que 

norteariam a proposta (p.75). 

 

 

         Segundo Gama (2014, p.75), a participação dos professores de 

Camaragibe, na construção da proposta curricular, foi bastante significativa, 

sendo estes divididos através de grupos de trabalhos (GTs), juntamente com 

os assessores, de acordo com a área de conhecimento específica. Dessa 

forma, ocorreu o processo de construção e consulta do documento, em 

momentos distintos. Essa etapa foi sendo vivenciada da seguinte forma: após a 

discussão dos grupos, eram encaminhadas as propostas para os assessores, 

com a finalidade de serem incluídas ou modificadas. Esse movimento se 

repetiu em mais dois momentos, onde o material analisado pelos docentes era 

rediscutido pela equipe da Secretaria e Assessores, e assim distribuídos, em 

versão provisória para as escolas, sendo entregue a cada professor, estando 

subdividido, conforme os componentes curriculares vigentes, até se chegar a 

uma sistematização, impressão de versão provisória, estudo desta nas escolas, 

para os possíveis acréscimos e retificações, resultando na impressão do 

volume final, que foi distribuído para cada professor daquela rede. 

        Em seguida, a proposta também norteou ações de formação continuada 

na rede de Camaragibe, o que iremos detalhar mais, posteriormente, quando 

apresentarmos um histórico de formação continuada da rede.  É importante 

mencionar que a proposta também subsidiou o processo de escolha do livro 

didático pelo PNLD nas escolas e que alguns momentos de formação 
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continuada foram especialmente direcionados para o estudo do documento 

final. 

 

3.7 Os espaços dos encontros  

        Os diferentes espaços físicos, onde ocorreram os encontros de formação 

investigados foram dois. No primeiro, a FAFICA (Faculdade de filosofia, 

Ciências e letras de Caruaru)  acompanhamos as formações do tipo F-OE. 

Situado na cidade de Caruaru/PE, durante os dias 12, 13 e 14 de agosto de 

2013 (abordagem da unidade temática 4) e 18,19 e 20 de novembro de 2013 

(abordagem da unidade temática 8) lá estivemos. Salientamos que era um 

espaço amplo e acolhedor, acontecendo, aqueles encontros, nos turnos manhã 

e tarde. Um ponto importante a destacar foi a boa aceitação do mesmo, pela 

maioria dos participantes da turma de orientadoras de estudos que 

acompanhamos, que, geralmente, referiam-se  ao mesmo de maneira positiva.  

        Um fator que algumas orientadoras de estudos, participantes da turma 

que observamos, apresentaram, enquanto dificuldade, (orientadoras de 

estudos da cidade de Recife e de Camaragibe) foi em relação ao deslocamento 

de suas cidades para a cidade de Caruaru, o que, inclusive, acarretou em 

atraso, no encontro referente à última unidade temática tratada (unidade 8), 

para o início daquele encontro. 

        No que se refere aos espaços vivenciados durante os encontros de 

formação do tipo OE-P, que acompanhamos, durante os dias 24, 29 de agosto 

e 6 de setembro de 2013 (abordagem da unidade temática 4) e, 29 e 30 de 

novembro de 2013 (abordagem da unidade temática 8), estes aconteciam em 

duas distintas escolas, ambas na cidade de Camaragibe/PE. Durante as 

sextas-feiras, na Escola Municipal Ersina Lapenda e, aos sábados na Escola 

Municipal Imaculada Conceição. Salientamos que, em Camaragibe, o PNAIC 

ocorria, inicialmente aos sábados, como era previsto no programa, porém, 

depois as cursistas de Camaragibe alegaram que muitas delas estudavam aos 

sábados, sendo esse o motivo dos encontros, naquele município, passarem a 

ser realizados nos dias de sextas-feiras e sábados durante um turno (manhã ou 

tarde). 
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        Na Escola Municipal Ersina Lapenda (Aldeia/Camaragibe) aconteciam os 

encontros OE-P nos dias de sextas-feiras. A sala onde ocorriam os encontros 

era ampla e arejada, porém, durante o momento de intervalo para o "lanche", 

as cursistas precisavam descer e subir uma longa rampa. Também existia certa 

preocupação das cursistas em relação ao tempo, durante as formações das 

sextas-feiras, porque a maioria delas trabalhava em outras redes de ensino, à 

tarde, precisando, ao término dos encontros, dirigir-se rapidamente a elas. 

       Enquanto isso, na Escola Municipal Imaculada Conceição 

(Centro/Camaragibe), os encontros OE-P aconteciam aos sábados, sendo a 

sala, onde acontecia a. formação, bastante, pequena para as vinte e duas 

professoras cursistas, apesar de existir naquela escola, um largo pátio. Nessa 

instituição escolar, as professoras cursistas, não precisavam se deslocar no 

momento de intervalo para o "lanche", excetuando-se no último dia (referente à 

última unidade temática que observamos), porque naquele dia foi servido um 

"lanche diferenciado" (um buffet contratado pela prefeitura), além de ter 

existido, também, um momento de confraternização final, específica da turma, 

através de um “lanche de despedida.” 

       Quanto aos encontros do tipo OE-P ocorridos no espaço da Escola 

Municipal Ersina Lapenda, enfatizamos que apenas o grupo de Alice ia para 

aquela escola; as demais orientadoras de estudos iam para outras escolas da 

rede municipal, com seus respectivos grupos de professoras cursistas. No 

entanto, durante os encontros ocorridos na Escola Municipal Imaculada 

Conceição, que aconteciam aos sábados, estavam presentes os outros quatro 

grupos de orientadores de estudos da rede de Camaragibe, ali ministrando, 

também, os encontros de formação com suas turmas de professores cursistas,   

 

3.8 As turmas 

 

        A formadora Letícia, durante os encontros F-OE, atendia a um grupo de 

vinte e duas orientadoras de estudos, sendo três do município de Surubim, 

duas do município de Poção, seis do município de Camaragibe e onze do 

município de Recife. Percebemos que os municípios tinham experiências 

variadas de formação. Recife e Camaragibe tinham um pouco mais de 
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experiência, do que os municípios de Poção e Surubim, inclusive, como já 

mencionamos, em Camaragibe, já  havia existido, anteriormente,  investimento 

na área de estudos relativas à alfabetização. 

       Lembramos que Letícia já havia tido contato com os municípios de 

Camaragibe e Recife, conhecendo a maioria das orientadoras de estudos 

daqueles municípios, pois já havia ministrado outras formações, como por 

exemplo, no programa de formação Pró-letramento. Havia, assim,  

reconhecimento do grupo, além de bom entrosamento.   

        O grupo de cursistas da orientadora de estudos, Alice, eram 24 

professoras alfabetizadoras, a maioria experientes, que lecionavam no 1º,  2º e 

3º anos do ciclo de alfabetização da rede municipal de Camaragibe e, assim 

como o grupo de Letícia, a maioria (mais de 90%) já havia trabalhado com ela, 

ou participado, em outros momentos, de estudos, por ela ministrados. 

Ressaltamos, mais uma vez, que Alice era reconhecida como boa formadora 

por seu grupo de cursistas. 

        Verificamos que o grupo de cursistas apresentava-se, durante a formação 

OE-P, com significativa autonomia, tanto no decorrer dos estudos em grupo, 

quanto, durante as socializações dos mesmos e sobre esse fato (e outros) 

iremos dar maiores detalhes em posterior seção.  
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4  ANÁLISE DOS DADOS 

        Neste capítulo trataremos, qualitativamente, da análise empírica dos 

dados de nossa investigação. No primeiro momento, analisaremos as 

entrevistas que realizamos com as agentes de formação. No segundo 

momento, analisaremos os dois encontros observados, tanto F-OE, quanto OE-

P nas unidades temáticas 4 e 8,  refletindo sobre alguns pontos evidenciados. 

        Na categorização e análise dos dados, utilizamos a análise de conteúdo 

de Bardin (1977), seguindo as fases por ela previstas: a) a pré-análise, a qual é 

desenvolvida para sistematizar as ideias colocadas pelo quadro referencial 

teórico, a fim de estabelecer indicadores para interpretação dos dados 

coletados (na nossa pesquisa, as transcrições e primeiras das entrevistas e, 

das observações realizadas); b) a exploração do material, que consiste na 

classificação e agregação das informações, em categorias temáticas, e estas, 

em subcategorias, possibilitando, assim, haver um processo inferencial ou 

indutivo, em que se procura não apenas compreender o sentido das falas dos 

informantes, mas, também, outras significações ou outras mensagens contidas, 

naqueles materiais; c) o tratamento dos resultados e interpretações, que 

implica captar os conteúdos manifestos que emergiram no material coletado, 

tendo como respaldado o  quadro referencial teórico da pesquisa. 

 

 

4.1 Concepções dos agentes formadores do “Pacto" sobre: formação em 

rede, expectativas, possíveis contribuições, avaliação e dificuldades do 

PNAIC 

        Faremos a análise das entrevistas, pontuando aspectos que emergiram ao 

longo da mesma e, estão relacionados ao nosso objeto de pesquisa, foram 

eles: 1) Concepções sobre formação em rede e sua importância; 2) 

Expectativas e possíveis contribuições do Pacto; e: 3) Avaliação do mesmo e 

dificuldades. 

4.1.1 Concepções sobre formação continuada e sua importância 
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        Em sua entrevista, a professora formadora, Letícia, afirmou que quatro 

elementos seriam fundamentais na formação em rede: a) o espaço para 

reflexão sobre a prática; b) a garantia de trocas entre os pares; c) o 

engajamento ou união do grupo de participantes e d) o reconhecimento dos 

saberes da experiência. 

Eis o que ela afirmou: 

“... ela precisa garantir um espaço de reflexão, de reflexão da prática, que tenha 
atividades que favoreçam esse momento de „refletir sobre‟. Vários teóricos vêm 
defendendo que, se o professor for incentivado a refletir sobre sua prática ele 
consegue, de alguma forma, analisá-la, redirecioná-la, revê-la e até perceber suas 
próprias lacunas, suas próprias dificuldades. Sem essa reflexão, aí fica difícil de ele 
avançar, melhorar, se ele não tem „uma consciência‟ de sua prática.” 

 “... outro aspecto é o espaço de trocas de experiências entre os professores, os 
orientadores de estudos diziam que eles gostavam muito desse momento, porque é 
uma oportunidade deles reafirmarem suas práticas, ou deles reverem à luz de outros. 
Então, o que eles vivenciam, eles podem ver se deu certo ou não, trocando com os 
pares, e se alguém já vivenciou alguma atividade, uma experiência que pra ele não deu 
certo, mas pra alguém deu, e aí ele vai ter a oportunidade de analisar e ver „Ah, o que 
não deu? Por que não deu comigo e deu com o meu par? ‟ E aí, eu acho que a troca de 
experiência favorece bastante pra o enriquecimento do grupo...” 

“... também tem que ter a questão do engajamento do grupo, a união do grupo, o 
compromisso...”  

 “... como a gente não pode deixar de reconhecer os saberes, assim... os saberes que 
vêm com esses profissionais, e não são saberes somente teóricos, não é? São saberes 
da experiência,saberes da vida deles como alunos também, saberes que eles vão 
acumulando ao longo da vida...” 

 

        Já a orientadora de estudos, Alice, mencionou, durante a entrevista, três 

aspectos como sendo importantes na formação em rede: o primeiro foi a 

continuidade da formação, o segundo, o estudo permanente do professor e o 

terceiro, semelhante a algo que Letícia abordou, a importância do espaço de 

reflexão sobre a prática. Assim verbalizou: 

“O que é importante pra garantir, na formação, é a continuidade. Eu acho que quebrar 
esse momento de formação dificulta, porque existem professores que são 
comprometidos, continuam seguindo, mas existem professores que precisam de uma 
pessoa que possa estar lá, pra que possa sempre estar sistematizando isso, se isso 
não acontecer, eles vão, eu acho que vai ... assim... „soltando‟, ao invés de ir 
„amarrando‟, vai „bloqueando‟, e o desenvolvimento acaba caindo.” 

 

“... estudar é importante, deve ser um processo permanente na nossa vida, aprender é 
um processo contínuo e, principalmente, a gente vê que esse professor de 
alfabetização, ele tem que sair atrás disso tudo, do que ele quer, de fato...” 
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“... esse momento de reflexão de sua prática leva o professor a questionar, leva o 
professor a parar, mexe com o professor. E tudo que mexe com a gente é porque tá 
fazendo alguma coisa, não é? Tudo que consegue sacudir as nossas ideias, os nossos 
questionamentos, tudo que consegue tocar interrogações, então é porque tá garantindo 
algo...” 

 

        Letícia também comentou sobre a necessidade da formação continuar nos 

anos posteriores: 

“... agora que começaram a pensar, a entender essa proposta, mas se a gente não 
tiver essa continuidade, os conhecimentos que foram iniciados, não vão ser 
consolidados, muitos podem se perder... acho que a gente precisa continuar, mesmo 
sendo linguagem e matemática, eu acho isso já é uma forma de continuação, ao 
menos a gente vai tá encontrando com eles com certa sistematicidade...” 

 

        Ela enfatizou que o programa não deveria ser visto como um repasse de 

informações: 

“... essa história de que tem que repassar para o outro, não queremos essa visão de 
repassar. E alguns orientadores ainda têm essa visão, que estão lá para repassar 
informação. A gente quer montar grupos de estudo, de reflexão, onde todo mundo ali tá 
se vendo como participante desse processo, independente se é formador, orientador, 
ou professor, mas todos estão dentro desse processo, não é?!...” 

 

        Alice, também mencionou a importância do PNAIC ser visto como um 

momento de estudo e troca de experiências: 

 
“... eu sempre deixava bem claro que eu estava ali pra trocar experiências, claro que em 
todo trabalho a gente precisa de alguém pra mediar, tem que ter um mediador, isso é 
muito importante, mas que ali ninguém sabia mais do que ninguém. A gente estava 
estudando, era um momento que estávamos construindo juntos o que a gente queria, o 
que a gente precisava...”  

  

 
        Verificamos que as entrevistadas apresentaram maiores aspectos 

semelhantes do que incomuns, acerca de suas concepções sobre formação em 

rede. A respeito dos aspectos semelhantes, destacaram a importância da 

continuidade da formação, no sentido de ter um maior prolongamento, 

continuar sendo possível, em anos posteriores, garantindo assim, uma melhor 

compreensão e consolidação dos temas abordados. A reflexão e a troca de 

experiências, também mencionados por elas, dão oportunidade para os 

professores, tanto aos orientadores de estudos quanto, aos cursistas, 
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melhorarem suas práticas. E, por fim, concordaram que esse tipo de formação, 

teria a função de construir grupos de estudos, em que todos os envolvidos, 

seriam participantes do processo. 

        Sobre os aspectos incomuns, a professora formadora Letícia, afirmou a 

necessidade do engajamento e união do grupo, nos encontros, além do 

reconhecimento da experiência acadêmica e profissional, trazidas pelos 

professores participantes, a fim de que esses conhecimentos possam ser 

levados em consideração durante a formação. Já Alice, trouxe a importância do 

estudo permanente dos profissionais em educação, inclusive, dos professores 

alfabetizadores, garantindo, assim, o que necessitam para melhorar suas 

práticas. 

       Por fim, constatamos que a professora formadora e a orientadora de 

estudos verbalizaram suas concepções sobre formação em rede, de forma 

objetiva. Vale salientar, que ambas, possuíam experiências anteriores à 

formação do PNAIC, além de significativa bagagem teórico-didática, 

principalmente, Letícia, que já havia participado, enquanto mediadora, em 

outras formações, promovidas pelo CEEL e, inclusive, como professora 

formadora do Pró-letramento, que também foi um programa de formação em 

rede, em alguns aspectos, semelhante ao Pacto. Quanto a Alice, tinha 

participado de outros momentos de estudos, em vários cursos ministrados pelo 

CEEL, como professora alfabetizadora da rede municipal de Camaragibe, 

assim como mediadora, em cursos promovidos pela rede estadual de ensino 

de Pernambuco, porém, em programas de correção de fluxo como "Se liga" e 

"Acelera". 

 

4.1.2 Expectativas e possíveis contribuições do PNAIC 

        Alice relatou em sua entrevista, dois aspectos positivos evidenciados 

durante o PNAIC: a valorização dos materiais complementares e a 

possibilidade de reflexão sobre a prática, a partir do material do programa.  

        Assim, afirmou: 

“... então o professor passou a repensar, ele passou a usar de outra maneira, não só os 
jogos, mas os livros que eles tinham, que eles não faziam os „cantinhos de leitura‟, os 
livros estavam lá, eles davam aos alunos... eles começaram a fazer, a preparar seus 
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„cantinhos de leitura‟ e mostrar aos alunos a leitura, leitura também pelo prazer, a 
leitura deleite.”“... Quando a gente chegava na sala de aula pra visitar, tava lá o 
„cantinho de leitura‟ e a função dele na sala de aula, pois os alunos sabiam qual era a 
função daquele „cantinho‟, não era apenas uma caixa de livros que estavam no 
armário,ou livros que estavam guardados...não! Aqueles livros estavam ali pra ler, 
porque eles iam aprender a ler mais, e eles começaram a valorizar mais esses 
materiais,não só os jogos, mas todos esses materiais que chegaram.” 

 

        Um ponto importante a ressaltar foi que, no município de Camaragibe, 

rede em que Alice mediou os encontros OE-P, os orientadores de estudos 

acompanhavam os professores cursistas nas salas de aula e realizavam, 

também, o planejamento para os encontros (as seis orientadoras de estudos de 

Camaragibe se encontravam pra planejar). Isso ocorreu de modo diferente do 

que foi pré-estabelecido, pelo programa, que essa carga horária seria apenas 

para a realização dos encontros OE-P. Esse fato aconteceu no início da 

formação do Pacto, até a unidade quatro, depois Camaragibe ficou semelhante 

aos outros municípios, porém, ao invés de ocorrerem os encontros nos 

sábados, foi dividido o horário entre sextas-feiras e sábados, porque muitas 

professoras cursistas alegaram fazer pós-graduação aos sábados. 

        Sobre a possibilidade de reflexão sobre a prática a partir do material do 

programa, Alice mencionou: 

“... o PNAIC trouxe, ao invés de livros extensos e de difícil entendimento, ele trouxe 
fragmentos de leituras, de leituras até já conhecidas, de autores que já são 
conhecidos... mas não trouxe uma coisa extensa, trouxe uma coisa fragmentada que 
fazia o professor, nas idas e voltas, dizer „Ah, eu lembro! ‟... e com relatos de 
professores, isso facilitou muito. Acho que esses relatos trouxeram, para os 
professores, a questão da constatação,„Eu não sabia que eu fazia isso!‟e acrescentam: 
„Eu acho que eu fazia de uma maneira incorreta, agora eu só faltava organizar tais 
trabalhos!‟...” 

 

         Letícia, em sua entrevista, também trouxe dois aspectos positivos 

vivenciados durante o PNAIC. O primeiro, assim como Alice, foi o uso dos 

materiais complementares e o segundo foi perceber uma maior compreensão e 

credibilidade dos orientadores de estudos, sobre a proposta do sistema de 

ciclos. 

Assim retratou: 
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“... a gente viu nos encontros, nas socializações e nos seminários que acompanhamos 
alguma mudança, e muitos orientadores disseram pra mim que, por exemplo, 
Camaragibe que acompanhava no início, visitando escolas, eles viam o perfil dos 
professores, de alguma forma, mudando, professores que não inseriam os jogos, eles 
passaram a inserir, a questão do uso dos materiais... então, você vê alguma coisa 
mudou nessa prática, não foi a mesma coisa antes e depois...” 

“O que me deixou satisfeita, foi escutar pessoas dizendo que antes tinha uma visão, 
agora eu não perguntei se „o antes‟ era antes do PNAIC ou depois do PNAIC... elas só 
disseram assim, que antes elas tinham sérias críticas ao sistema de ciclos, que eram 
contra, mas que foram adquirindo mais conhecimento, conhecendo melhor a proposta 
do ciclo e que hoje elas acreditam que é importante, interessante, que é pertinente...Eu 
acredito que o PNAIC, se não mudou a concepção delas, mas como que consolidou, 
confirmou aquilo que elas já tinham uma ideia." 

 

        Tanto a professora formadora quanto a orientadora de estudos citaram 

que o conhecimento prévio que possuíam dos grupos que acompanhavam foi 

favorável à realização dos encontros. 

        Letícia falou o seguinte: 

“...muitas já me conheciam e, de uma forma ou de outra, me surpreendeu, porque 
quando eu entrei na sala, no primeiro dia, fui muito bem acolhida e elas tinham boas 
expectativas em relação a mim como formadora, que gerou, também, um desafio 
maior, mais da metade da turma eu conhecia de outra formação, isso foi um aspecto 
bastante positivo. 

         Alice também comentou: 

"...eu já conhecia as professoras, porque eu sou colega de trabalho delas, eu já 
conhecia muitas assim...posso dizer que do meu grupo eu conhecia todas, porque 
eu já trabalhei com 98% do pessoal da sala, nas escolas, em projetos...então, o que 
é que a gente fazia, geralmente colocava as pessoas que já apresentavam algum 
problema no momento do estudo, no momento da própria apresentação, colocava 
ao lado de alguém que eu já sabia que iria envolver..." 

 

 

        Em relação ao que deveria ser mantido nos encontros do tipo F-OE, 

Letícia mencionou a permanência das salas mistas, compostas com 

educadores de diferentes municípios, visto que, em sua turma, essa foi uma 

experiência positiva: 

“... podem ser mantidas as salas mistas, municípios diferentes, porque há uma 
proposta ou um pedido de algumas redes de ensino pra formar turmas específicas por 
municípios. Eu não acho isso legal. Pelo o que eu vivenciei na minha turma, ter a 
possibilidade de trocar experiências, pessoas que estão no início desse processo de 
aprender a ser formador com pessoas que já estão há um tempo, isso faz o grupo 
crescer, o grupo cresceu muito e uniu, se uniu enquanto grupo. Então, eu acho que 
ficar no mesmo município, é perder essa dinâmica de crescimento...” 
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         Alice, também, afirmou que deveriam ser mantidos os diferentes 

municípios nos momentos F-OE, valorizando, assim, a heterogeneidade:  

“...o próprio grupo dos municípios, porque cada município a gente tem uma realidade, 
cada lugar... o que é que acontece, cada lugar a gente tem algo diferente, a 
heterogeneidade é muito forte na nossa vida, porque ninguém é igual, cada um traz a 
sua especificidade, então, isso fez com que as professoras crescessem durante a 
formação,  por quê? Porque eu começo a ver o que o outro faz, não de uma maneira 
de imitar, mas de questionar, de refletir „o que é que eu posso mudar?‟ , „O que eu 
preciso, então?‟...” 

 

        Logo, três aspectos apareceram em destaque nas entrevistas, acerca das 

expectativas e contribuições do programa.O primeiro diz respeito aos 

orientadores de estudos conhecerem melhor sobre o sistema de ciclos, durante 

os encontros e, a partir dessa compreensão, passarem a aceitar mais e dar 

maior credibilidade a essa proposta. O segundo aspecto seria a relação  

estabelecida entre as agentes formadoras e seus grupos, haja visto já se 

conhecerem, anteriormente ao PNAIC. Por fim, o terceiro aspecto comum foi o 

tratamento dado à heterogeneidade do grupo, vivenciado através de 

momentos, de trocas de experiências entre os diferentes municípios 

participantes, fazendo com que os orientadores de estudos daqueles 

municípios, tivessem a oportunidade de refletirem sobre "o que" e "como" 

poderiam modificar e, ou aperfeiçoar suas práticas, a partir do conhecimento 

das ações realizadas em outras redes de ensino. 

 

4.1.3 Avaliação e dificuldades do PNAIC 

        Ao mencionar as dificuldades ocorridas durante o PNAIC, a professora 

Letícia afirmou que houve encontros onde o tempo foi curto, para: a) o 

planejamento dos orientadores de estudos nos momentos F-OE; b) a 

abordagem dos temas(Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética e Gêneros 

Textuais ) e, c) o espaçamento entre os encontros de formação do programa.  

        Assim afirmou: 
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"Uma das dificuldades que a gente teve nas formações foi adequar o tempo ao 
planejamento. Isso só foi conquistado mesmo, quando a gente, eu acho, quando a 
gente já tava trabalhando as unidades cinco e seis..." 

 

"... poderia ter feito algum tipo de adequação, no sentido de ter, um maior tempo de 
formação pra unidade três, sobre a apropriação do 'Sistema de Escrita' e, um menor 
tempo pra unidade quatro, porque essa unidade quatro, sobre 'Ludicidade', acaba 
sendo retomada em outros momentos..." 

  

        E, acrescentou sobe a unidade três: 

"... todo mundo fala que a unidade três, é como se fosse o coração do PNAIC, onde 
estão os conceitos mais explicitados de alfabetização, os princípios..." 

 

"... a gente sentiu muita necessidade em aprofundar a discussão sobre Gêneros 
Textuais que, embora tratasse no encontro, mas também pelo tempo, a gente passava 
e não chegava a aprofundar teoricamente, então eu fiz algumas indicações de leitura..." 

 

"...um espaço maior, um pouco mais... entre uma formação e outra, porque na reta final 
a gente vivenciou duas formações, praticamente, no mesmo mês...então duas 
unidades basicamente, bem próximas..." 

 

        Alice, também enfatizou tanto o pouco tempo para o planejamento do 

orientador de estudos, nos momentos F-OE quanto, para a abordagem de 

algumas unidades.Eis sua colocação a respeito: 

"... a distribuição do tempo poderia ser repensada um pouco, porque tem temas no 
encontro do formador com o orientador... tem temas que a gente vê que o espaço fica 
curto, principalmente na hora de planejar." 

"... a 'Avaliação', que é na unidade oito, foi a unidade que a gente precisava de mais 
tempo, realmente, eu vejo também, que 'Projetos e Sequências', a gente também 
precisava de um tempo maior, pra que a gente pudesse estudar...'Gêneros' , também, 
a questão de gêneros textuais, que é um tema muito amplo..." 

 

        Ela acrescentou, ainda, sobre a unidade de Progressão e Avaliação e, a 

unidade de Jogos e Brincadeiras: 

"... o tema da 'Avaliação' precisava mais de tempo pra gente discutir, pra que a gente 
pudesse rever, pra que a gente pudesse realizar algumas avaliações em sala, que a 
gente pudesse, de fato... ir mais assim, no miudinho, ir mais nas minúcias da 
avaliação." 
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"... teve unidades que precisavam de muito mais tempo. A 'Ludicidade' mesmo, foi uma 
unidade muito prazerosa, não é?! E a gente percebeu que poderia ter mais tempo... o 
professor poderia ir atrás de pesquisas, estudar depois, mais um pouco, essa unidade." 

 

        Alice comentou sobre o pouco tempo das orientadoras de estudos de 

Camaragibe, quando passaram a não ter mais os encontros para planejarem, 

dentro da carga horária da formação OE-P. Eis o que afirmou: 

"Eu acho que de princípio a gente, de Camaragibe, tinha um tempo mais extenso pra 
gente fazer... ler, preparar, organizar, no final já ficou mais difícil, porque o tempo que a 
gente tinha pra fazer, ficou menor..." 

 

        Letícia mencionou que poderia haver adequações na distribuição do 

tempo para as unidades de Projetos e Sequências.  

Assim comentou: 

"... o trabalho com Projetos e Sequências, mostrou-se mais complexo, eu não digo 
alargar o tempo mas, talvez, se a gente pudesse começar a discutir projetos antes, tipo 
na unidade cinco, a gente trabalha Gêneros, e já apresenta alguns modelos, os 
exemplos que a gente traz nos cadernos, não sei...de alguma forma a gente estaria 
retomando e 'amarrando' mais esses conceitos..." 

        O atraso do material do programa e um maior envolvimento das redes 

municipais de educação foram mencionados tanto por Letícia quanto por Alice. 

Letícia assim comentou: 

"... o fato dos materiais terem chegado atrasados, dificultou, inclusive, os próprios 
orientadores de estudarem esse material com mais tempo, ficaram os encontros um 
próximo do outro e de uma formação pra outra, eles tinham as demandas de formação 
deles com os professores e eles não conseguiam espaço hábil pra lerem a unidade 
seguinte, porque estavam todos atarefados coma unidade anterior..." 

"... muitas redes de ensino não apoiaram a formação e os professores tiveram que 
fazer aos 'trancos e barrancos', então tem que melhorar isso, pra poder dar um 
resultado." 

 

        Eis o que Alice afirmou a respeito: 

"... nós tivemos um atraso do material e, o que é que acontece? Quando o material 
atrasa a gente acaba atrasando o trabalho, entendeu? É fundamental que esse 
material chegue... para que possamos iniciar com ele, por quê? quando o professor 
está com o material em mãos, começa a ver esse material..." 

"... o que dificultou foi quando a gente tava indo para as escolas, tava acompanhando 
o trabalho do professor, a gente tava ajudando, a gente tava construindo, tava 
trocando e, quando quebrou, a própria rede quebrou esse trabalho, então o início 
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houve uma dificuldade, por quê? Porque a gente só ficou junto com o professor na 
Formação e, uma coisa que a gente tava construindo, no início, que tava muito boa, 
teve que ser quebrada." 

        Sobre a avaliação de suas atuações,as agentes de formação pontuaram 

aspectos específicos de como julgavam ter atuado. Letícia relatou o seguinte:      

"... dentre as unidades o aspecto que, pra mim, era o mais difícil, era essa última 
unidade, por questão da Progressão, aí ali eu tive que dar uma paradinha, mas não 
foi, mesmo assim, dentro do que eu queria parar, eu queria ter tido mais tempo, por 
exemplo, na formação eu queria ter montado grupos de estudos..." 

"... Poderia ter estudado mais, ter trazido mais a questão da Ludicidade, acho que eu 
poderia ter contribuído mais nessa unidade, se eu tivesse corrido mais atrás de outros 
materiais, além do material do Pacto, talvez trazer mais relatos de experiências, pra 
incrementar..." 

        E finalizou, dizendo: 

"Eu não deixei de fazer, vamos dizer... o que era principal eu abordei, mas, eu achei 
que podia ser mais ampliado, mais aprofundado, se eu tivesse tido tempo pra estudar 
e, na ocasião eu não tive, foi um planejamento que aconteceu assim, com mais 
dificuldade, por essa minha falta." 

        Já Alice, afirmou: 

"... eu vejo que eu dei muito tempo ao grupo, sei que eles precisavam, mas eu 
precisava ter cortado alguns pontos, pra que não se estendessem...então um ponto 
que eu quero rever para o próximo ano, ver essas marcações de tempo, pra que eu 
possa ter, em alguns momentos, exatidão... 

        E, acrescentou: 

"... não estou dizendo que não teve exatidão, mas teve momentos que eu precisava, 
realmente, ter dado uma cortada.." 

 

        Elas deram algumas sugestões para melhorar o programa. Alice sugeriu: 

"... o tema 'Avaliação' poderia ter sido um pouco mais extenso, ao invés de ter sido 8 
horas, poderia ter sido 12 horas." 

 

        Já as sugestões de Letícia foram: 

 

"... um elemento interessante era valorizar os grupos de estudos na escola..." 

 

"... se tivesse um fórum, a gente poderia trocar mais....essas pessoas que tinham mais 
experiência poderiam ajudar mais nesse fórum, esclarecendo, tirando dúvidas, não 
centrar só em mim." 
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"... a presença do coordenador municipal, que é um grande elo entre os formadores e a 
Secretaria de Educação, pra conseguir viabilizar uma boa formação." 

 

         Acreditamos, que a necessidade de ampliação ou redução do tempo, 

para algumas temáticas do programa, apontadas pelas entrevistadas, será 

sempre um aspecto subjetivo, em função das trajetórias, teórico-práticas, dos 

educadores envolvidos. Assim como, a dificuldade do tempo para planejar, 

durante os momentos F-OE, apresentar-se-á, toda vez que houver o pedido de 

uma estrutura de formação, que contemple um espaço para a vivência do 

planejamento das distintas redes de ensino, atendendo suas especificidades. 

         Verificamos, que a sugestão, das agentes formadoras, em realizar um 

fórum para debates ou de um grupo de estudos, ambos fora do horário do 

programa, permanecerá sendo mais um entrave, visto que os momentos de 

estudo e planejamento nas redes de ensino, é mínimo, ou inexistente. Para 

isso, as redes precisariam assumir esse espaço, como previstos, firmando-o 

em suas cargas horárias anuais estabelecidas. 

        Logo, é essencial, a garantia do envolvimento efetivo das redes de ensino 

ao programa, assim como, de todos os participantes relacionados a ele. Dessa 

forma, haverá possíveis viabilizações de meios, para que a formação alcance, 

de maneira mais satisfatória, seus objetivos. 

 

 

4.2 Análise da distribuição do tempo nos encontros F-OE e OE-P durante 

as unidades 4 e 8 

 

        Na presente seção, analisaremos a distribuição do tempo, de acordo com 

as atividades desenvolvidas nos encontros F-OE e OE-P, que observamos 

durante as unidades temáticas 4 e 8, que trataram, respectivamente, sobre a 

importância do trabalho com o lúdico para a aprendizagem da leitura e da 

escrita e, com a temática da progressão no ciclo de alfabetização.   

        Faremos, inicialmente, uma breve análise da duração total das unidades 4 

e 8, durante encontros F-OE e OE-P vivenciados . Estes dados aparecem na 

tabela 2 abaixo: 
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Tabela 02. Duração dos encontros em horas e minutos considerando apenas 

as unidades analisadas 

 Duração  
encontro F-OE 

Duração  
encontro OE-P 

Unidade 4 11h e 5min 7h e 34min 

Unidade 8 15h e 47min 5h e 20min 

Total 26h e 52min 12h e 54min 

         

        Assim, o encontro F-OE referente à unidade 4, tinha uma previsão de 

doze horas de duração, sendo reduzido, dessa forma, em 55 minutos, o que, 

possivelmente, aconteceu por conta de pequenos atrasos, nos inícios de cada 

turno da formação, sendo importante lembrar que esse encontro tratou da 

unidade 4, e, também, da unidade 5, como já mencionamos na seção que 

aborda a metodologia dessa pesquisa. 

       Diferente do ocorrido no encontro F-OE referente à unidade 8, visto que 

estava previsto 24 horas de duração para esse encontro, sendo reduzido 8 

horas e 13 minutos desse tempo. Salientamos que, nesse encontro, houve 

mais acontecimentos extras de atrasos que, tudo indica, influenciaram nessa 

redução de tempo, como por exemplo atraso no primeiro dia pra início dos 

trabalhos com a turma, atraso no último dia para iniciar a primeira atividade da 

tarde “momento deleite”, além do adiantamento para o término, no auditório da 

FAFICA, visto que todas as turmas estavam reunidas nesse local para o 

encerramento do quarto seminário do PNAIC(encontros do tipo F-OE).     

        Em relação ao encontro OE-P, dedicado à unidade 4, com previsão de 

tempo de 12 horas de duração para aquela unidade, houve uma redução de 4 

horas e 26 minutos. Ressaltamos que esse encontro foi realizado em três 

espaços distintos, que foram em duas escolas municipais e no auditório da 

prefeitura do município analisado. Acreditamos que essa diminuição do tempo 

ocorreu por conta de fatores relativos ao tempo de lanches, informes, 

adiantamento no término do último dia. 

        Todos os acontecimentos extras ocorridos ao longo do último encontro do 

tipo OE-P, relativo à unidade 8, certamente, contribuíram na diminuição do 

tempo previsto. Essa diminuição foi de 2 horas e 20 minutos. É Importante 

citarmos que houve confraternizações, com entrega de presente coletivo, 
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lanches, informativos sobre o último seminário do programa, que não 

computamos no somatório do tempo total ocorrido naquela unidade.  

         Na subseção seguinte, através da observação da tabela 3, realizaremos 

uma análise mais detalhada em relação à proporção de tempo que era 

dedicada às diferentes atividades, durante os encontros que tratavam das 

unidades específicas (4 e 8). 

 

4.2.1 Distribuição percentual do tempo referente às atividades realizadas 

durante os encontros F-OE e OE-P nas unidades 4 e 8  

 

 

        Com o objetivo de discutirmos a distribuição percentual do tempo na 

realização das atividades ao longo dos encontros F-OE e OE-P, referentes às 

unidades temáticas 4 e 8, destacamos os principais pontos que emergiram 

durante o processo de nossa análise, tais como: 1)  espaço regular de tempo 

para atividades específicas vivenciadas ao longo dos encontros; 2) tempo 

destinado a socialização do cotidiano, específico, dos encontros de formação/ 

ou aulas nas salas de alfabetização, relativos ao processo de ensino-

aprendizagem da língua escrita, e ; 3) tempo específico para o planejamento 

dos encontro de formação/ ou aulas nas salas de alfabetização referentes à 

área de língua portuguesa.  

        Percebemos a existência de maior estabilidade na proporção de tempo 

dedicado às diferentes atividades nos encontros F-OE das duas unidades (4 e 

8), em relação aos encontros OE-P, ou seja, havia um tempo, especifico, para 

o desenvolvimento de determinadas atividades, que provavelmente, eram tidas 

como prioritárias, durante aqueles encontros de formação. 

        Identificamos que havia um tempo destinado a socialização do cotidiano 

dos encontros OE-P, isso ocorreu com regularidade durante as duas unidades 

(4 e 8) realizadas durante os encontros F-OE, porém aconteceu apenas uma 

atividade semelhante a essa, no encontro OE-P, ou seja, não existiu 

regularidade para esse tipo de atividade no encontro OE-P. 

        No que diz respeito a ter um espaço de tempo destinado para o 

planejamento de atividades a serem desenvolvidas, identificamos a 
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estabilidade de tal espaço ao longo das duas unidades analisadas (4 e 8) 

referentes ao encontro F-OE, havendo, no entanto,  ausência daquele espaço 

de tempo, nas duas unidades analisadas durante o encontro do tipo OE-P.   

       Após a tabela 03, realizaremos algumas reflexões sobre a mesma, acerca 

dos aspectos acima citados, assim como outros, através de três subseções que 

nos ajudarão a compreender melhor como ocorria a distribuição percentual do 

tempo, durante as atividades vivenciadas nos encontros que acompanhamos, 

tanto dos encontros F-OE, quanto dos encontros OE-P, nas duas unidades 

temáticas 4 e 8. Nas duas primeiras subseções, apresentaremos nossas 

reflexões, sobre a existência de estabilidade, ou não, na distribuição percentual 

de tempo vivenciado durante as atividades, num tipo de encontro específico, 

em seguida, na última subseção, faremos uma comparação, sobre a proporção 

de tempo gasto nas atividades, entre os dois encontros. 

        Notamos que a distribuição de tempo (tabela 03), em cada bloco de 

atividades, durante os encontros F-OE, referentes às duas unidades temáticas 

analisadas, tendia a ocorrer de forma regular. No entanto, verificamos a 

existência de atividades específicas a cada uma das unidades temáticas como, 

por exemplo, “Análise da Progressão e Socialização”, que ocorreu apenas no 

encontro F-OE referente à unidade 8, que tratou da temática da progressão de 

ensino no ciclo de alfabetização, assim como a atividade de “Brincadeiras e 

Socialização”, que foi uma atividade bastante específica em relação à temática 

da unidade 4, sobre ludicidade na alfabetização.  

 

 

4.2.1.1 Estabilidade, ou não, na proporção de tempo dedicado às 

diferentes atividades nos encontros F-OE das duas unidades 

 

 

         A atividade de “Socialização do último encontro OE-P”, ocorreu de forma 

semelhante à atividade acima citada, porém fazemos uma ressalva quanto ao 

tempo gasto com essa atividade, referente à unidade 8, visto que existiu uma 

tarefa extra, de socialização de uma sequência didática, proposta 

anteriormente pela formadora Letícia, às orientadoras de estudos  ( tabela 03).  
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TABELA 03. Distribuição percentual do tempo nos encontros F-OE e OE-P das duas unidades conforme as 
atividades realizadas 

                                                             
5O planejamento da Unidade 8 (no encontro F-OE/U8) ocorreu junto à temática “Instrumentos de 
avaliação." 
6
O planejamento da Unidade 4 (no encontro OE-P/U4) ocorreu em dois momentos 

destinados para isto, também, das unidades 3 e 5, ficando organizado, assim: 1º) momento 
= Unidade 4 (8h) + Unidade 3 (4h); 2º) momento = Unidade 4 (4h) + Unidade 5 (8h). 

 
ATIVIDADES 

 
OBSERVAÇÃO 

Unidade Temática 4 Unidade Temática 8 

Tempo F-OE Tempo OE-P Tempo F-OE Tempo OE-P 

Apresentação da Pauta  15’ (2,3%) 7’ (1,5%) 17' (1,8%) 8' (2,5%) 

Leitura Deleite - Parabenização de uma OE  
(F-OE/U8) 

10’(1,5%) 13’ (2,9%) 23' (2,4%) 17' (5,3%) 

Socialização do último 
encontro OE-P 

Socialização das OEs de uma 
sequência didática, por  
 
Município (F-OE/U8) 

90’ (13,5%) _ 150' (15,8%) _ 

Leitura 
Compartilhada 

 110’ (16,6%) _ 90’ (9,5%) 15’ (4,7%) 

Estudo do texto em 
grupo e Socialização 

- Presente P/ a OE (OE-P/U8) - 
-Lanche da Prefeitura de 
Camaragibe(OE-P/U8) 

30’ (4,5%) 150’ (33%) 110'(11,6%) 120'(37,5%) 

Brincadeiras e 
Socialização 

-Leitura de imagens com a 
temática  brincadeiras 
infantis(F-OE/U4) 

60’ (9%) 120’ (26,5%) _ _ 

Planejamento e 
Socialização 

- Entrega de presentes p/ F, 
Revisão e Planejamento da U8 
(F-OE/U8)

5
 

-Planejamento da U4 
(F-OE/U4)

6
 

170’ (25,6%) _ 160’(16,9%) _ 

Análise da Progressão e 
Socialização  

- No encontro OE-P/U8, não 
existiu socialização 
- Lanche de Confraternização 
(OE-P/U8) 

_ _ 110' (11,6%) 25’ (7,8%) 

Dinâmica “Mitos”    65' (6,9%) 70' (22%) 

Dinâmica “Prática 
docente” e Socialização 

 _ _ _ 60’ (18,7%) 

Socialização do “Para 
casa” 

-Auditório da Prefeitura de 
Camaragibe (OE-P/U4) 

_ 52’ (11,5%) _ _ 

Contação de história  -Pátio-FAFICA(F-OE/U4) 
-Auditório- Prefeitura de 
Camaragibe (OE-P/U4) 

30’ (4,5%) 70’(15,4%) _ _ 

Avaliação escrita do 
encontro 

-Explicações – Seminário do 
Programa (F-OE/U8) 
-Tempo não computado (U4)  

_ _ 10’ (1,1%) 5’ (1,5%) 

Atividades diferenciadas      

Acolhimento no pátio da 
escola com brinquedos  

- Resgate: brincadeiras 
daInfância c/ as cursistas e 
leiturade imagens com a 
temática  brincadeiras 
infantis(OE-P/U4) 

_ 42’ (9,2%) _ _ 

Apresentação - 
Avaliaçãodo último 
encontro F-OE 

 20’ (3%)  15' (1,6%)  

Apresentação - Relatório 
do último encontro OE-P 

 30’ (4,5%)  20' (2,1%)  

Momento deleite    Socialização de trabalhos das 
OEs sobre o programa, no 
auditório da FAFICA 

_ _ 40’(4,2%) _ 

Momento Cultural   Auditório da FAFICA _ _ 65’ (6,9%) _ 

Palestras  100’ (15%) _ 72’ (7,6%) _ 

Total _ 
 

11h e 5min  
(100%) 

7h e 34min 
(100%)  

15h e 47min 
(100%) 

5h e 20min  
(100%) 
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          A tarefa extra, foi que as OEs trouxessem e socializassem uma  

experiência das professoras cursistas em suas turmas de alfabetização. As 

OEs apresentaram essa atividade, de maneira detalhada, através de lâminas 

em data show, o que, possivelmente, contribuiu para o aumento do tempo 

utilizado na unidade 8 e, este ser maior (em torno 60 minutos) em relação ao 

tempo gasto na unidade 4, referente à mesma atividade.      

        Damos destaque à diferença de tempo gasto durante os encontros F-OE 

nas duas unidades, em relação à atividade “Estudo de texto em grupo e 

Socialização” (ver tabela 03). Provavelmente, essa diferença pode ter 

acontecido devido à unidade 8, sobre progressão de ensino, possuir conceitos 

bem mais “densos”, do que a temática da unidade 4, sobre o trabalho com o 

lúdico, necessitando esta última de um menor tempo para estudo e discussão 

conceitual. 

        As palestras foram atividades que aconteceram numa proporção de tempo 

distintas, existindo uma diferença entre elas. É importante mencionarmos que, 

possivelmente, essa diferença percentual na distribuição do tempo, tenha 

acontecido pelo fato de que, na realização da palestra, do encontro F-OE, 

referente à unidade 4, a palestrante, além de falar da inclusão das crianças 

portadoras de deficiência no uso dos jogos e brincadeiras, em turmas de 

alfabetização, ao final apresentou, em data show, de maneira bastante 

detalhada, um tipo de programa que auxilia as crianças, no desenvolvimento da 

língua escrita. Em seguida, o público interagiu, fazendo várias perguntas a 

respeito. 

        No entanto, é interessante fazermos um paralelo com o tempo utilizado na 

palestra do encontro F-OE referente à unidade 8. Vale salientar, que nessa 

palestra, que tratou da concepção de alfabetização e letramento, defendida 

pelo PNAIC, existiram duas atividades, que antecederam a mesma, uma foi o 

“Momento deleite” e a outra o “Momento musical”; esta última foi dividida em 

dois blocos que ocorreram antes e depois da palestra. Verificamos que, mesmo 

com todas essas atividades em torno, e de um possível atraso, a palestra 

aconteceu, e o que tudo indica, de forma bastante satisfatória. Assim, 

acreditamos que ambas as palestras tiveram uma distribuição de tempo, dentro 
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do encontro F-OE, relativo às unidades 4 e 8, que certamente, contemplou o 

que se propuseram. A palestrante da unidade 8 comentou: 

 

“Bom, a gente vai agora conversar um pouquinho e, no final, os artistas podem voltar 
a se apresentar, porque a gente precisa muito de música, sempre é bom música, não 
é verdade?...” (Palestrante E., Unid. 8)  

 

 

4.2.1.2 Estabilidade, ou não, na proporção de tempo dedicado às 

diferentes atividades nos encontros OE-P das duas unidades 

         Na distribuição de tempo, ocorrida durante os encontros OE-P, notamos 

que existiram poucas atividades regulares, priorizadas ao longo das unidades 

temáticas 4 e 8, duas delas foram, por exemplo, a “leitura deleite” e a 

“Apresentação da pauta”, sendo elas, comuns às duas unidades, de maneira 

bastante estável, em relação ao tempo utilizado.   

        Quanto à atividade “estudo do texto em grupo”, destacamos que, apesar 

de ser uma atividade regular nas unidades, percebemos que, durante a 

unidade 8, ela foi bastante interrompida por momentos extras que surgiram 

como, por exemplo, a entrega de um presente coletivo para a orientadora de 

estudos, Alice, assim como, a realização de um lanche diferenciado, 

providenciado pela prefeitura do município para o último dia do encontro 

daquela mesma unidade. Por esse motivo, o que tudo indica, o tempo, de fato, 

do estudo teórico, ter sido reduzido, apesar do elevado percentual de tempo 

registrado, chegando o mesmo a 37,5%. 

        Em relação à mesma atividade (“estudo do texto em grupo”), ao longo da 

unidade 4, encontramos, também, um percentual grande, em relação às outras 

atividades desenvolvidas, chegando a 33%.Tudo leva a crer que esse fato 

pode ter ocorrido por conta do estudo teórico ter sido realizado, apenas, 

durante essa atividade, o que é reforçado pelo fato de a atividade de “leitura 

compartilhada” ter sido inexistente ao longo dessa unidade. 

         Constatamos, assim, que as atividades predominantes, durante os 

encontros OE-P, foram as atividades não comuns, ocorridas nas duas unidades 

4 e 8. Entre essas atividades, destacamos: a de “Brincadeiras e Socialização”; 

a de “Contação de histórias”; e, a de “Socialização do para casa”. Percebemos 



97 
 

que os percentuais de tempo, durante tais atividades, foram mais elevados, em 

relação às poucas atividades regulares existentes. 

        Vale citar, ainda, que não existiram interrupções ao longo do 

desenvolvimento das atividades acima mencionadas, porém, chamamos a 

atenção de como ocorreu a atividade de “Socialização do para casa”, no 

momento OE-P/ unidade 4. Esse momento aconteceu durante 52 minutos 

(11,5% do tempo do encontro) com os quatro grupos de cursistas, juntos, no 

final do encontro, no auditório da Prefeitura de Camaragibe. Nessa atividade, 4 

professores cursistas, por turma, socializaram uma sequência didática, 

vivenciada por cada uma, em suas turmas de alfabetização. Dessa forma, 

cremos que, esse tipo de atividade poderia ter tido prioridade, em detrimento 

de outras que ocorreram com maior duração de tempo, como exemplo, a 

“Contação de história”, que durou 70 minutos (15,4%) e, a atividade de 

“Brincadeiras e Socialização”, que durou 120 minutos (26,5%). Não estamos 

dizendo, que esse momento de “Contação de histórias” e que as “Brincadeiras” 

não tenham importância, dentro da temática da ludicidade, porém, acreditamos 

que o tempo poderia ser reduzido, sendo assim, melhor distribuído, ao longo 

daquela unidade, a fim de existir uma maior aproximação do que acontece na 

prática das salas de aula e a socialização ocorrer com um maior número de 

cursistas discutindo o que desenvolveram nas suas turmas específicas.  

        Observamos que a atividade “Prática docente e socialização” apresentou 

um percentual de 18,7% do tempo, apesar de não ser uma atividade regular. 

Damos destaque para ela, por se tratar de uma atividade que durou uma hora, 

porém, fez com que todas as professoras cursistas tivessem um bom 

envolvimento, refletindo sobre como elas antes alfabetizavam no início da 

carreira docente e como, hoje, alfabetizam, ou seja, o que mudou, em termos 

de concepção de alfabetização. Como, por exemplo, uma das professoras 

cursistas, mencionou: 

“Não faço mais o uso de textos cartilhados, cópias de texto grandes, padrões 
silábicos sem objetivos claros...!” (P S., Unid 8) 

 
 

4.2.1.3 Comparação na proporção de tempo dedicado às diferentes 

atividades nos encontros F-OE e OE-P 
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        Em relação à atividade “Apresentação da pauta”, percebemos que o 

tempo de F-OE nas duas unidades, 4 e 8, foi maior, em relação ao tempo do 

encontro OE-P. Este fato ocorreu, certamente, porque a formadora Letícia 

apresentava a pauta geral do planejamento, para os três dias, que previa o 

total de 24 horas, relatando o que iria ocorrer, detalhadamente, às orientadoras 

de estudos. Nos encontros OE-P, Alice também dava explicações detalhadas 

de sua pauta, porém, previa no mínimo 8 horas e no máximo 12 horas sendo 

assim, bem mais reduzido o tempo para tal atividade.  

        No que se trata do tempo dedicado, para a atividade sobre “Estudo de 

texto e socialização”, é notório, a estabilidade de tempo da referida atividade na 

unidade temática 8, nos dois tipos de encontros. No entanto, na unidade 

temática 4, a mesma atividade foi distribuída de forma bastante reduzida, assim 

como, também, em relação à atividade ”Brincadeiras e Socialização”, em que, 

no encontro OE-P, o percentual daquela atividade, foi praticamente, o triplo em 

relação ao tempo dedicado para a mesma atividade, no encontro F-OE. Tudo 

leva a crer que essa diferença aconteceu, ao longo das duas atividades 

específicas, pelo fato de que ainda faltava tratar, posteriormente, da 

abordagem da unidade temática 5, sobre gêneros textuais, o que, 

provavelmente, fez com que a formadora controlasse bem o tempo. Era 

evidente a preocupação de Letícia, no que se refere a otimizar o tempo, a fim 

de “dar conta” das duas unidades temáticas (4 e 5)7. Assim Letícia, afirmou: 

 

“Nós preferimos dedicar mais tempo pra unidade 5, certo? Porque a questão da 
ludicidade, a gente já vinha, de alguma forma, contemplando com os jogos. A unidade 
5, sobre gêneros textuais, tem questões mais complexas, pra gente discutir. É por 
isso que a gente pensou em termos um dia pra tratarmos da unidade 4, e um dia e 
meio, pra unidade 5.”( F Letícia, Unid. 4) 

 

        Na atividade de “Contação de histórias", vivenciada durante a unidade 4, 

em ambos os momentos, houve uma significativa diferença de percentual, de 

mais do triplo, sendo F-OE 4,5%, e OE-P 15,4%. Possivelmente, durante os 

encontros F-OE houve uma distribuição do tempo, que dava prioridade a outros 

tipos de atividades, como as regulares que contemplavam a socialização e o 

                                                             
7
 No mesmo encontro do tipo F-OE que tratou da unidade temática 4, sobre ludicidade na alfabetização  

também, tratou, posteriormente, da unidade temática 5, sobre gêneros textuais. No entanto, nos 
propomos analisar, nesse encontro, apenas a unidade temática 4. 
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planejamento dos das orientadoras de estudos, como as atividades de 

“Planejamento e Socialização” e, também a atividade de “Socialização do 

último encontro OE-P”. Assim, percebemos que, durante os encontros OE-P, 

havia um espaço de tempo reduzido, destinado à socialização das práticas 

realizadas pelas professoras cursistas. A atividade que se assemelhava à 

“Socialização do último encontro OE-P”, vivenciada nos encontros F-OE, era a 

atividade de “Socialização do para casa”, em que as cursistas apresentavam 

atividades vivenciadas junto aos seus alunos, a fim de socializarem com as 

cursistas de seu grupo. Além de ter ocupado pouco tempo na unidade 4, ela 

não ocorreu na unidade 8. Parece-nos importante refletir-se sobre essa 

ausência de tempo para uma maior tematização das práticas de ensino 

efetivamente praticadas pelas professoras em formação no PNAIC. 

        Por outro lado, percebemos que a proporção de tempo destinado às 

atividades comuns aos dois tipos de encontro, durante as unidades analisadas, 

não ocorria de maneira estável. Tudo indica que, durante os encontros OE-P, o 

tempo das atividades voltadas à socialização de experiências das cursistas 

junto às crianças, tendia a ser escasso, já no encontro F-OE, existia espaço de 

tempo específico para as socializações das práticas das orientadoras junto às 

cursistas, além de seu uso ter sido regular durante as duas unidades 

analisadas.  

No que se refere ao percentual de tempo destinado para o planejamento 

das professoras cursistas, não havia esse espaço no tipo de encontro OE-P, 

referente às unidades 4 e 8 que acompanhamos, no entanto, durante o 

encontro F-OE, existia esse espaço e era também garantido um tempo 

pensado para que tal momento ocorresse, ou seja, o espaço para as 

orientadoras de estudos planejarem tinha prioridade durante aqueles 

encontros. 

         Assim, refletimos sobre a necessidade dos professores alfabetizadores, 

terem garantido, durante as formações continuadas, como a do PNAIC, um 

espaço específico, pré-estabelecido, para planejarem suas aulas e trocarem as 

experiências que estão sendo vividas com seus alunos, junto aos colegas 

professores que atuam numa mesma instituição escolar.   

 



100 
 

4.3 Análise do uso do tempo vivenciado durante os encontros F-OE e OE-

P nas duas unidades 

 

        Para uma melhor compreensão de como eram realizados os momentos de 

formação observados, situamos, nessa seção, como ocorria a apresentação 

explícita da pauta de atividades, bem como o uso do tempo pedagógico, 

durante aqueles momentos de formação. Descreveremos, assim, tais 

encontros, de acordo com a unidade temática em comum, desenvolvida nos 

momentos do tipo F-OE e OE-P. 

4.3.1 O uso do tempo nos encontros que trataram da unidade 4 - trabalho 

com o lúdico na aquisição da leitura e da escrita 

 

 

       Nesta subseção, nossa análise tratará, especificamente, do uso do tempo 

na unidade temática 4, que abordou a importância do trabalho com o lúdico 

para a apropriação da leitura e da escrita. No entanto, destacaremos o 

desenvolvimento daquela unidade, durante os encontros F-OE e OE-P, 

separadamente. 

 

 

4.3.1.1 O uso do tempo durante o encontro F-OE na unidade 4 

 

        Durante o encontro F-OE, ocorrido nos dias 12, 13 e 14 de agosto de 

2013, que tratou das unidades temáticas 4 e 5, sobre Ludicidade na 

alfabetização e Gêneros textuais, tendo como carga horária 24h, a professora 

formadora, Letícia, chegava à FAFICA, na cidade de Caruaru/Pe, sempre antes 

das 8 horas, preparava seu material e aguardava a presença das orientadoras 

de estudos. No primeiro dia, antes das orientadoras de estudos chegarem, ela 

organizou a sala em cinco “cantinhos lúdico-pedagógicos”, cada um, com as 

seguintes atividades: varal de poesia, adedonha, forca, cruzadinha e adivinha. 

        Após a atividade intitulada “leitura deleite”, realizada no pátio da 

Faculdade, por uma contadora de histórias, as orientadoras de estudos foram 

para as salas de aula. Assim, através de projeção em data show, Letícia 
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apresentou a sua pauta de trabalho, organizada para os três dias. (cf.. Quadro 

2, apresentado mais  adiante).         

        É importante destacarmos que, apesar desse encontro tratar das unidades 

4 e 5, analisaremos apenas a unidade 4, a respeito da Ludicidade na 

alfabetização, pelo fato já mencionado na seção que tratou da metodologia na 

presente pesquisa. 

        Durante a apresentação geral da pauta, a professora formadora, Letícia, 

justificava sempre as escolhas das atividades propostas, relacionando-as às 

unidades temáticas que estavam sendo abordadas. Ela seguia uma sequência 

gradativa dia/turno, explicando, como tinha pensado tais atividades para a 

formação, inclusive, aqueles “5 cantinhos”, acolhedores, que representavam   

brincadeiras a serem realizadas. Naquela ocasião, ela explicou, por exemplo: 

 

"De fato, eu trouxe cinco propostas de brincadeiras, que têm tudo a ver com a 
essência da unidade 4.A gente vai se organizar nesses cantinhos pra iniciar essas 
brincadeiras, se der tempo ainda agora pela manhã, certo? Então: varal de poesia, 
adedonha, forca, cruzadinha e adivinha.”( F Letícia, Unid.4 ) 
  
 

         As participantes ficaram curiosas a respeito daquele momento relativo às 

brincadeiras. No entanto, um fato que nos chamou atenção, foi à expectativa 

das orientadoras de estudos sobre o uso do material teórico que havia 

chegado. Inclusive, como trabalhariam o tópico 'relato de experiência‟ presente 

no material e, que estava incluído também como atividade de socialização, na 

pauta do encontro. Por exemplo, indagaram: 

 
"E sobre esse relato de experiência, Letícia, como vai ser? A socialização é por 
unidade? A gente vai socializar aqui no encontro?" (OE R., Unid. 4 ) 
 

        Letícia esclareceu: 
 

"O relato de experiência é uma marca comum do próprio material. Toda unidade tem 
um relato de experiência, que vamos socializar e trabalhar a cada encontro.Vamos 
trabalhar, ler bem, que é pra entender outras estratégias que a gente vai conhecer."(F 
Letícia, Unid. 4) 
 
 

         Salientamos que as orientadoras de estudos do grupo de Letícia, atendiam 

tanto, professoras cursistas específicas de cada ano do ciclo como, 

professoras dos três anos ao mesmo tempo e, de turmas multisseriadas. Dessa 

forma, durante os encontros F-OE, as orientadoras de estudos tinham uma 
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visão integral referente ao ciclo de alfabetização. Esse fato acontecia também 

com as demais turmas de orientadoras de estudos, não somente com a turma 

de Letícia, visto que, essa estrutura era própria do programa, sendo idealizada 

para os encontros do tipo F-OE. 

         
  Quadro 02. Pauta do encontro F-OE relativa às unidades temáticas 4 e 5 

 

1º DIA (manhã) 12-08-2013 

• Leitura Deleite - Contadora de história (Sec. de Educ. de Caruaru); 

• Apresentação da síntese da avaliação do grupo sobre o encontro anterior; 

• Devolutiva dos relatórios pelo formadora; 

• Socialização das experiências dos orientadores nos municípios; 

• Leitura do Iniciando a conversa da unidade 4 em slide/objetivos; 

• Conversa sobre a importância do brincar; 

• Vivência dos cantinhos do brincar. 

1º DIA (tarde) 12-08-2013 

• Leitura deleite: PNBE ou PNLD obras complementares; 

• Exposição dialogada da unidade 4 - texto 1 e 3; 

• Leitura em grupo do texto 2 da unidade 4; 

• Planejamento da unidade 3 ( últimas 4h) e 4 ( primeiras 8h). 

2º DIA (manhã)13-08-2013 

• Leitura deleite: cantigas de roda; 

• Socialização dos planejamentos; 

• Unidade 5: ler a seção “Iniciando a conversa”; 

• Brincadeira da batata-quente: questões provocadoras sobre o texto 5; 

• Apresentação síntese em slides do texto 1 da Unidade 5; 

• Leitura do relato de experiência do caderno do campo – unidade 5 (p. 15 – 32) e 

elaboração de sugestões. 

2º DIA (tarde) 13-08-2013 

• Leitura deleite: Os Fantásticos Livros Voadores do Sr. Morris Lessmore; 

• Socialização do relato e das atividades propostas; 

• Exposição dialogada da síntese do Texto 3 – unidade 5; 

• Planejar uma sequência de atividades: matemática e Língua; Portuguesa; história, 

geografia e Língua Portuguesa ciências e Língua Portuguesa. 

3º DIA (manhã)14-08-2013 

• Leitura deleite: PNBE ou PNLD Obras Complementares; 

• Atividade de aprofundamento: Explorando melhor os direitos da análise linguística; 

• Planejamento da Unidade 4 (4 h) e Unidade 5 (8h); 

• Avaliação do Seminário. 

3º DIA ( tarde) 14-08-2013 

       * Palestra sobre Recursos Didáticos em Educação Inclusiva         

           - Tícia Ferro 
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        No decorrer da apresentação geral da pauta, Letícia indagava sempre ao 

grupo de orientadoras, se elas estavam de acordo com a proposta. 

Percebemos, que naquele momento, elas acolhiam positivamente o que fora 

planejado, não sugeriam atividades diferentes das apresentadas, nem 

complementavam ou questionavam tais atividades. 

        Entretanto, as orientadoras de estudos deram sua opinião sobre o último 

encontro F-OE, através de uma avaliação escrita. Isso ocorreu logo após o 

término do encontro. Vale destacar que, ao final de cada dia, algumas 

orientadoras procuravam Letícia para conversarem, à parte, sobre algumas 

dificuldades mais específicas, relativas às questões burocráticas do programa. 

        A repercussão no grupo, que damos destaque, foi no momento do 

primeiro dia/manhã, em relação à chegada do material teórico impresso, 

relativo ao programa, como mencionamos anteriormente. Assim, Letícia 

abordou a respeito: 

 

“Vamos tratar da unidade 4, sobre a Ludicidade na alfabetização... que vocês já 
devem ter dado uma olhada no material, agora que ele finalmente chegou pra vocês, 
de fato!”(F Letícia, Unid. 4)    

 

        Em seguida, uma orientadora comentou: 

 
“Graças a Deus, né, Letícia?,O material chegou ao vivo e a cores... realmente,assim 
fica bem melhor pra estudar!” (OE L., Unid. 4) 
 

 

        Dessa forma, era visível que o material impresso estava sendo bastante 

aguardado pelo grupo, já que aquele era o terceiro encontro do tipo F-OE, o 

que nos pareceu significativo, porque iria facilitar o desenvolvimento do 

programa, além das orientadoras, apresentarem interesse em estudarem o 

material, da melhor forma. O fato é que antes já existia esse material, porém a 

única forma de obtê-lo, era via internet, através do site do MEC, o que não 

facilitava, visto ser um material extenso e, recebê-lo impresso, ajudava 

bastante nos momentos de formação.   

        A formadora Letícia, ainda sobre a pauta do encontro, comentou com o 

grupo, se concordavam, de fato, em modificar os momentos do planejamento 

referente ao  encontro OE-P, durante as formações F-OE. O planejamento das 

unidades seria realizado, ao final de cada unidade temática estudada, porque 
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no encontro anterior, tinha ficado bastante corrido. Letícia afirmou que essa 

sugestão tinha sido dada por diversas orientadoras de estudos, na avaliação 

que realizaram no último encontro F-OE. Naquele encontro ela iria tentar 

organizar melhor o momento do planejamento dos encontros OE-P, dividindo 

em dois blocos. Assim, o grande grupo concordou e, uma das orientadoras de 

estudos afirmou o seguinte: 

 
“Assim fica melhor mesmo, a cada unidade a gente planeja logo o nosso encontro 
com as professoras, pra não ficar muita coisa pra planejar, pra não ficar assim... tudo 
pra o final.”(OE S., Unid. 4) 

 

 

        Ao término da apresentação da pauta geral, para os três dias, Letícia 

continuou seguindo o que havia planejado, apresentando para o grupo, através 

de data show, um balanço das „avaliações‟ do último encontro F-OE, realizadas 

pelas próprias orientadoras de estudos. Nesse momento, ela mencionou a 

importância de colocarem, naquela avaliação, além da nota, comentários com 

sugestões, destacando algo significativo. Dessa maneira, possibilitariam, a 

cada encontro, uma melhor formação (fc. ver Quadro 3). 

        Percebemos que o grupo de orientadoras de estudos acompanhava, de 

forma tranquila, a apresentação da síntese das 'avaliações', sobre o encontro 

anterior (F-OE). Acreditamos que isso se deu pelo fato da síntese apresentada 

ter sido bastante positiva e as orientadoras acatarem a sugestão da formadora, 

em relação à necessidade de tecerem maiores comentários durante tais 

avaliações. 

        Letícia deu destaque, também, para os „relatórios‟ que ela recebeu, via e-

mail, das orientadoras de estudos, em relação ao último encontro delas com as 

professoras cursistas (encontro do tipo OE-P). Ela mencionou a necessidade 

de haver uma maior descrição daqueles momentos e, não apenas, o 

preenchimento dos tópicos solicitados. A formadora apresentou um relatório 

dela (encontro do tipo F-OE), como exemplo, para o seu grupo, revelando 

como destacar alguns pontos, mencionando-os como fatores relevantes a 

serem considerados. 

        Letícia salientou sobre os relatórios: 
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“Percebi que tem orientadoras que precisam detalhar mais na escrita do relatório, 
porque ele é a única forma que eu tenho de entender, com mais detalhes, o que 
acontece lá na formação de vocês com as professoras...”(F Letícia, Unid. 4) 

 

 

Quadro 03. Elementos em torno dos quais foi feita a avaliação do último 
encontro F-OE durante as unidades 4 e 5. 
 

 

1. estratégias da formação 

2. atividade que mais agradou 

3. atividade que menos agradou   

     4. conteúdos abordados, distribuição do tempo e recursos utilizados 

     5. atuação da formadora 

     6. participação das orientadoras ( autoavaliação) 

     7. contribuição da formação 

     8. sugestões 

     * OBS: para cada item existia um espaço para comentários 

 

 
 
 

Uma orientadora mencionou a respeito:  
 
“Eu entendi Letícia! Essas dinâmicas, esses comentários, seriam pontos que a gente 
possa descrever como sendo os mais significantes... eu concordo desse jeito!” (OE 
W., Unid. 4)  

 

        Dessa forma, percebemos que a professora formadora, tinha uma grande 

preocupação em compreender, melhor, como ocorriam as formações das 

orientadoras de estudos junta às professoras cursistas, por esse motivo, tudo 

leva a  crer que Letícia solicitou para as orientadoras uma melhor descrição 

dos relatórios, a fim de ajudá-las, enviando sugestões e apontando possíveis 

lacunas. 

        Outro aspecto importante foi em relação às adaptações realizadas por 

Letícia na pauta geral do encontro. Percebemos, por exemplo, que das sete 
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atividades planejadas para o primeiro dia/manhã, três ficaram para o primeiro 

dia/tarde. De modo que, a unidade 4, sobre Ludicidade na alfabetização, teve 

seu início adiado para o primeiro dia/tarde como, também, o momento do 

planejamento da unidade 4 e o restante da unidade 3, que foi adiado para o 

segundo dia/manhã. Provavelmente, esse fato ocorreu por conta do excesso 

de atividades previstas para primeiro dia do encontro. 

        A formadora conseguiu terminar o momento do primeiro dia/manhã, às 

doze horas, com a atividade de „Socialização das experiências dos 

orientadores‟. 

        Essa atividade de socialização era referente às últimas unidades 

temáticas trabalhadas durante os momentos OE-P, apresentadas por 

município, de maneira descritiva e sintética. Assim, Letícia explicou durante a 

apresentação da pauta: 

 

“Vamos ainda abrir espaço pra vocês socializarem como foi em cada município. 
Lembram que eu passei um e-mail dizendo pra gente otimizar o tempo? Cada uma 
vem, coloca seu slide e apresenta.” ( F Letícia, Unid. 4)   

 
 
         Essa atividade de „socialização dos encontros OE-P era realizada por 

município (Recife, Camaragibe, Poção e Surubim), pelo fato de não haver 

tempo hábil para apresentação das 26 orientadoras de estudos do grupo. 

Porém, acreditamos que esse tipo de atividade poderia ser mais rica se 

pudesse acontecer à 'socialização de experiências' dos encontros OE-P de 

todas as turmas das orientadoras de estudos, caso fosse possível dedicar mais 

tempo para isso.              

        Acreditamos que, por esse motivo, a formadora fazia perguntas de 

maneira mais geral, durante essa atividade, tais como: 

 

“Eu tenho perguntas. Primeiro quais foram as dificuldades de vocês, enquanto 
formadoras? E pedagógicas?...Tiveram alguma dificuldade pedagógica?” (F Letícia, 

Unid. 4) 
 

        Durante o primeiro dia/tarde, após a „leitura deleite‟, Letícia iniciou a 

unidade 4, lançando para o grupo, perguntas sobre: 1) a importância do 

brincar; 2) as brincadeiras da infância: e, 3) a possibilidade de brincar na sala 

de aula. Após essa introdução, relativa ao trabalho com o lúdico no ciclo de 
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alfabetização, as orientadoras de estudos foram solicitadas a formarem grupos, 

para brincarem, em um dos 5 “cantinhos lúdico-pedagógicos”, preparados 

desde  o turno da manhã. 

        No decorrer das brincadeiras, as orientadoras de estudos seguiram, com 

entusiasmo, os seguintes comandos ditados pela formadora: a) antes de 

iniciarem as brincadeiras (forca, adedonha, cruzadinha,varal de poesia e 

adivinha), que as orientadoras lessem as regras, que foram entregues para 

cada grupo; b) após brincarem, destacassem os direitos de aprendizagem, que 

cada brincadeira poderia contemplar e; c) concluíssem aquela atividade, 

socializando a experiência com o grande grupo. 

        Observamos que o referido momento foi bastante apreciado pelas 

orientadoras de estudos, que evidenciaram compreender o quanto as 

“brincadeiras lúdico-pedagógicas” podem auxiliar na aprendizagem da leitura e 

da escrita, se forem direcionadas para tal propósito. 

      Percebemos, também, que as orientadoras demonstraram significativo 

interesse, após as brincadeiras, a respeito de outras atividades envolvendo o 

lúdico no ciclo de alfabetização. A esse respeito, uma orientadora falou: 

 

“Letícia, vai ter mais brincadeiras pra gente socializar? Precisamos muito...muito 
dessas brincadeiras?”(OE S., Unid. 4) 

 

        Letícia esclareceu: 

  
 “Lá no texto 4, esse vocês ainda vão ler aqui no final da tarde, vocês vão ver 
sugestões com as obras complementares, livros que já tenham „o brincar‟, pra que 
vocês possam inserir numa sequência didática, ou em um projeto...” (F Letícia,Unid. 
4) 

 

        Destacamos, ainda, a significativa mediação realizada por Letícia, durante 

o desenvolvimento das atividades e das socializações. No caso específico da 

atividade com as brincadeiras, Letícia auxiliava as orientadoras, indo ao 

encontro de cada grupo para dar pistas, a fim que elas percebessem quais 

“direitos de aprendizagem”,  estavam  sendo  ou  não  trabalhados  durante  a 

execução daquela atividade. 

         Além dessa atividade, durante o primeiro dia/tarde, após a breve „leitura 

coletiva‟, sobre os objetivos da unidade 4, foram realizados, os seguintes 



108 
 

momentos de estudo (cadernos do programa): 1) uma atividade de„leitura 

coletiva‟, com debate paralelo sobre „a importância do lúdico na sala de aula‟ e 

as„formas do brincar‟; e, 2) um momento de „leitura em grupo‟ (por ano/ciclo) 

relativo, principalmente, às atividades „lúdico-pedagógicas e aos agrupamentos 

nas turmas de alfabetização‟ e, „os jogos e suas regras‟ 

       No decorrer das atividades acima citadas, percebemos que foram 

explorados conceitos essenciais sobre o trabalho com lúdico no ciclo de 

alfabetização, as orientadoras de estudos relataram que muitas professoras 

trabalham com jogos e brincadeiras, na maioria das vezes, sem propósito 

pedagógico, ou por intuição, sem ter noção de quais eixos de aprendizagem de 

língua portuguesa, estavam sendo contemplados. Inclusive, elas deram 

destaque à importância do trabalho com textos instrucionais, no caso das 

brincadeiras e jogos, o que ajudaria bastante ao aluno e, na consolidação dos 

eixos de aprendizagens, principalmente as referentes à leitura.  

Uma atividade importante, que analisaremos como ocorreu, foi o planejamento 

das doze horas previsto para a unidade 4, e de sua socialização. Esse foi o 

fechamento da unidade 4, que aconteceu em dois blocos específicos: a) no 

segundo dia/tarde, planejaram e socializaram 8 horas da unidade 4, mais três 

horas restantes da unidade 3;e, b) terceiro dia/manhã, planejaram as últimas 

quatro horas da unidade 4 mais oito horas da unidade 5. 

        Ficou evidente que, durante o planejamento dos encontros OE-P e sua 

socialização, a formadora Letícia, contribuiu bastante no desenvolvimento de 

cada município. Durante essas mediações, Letícia ia aos pequenos grupos e 

fazia algumas ressalvas sobre o “passo a passo”referente aos encontros OE-P. 

A professora formadora dava dicas para as orientadoras de estudos, 

principalmente, em relação a “otimizar o tempo” e garantir o “essencial da 

unidade”. Ela realizava algumas observações, de forma mais geral, durante a 

socialização do planejamento e, inclusive, mais uma vez, dava ênfase ao 

aproveitamento do tempo. Eis um exemplo da formadora, auxiliando durante o 

momento de socialização do planejamento das OEs, lembrando a elas a 

importância de garantir o essencial durante o encontro delas com as cursistas: 

“A gente tem que ver, pessoal, no planejamento, o que é mais importante pra 
trabalhar. Porque não adianta a gente fazer um número grande de atividades, num 
quadro grande de professores, que consome, em média, oito horas. Então, é melhor 
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garantirque o principal seja feito, ao invés de ter muitas atividades, ficando assim com 

o tempo apertado, certo?”(F Letícia, Unid. 4) 
 

        Diante do exposto, concluímos ter existido excesso de atividades previstas 

para o primeiro dia/manhã, o que fez a formadora adiar o início da unidade 4, 

propriamente dita. Porém, destacamos o fato da formadora ter se preparado 

para esse provável acontecimento, pois ela destacou que, se o tempo fosse 

insuficiente para iniciar a unidade 4, no turno da manhã, iniciaria no turno da 

tarde, com as brincadeiras. 

 

 “Pessoal, eu coloquei uma carga horária até esticada, pensando nos entraves, sabe? 
Se tivesse algum atraso... eu já considerei isso, eu coloquei um tempo maior para 
cada momento, se por acaso a gente conseguir antes... se não, ainda temos 
tempo!”(F Letícia, Unid. 4) 
 
 

        Por fim, outro ponto, que cremos importante, foi à tentativa do 

cumprimento do planejamento. A formadora procurava cumprir a pauta do 

encontro, mesmo que tivesse que “correr” em alguns momentos, ou adaptar as 

atividades ao tempo máximo previsto, porém garantindo a abordagem dos 

conceitos principais da unidade.  

 

 
4.3.1.2 O uso do tempo durante o encontro OE-P na unidade 4 

 

        Os encontros do tipo OE-P, que trataram da mesma unidade do encontro 

analisado anteriormente, sobre ludicidade na alfabetização, foram realizados 

nos dias 24 e 29 de agosto e no dia 06 de setembro de 2013, no município de 

Camaragibe/PE. Salientamos que os encontros OE-P, ocorreram nos lugares: 

Escola Imaculada Conceição (Camaragibe centro); Escola Ersina Lapenda 

(Camaragibe/Aldeia); e, no auditório da Prefeitura, do referido município.  

          Vale lembrar, que as formações do tipo OE-P, aconteciam naquela 

cidade, nos dias de sextas e sábados, sendo 4 turmas no turno da manhã, e 2 

turmas no turno da tarde, tendo, o município, um total de seis orientadoras de 

estudos.   

        No primeiro dia, a acolhida aconteceu no pátio da escola Imaculada 

Conceição, com diversos brinquedos populares, como: rói-rói, pião, bola de 
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gude, bambolê, dominó, entre outros brinquedos. As professoras cursistas iam 

chegando e brincando. Isso aconteceu durante vinte minutos, em seguida, as 

professoras foram para suas respectivas salas. 

        A orientadora de estudos, Alice, de modo semelhante à formadora Letícia, 

chegava ao local dos encontros, antes das professoras cursistas para organizar 

a sala e seu material. No primeiro dia, especificamente, ela ajudou a organizar, 

também, os brinquedos para a acolhida das professoras no pátio da escola 

Imaculada Conceição. 

        Ao iniciar seus trabalhos, após a recepção no pátio, Alice fez a leitura de 

um poema de Carlos Drummond de Andrade, sobre “o brincar” e, comentou 

sobre as brincadeiras que fizeram no pátio,resgatando, junto às professoras, as 

diversas brincadeiras populares que fizeram parte do universo infantil delas. 

         Em seguida, através de lâmina em data show, a formadora apresentou as 

seguintes perguntas: 1)É importante brincar?; 2) Quais brincadeiras você 

costumava brincar na infância?; 3) Com que é possível brincar na sala de 

aula?; e, 4) Como professora alfabetizadora, você brinca? 

        No entanto, a maioria das professoras cursistas, responderam a última 

pergunta, afirmando que brincavam, principalmente com: forca, adivinha, trava 

línguas, e leitura de histórias infantis. A professora S.1, destacou: 

 

“Muitas vezes a gente tá realizando diversas brincadeiras na sala de aula, mas não 
sabe que está usando os direitos de aprendizagem, né?”(P S.1, Unid. 4) 
 
 

Outra professora, comentou: 
 
 

“Quando eu iniciei com os jogos na sala, as crianças faziam muita bagunça, então, 
comecei a colocar na rotina, toda sexta-feira. Hoje elas já estão acostumadas, gostam 
e respeitam as regras.”(P S.2, Unid. 4) 
 

 
       Percebemos, nesse momento, que Alice iniciou as abordagens sobre a 

unidade temática ludicidade na alfabetização, destacando que muitos 

professores realizam brincadeiras durante suas aulas, entretanto, muitos não 

possuem conhecimento de que estariam trabalhando com os direitos de 

aprendizagem da língua. Assim, ela falou: 
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“Realizamos brincadeiras na sala de aula, mas na maioria das vezes, não nos damos 
conta que estamos realizando uma brincadeira que contempla os „direitos de 
aprendizagem' da língua, né verdade? Isso acontece muito!” (OE Alice, Unid.4) 

 

       A pauta do dia era apresentada rapidamente, sempre através de data 

show, relacionando as atividades propostas com a unidade temática abordada  

(ver Quadro 04, abaixo). 

 Quando apresentou o objetivo da unidade 4, no primeiro dia, Alice leu, 

através de data show, sobre a importância do lúdico no ciclo de alfabetização. 

Logo depois, mostrou uma série de imagens de pinturas, que continham 

crianças em diversos tipos de brincadeiras. A orientadora mostrava as imagens 

e ia perguntando as professoras cursistas, qual brincadeira cada imagem 

representava.  

 Ao término dessa apresentação, Alice solicitou que realizassem uma 

leitura em grupo por ano/ciclo, sintetizando, através de cartolina, as principais 

ideias do texto, para posterior socialização.  

        Vale ressaltar que Alice atendia 22 professoras cursistas dos três anos do 

ciclo de alfabetização, semelhante à turma da formadora Letícia. Dessa forma, 

percebemos que a sala estava organizada por ano, o que nos pareceu 

bastante habitual, isso foi evidenciado através da arrumação das mesas, como 

também, quando as professoras chegavam e rapidamente sentavam em seus 

lugares. Isto ocorria, provavelmente, para facilitar os momentos de trabalhos 

em grupo, solicitado pela orientadora de estudos. 

        Assim, as leituras realizadas nos dias 24 e 29 de agosto de 2013, dos 

textos contidos nos cadernos do programa, referentes à unidade 4, eram 

específicas para cada ano do ciclo de alfabetização. Nesse momento, era 

notório, as poucas intervenções da orientadora Alice, durante os momentos da 

atividade estudo de texto em grupo8, o que tudo indica, pela significativa 

autonomia que as professoras cursistas já possuíam sobre o conteúdo 

estudado. 

         A respeito da autonomia das cursistas, salientamos o que já 

mencionamos na metodologia desta pesquisa, que as professoras de 

Camaragibe já tinham experiência com a maioria das temáticas propostas pelo 

                                                             
8
No encontro OE-P, referente ao estudo teórico da unidade 4, não houve atividade intitulada de “leitura 

compartilhada”, apenas, “estudo de texto em grupo e socialização”. 
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PNAIC, visto que essa rede de ensino havia promovido várias “formações” 

junto ao CEEL/UFPE. O que nos fez perceber, por exemplo, a familiaridade 

que as professoras cursistas evidenciavam em relação aos “direitos de 

aprendizagem” da língua escrita apresentadas pelo programa. 

  

  Quadro 04. Pautas do encontro OE-P relativas à unidade temática 4 

 

 

        Pauta do encontro - Dia: 24/08/2013 

 

* Acolhida no Pátio da Escola 

* Apresentação dos objetivos da unidade 

4 

* Apresentação dos Slides (brinquedos 

e brincadeiras) 

* Estudo do texto 1 e 3 da Unidade 4 : 

"Aprofundando o tema" 

* Intervalo 

* Atividade em grupo com jogos para  

analisar os"Direitos de Aprendizagem" 

* Avaliação 

 

 

 

Pauta do encontro - Dia: 29/08/2013   

 

 * Acolhida com músicas de cantigas de roda     

divisão dos grupos   

 * Apresentação dos cantos das brincadeiras 

 * Socialização garantindo os eixos e  

  "Direitos de aprendizagem"  

 * Intervalo 

 * Leitura da Pauta do dia 

 * Estudo do Texto 2 da unidade 4 

 * Socialização do texto 2 

 * Avaliação 

 

 

            No caso dos momentos de socialização, a orientadora participava, no 

sentido de organizar as apresentações dos grupos, concordando com as 

opiniões e/ou complementando-as. 

           Durante o primeiro dia do encontro, durante o momento de socialização 

das leituras em grupo, existiu a explanação, entre as professoras cursistas, 

sobre a questão da importância dos jogos e brincadeiras na sala de aula, em 

se tratando de incluir a participação dos portadores de necessidades especiais. 

Sobre esse fato, percebemos que as professoras concordaram, porém, o que 

prolongou esse momento de socialização das leituras, foi às colocações das 

cursistas, em relação à maioria das auxiliares, enviadas para ajudá-las com as 

crianças portadoras de deficiência, não terem o mínimo preparo para a função. 
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A esse respeito, os comentários tornaram-se prolongados desabafos das 

professoras e, também, da orientadora de estudos. 

        Em relação às mudanças na pauta, cremos que Alice realizou uma 

adaptação necessária como, por exemplo, aconteceu em relação à última 

atividade daquele primeiro dia, não ter sido realizada, por faltar tempo. Essa 

atividade, seria realizada em grupo, através de jogos, para que as professoras 

cursistas pudessem analisar quais direitos de aprendizagem (por eixos de 

ensino) esses jogos contemplariam. O que tudo indica, é que a orientadora 

Alice, adaptou tal atividade para o momento seguinte (dia 29 de agosto) em 

que haveria outra atividade bastante semelhante, com brincadeiras, 

explorando, também, os direitos de aprendizagem.  

        Ao final daquele primeiro momento referente a unidade 4 (dia 24 de 

agosto) a orientadora solicitou às cursistas que trouxessem uma atividade, 

intitulada de “para casa”, que seria um relato de uma experiência de aula, ou 

sequência didática, envolvendo atividades lúdicas, a fim de socializarem com o 

grupo no encontro posterior (dia 29 de agosto).  

        Destacamos, no segundo momento (escola Ersina Lapenda, dia 29 de 

agosto), a atividade com brincadeiras, em que as professoras foram 

distribuídas em “5 cantinhos lúdico-pedagógicos”, semelhantes à atividade 

realizada na formação do tipo F-OE. Cada “cantinho” representava uma 

brincadeira, eram elas: forca, adedonha, varal de poesia, cruzadinha e 

adivinha. Inicialmente, as cursistas receberam um número ao entrarem na sala, 

identificando em qual cantinho iriam brincar.  

        A orientadora de estudos, Alice, solicitou que as professoras cursistas 

brincassem e depois, apontassem quais eram os eixos de aprendizagem de 

língua portuguesa, contemplados em cada brincadeira e socializassem no 

grande grupo. Assim, ela solicitou: 

 

“Pessoal, agora vocês vão brincar nesses cantinhos, de acordo com o número que 
cada uma pegou. Vocês irão ver quais são os eixos de Língua portuguesa que 
podem ser vivenciados em sua brincadeira,tá certo? Depois a gente socializa!”(OE 
Alice, Unid. 4) 
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        Essa atividade nos chamou atenção, pelo fato das professoras cursistas 

vivenciarem, na formação, uma atividade lúdico-pedagógica, que possibilitou a 

reflexão de quais eram os eixos de aprendizagem, de língua portuguesa, 

estavam sendo explorados durante as brincadeiras propostas. 

       Após essa atividade e, de um breve lanche, Alice solicitou que as 

professoras cursistas se reunissem por ano, a fim de lerem textos contidos nos 

cadernos do programa, sobre a temática da ludicidade no ciclo de 

alfabetização. Nesse momento, ela também entregou a cada grupo, questões 

para que as professoras, de acordo com o texto, discutissem entre si. Como, 

por exemplo: 1)Por que os jogos e as brincadeiras em sala podem favorecer o 

trabalho com diferentes agrupamentos em turmas de alfabetização; 2) Que 

cuidados precisam ser considerados pelo professor alfabetizador nas situações 

de jogos voltados para a aprendizagem do sistema de escrita. 

        Durante a socialização, no grande grupo, sobre a atividade solicitada, 

percebemos que as professoras compreenderam a importância de trabalhar na 

alfabetização com os jogos e com brincadeiras, principalmente, através de 

agrupamentos, ou seja, com grupos de crianças em diferentes níveis de leitura 

e escrita.  

       Um momento de destaque, foi quando as cursistas mencionaram a 

respeito da importância do trabalho em grupos com os alunos, porém em 

grupos diferentes do habitual. Elas relataram a necessidade de realizarem 

atividades que, também, separassem os chamados “grupinhos de sempre”, o 

que, segundo elas, mesmo que nessa separação, as crianças, inicialmente 

resistissem em ficar com outros “amiguinhos”, se a professora tornasse essa 

prática rotineira, as crianças acabariam adaptando-se a tal organização. Assim, 

uma das cursitas comentou: 

 

"Hoje, Alice, nos agrupou de maneira diferente da qual estamos acostumadas. 
Isso,também, pode ser uma prática nossa com os alunos, pra eles não conversarem 
tanto nos „grupinhos de sempre‟, o que acaba atrapalhando no desenvolvimento das 
atividades em grupo.” (P J., Unid. 4) 
 

 
       A cursista M., acrescentou: 
 

“Até porqueeles dizem „Ah, quero ficar com meugrupo!‟Mas, se o professor, desde o 
começo do ano, colocar na sua rotinao trabalho com diferentes grupos, pra que os 
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alunos, também, ajudem uns aos outros, eles acabam acostumando, né verdade?”(P 
M., Unid. 4) 

   

       

        Outro aspecto, que as professoras cursistas debateram, foi em relação 

aos  

cuidados que devem ser considerados nos momentos dos jogos e das 

brincadeiras, no que diz respeito às crianças, que durante tais atividades, 

alcançam um melhor desenvolvimento, havendo assim, uma supervalorização 

da mesma, ou aquelas crianças que não conseguem êxitos, durante as 

mesmas atividades, ficarem desmotivadas durante o processo de 

aprendizagem. Sobre esse fato, uma professora cursista relatou: 

 

“...os jogos e as brincadeiras são importantes, principalmente, durante a apropriação 
do sistema de escrita, mas também, o professor tem que ter cuidado com essa 
questão „do ganhar‟, porque todo mundo quer ganhar, né? Então, não oferecer 
prêmios, desestimulando os alunos que perdem...o professor tem que sempre prestar 
atenção sobre essas questões.” (P M., Unid. 4) 
 
 
 

        No último momento do encontro (dia 06 de setembro), as turmas do turno 

da manhã, daquele município, tiveram a formação juntas, no auditório da 

Prefeitura de Camaragibe. Uma das orientadoras de estudos anunciou, 

oralmente, a pauta das atividades, mencionando que aquele encontro 

representava o enceramento da unidade 4, sobre ludicidade na alfabetização. 

Logo, apresentou as três atividades a serem desenvolvidas: 1ª) um 

acolhimento com contação de histórias; 2ª) um intervalo para lanche; e 3ª) uma 

socialização do “para casa”, pelas cursistas, através de uma sequência didática 

(ou sobre uma atividade vivenciada em sala de aula), envolvendo atividades 

lúdico-pedagógicas, que pudessem ser indicados, quais direitos de 

aprendizagem, aquelas atividades contemplariam. Assim, a orientadora de 

estudos deu início:  

 
“Nosso primeiro momento hoje, como já falei, vai ser bem legal, vai ser um 
„momentão‟ muito bom pra vocês, com nossa amiga contadora de histórias, Márcia. 
E, nada mais pertinente, do que Márcia, toda lúdica... gente com vocês...Márcia!”(OE 
Alice, Unid. 4)  
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        O momento de contação de histórias durou uma hora e dez minutos. No 

decorrer daquela atividade, a contadora lia histórias e fazia brincadeiras, 

interagindo com o público (professoras cursistas). Percebemos que as 

professoras apreciavam bastante essa atividade, principalmente pela 

descontração proporcionada.  

        Ao final da contação de histórias, existiu um  atraso  para  o  momento  do  

lanche, durante a espera, a coordenadora municipal do programa, ficou 

dialogando com as cursistas, sobre algumas dúvidas burocráticas existentes 

(por exemplo, atraso no pagamento das bolsas do programa), como também, 

parabenizando-as pela positiva participação durante os encontros. Depois da 

explanação da coordenadora, existiu ainda, a fala de uma representante da 

biblioteca municipal, incentivando as escolas para visitarem o espaço de 

leitura, existente naquela biblioteca.     

        Após esse tempo de espera, as cursistas se deslocaram para outra sala, 

lancharam, e, retornarem para o auditório. Uma das orientadoras fez uma longa 

“leitura deleite” e, em seguida, teve o início das apresentações, em data show, 

das sequências didáticas, pelos professores cursistas (por grupo), que 

envolviam atividades lúdico-pedagógicas vivenciadas em suas salas de 

alfabetização. Durante aquelas apresentações, destacaram os „direitos de 

aprendizagem‟ que estavam sendo contemplados durante as vivências 

daquelas atividades. Assim, uma cursista relatou: 

 

“A atividade „Quem escreve sou eu‟, que desenvolvemos, contempla diversos direitos 
de aprendizagem, que tentaremos relatar... uma delas é sobre a oralidade.Lendo as 
regras do jogo e debatendo sobre elas, trabalhamos, inclusive, a respeito dos 
gêneros textuais, não é? E, nesse caso, textos instrucionais!...” (P V., Unid. 4) 
 

 
        Logo, após o término desse momento, foi encerrado o encontro, com uma 

breve fala de uma das orientadoras de estudos do grupo do turno da manhã, 

agradecendo pela presença de todos. 

        Percebemos que, nesse momento de socialização sobre atividades lúdico-

pedagógicas, realizadas nas salas de alfabetização, existiram quatro 

apresentações das cursistas, apenas, sendo realizada a apresentação de uma 

cursista por grupo de orientação, visto que, no turno da manhã, existiam 4 

grupos de cursistas do PNAIC, no município de Camaragibe.  
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        Entendemos que não havia tempo suficiente para todas as professoras 

das quatro turmas apresentarem seus trabalhos, porém, percebemos a grande 

necessidade de acontecer esse tipo de socialização em cada grupo de cursista, 

específico, dessa forma, ao menos haveria uma maior troca de experiência 

entre as cursistas. Destacamos, ainda, que aquela atividade havia sido 

proposta as cursistas, pela orientadora Alice, para apresentarem em momento 

anterior (dia 29-08), na intenção de trazerem e socializarem com o seu grupo, 

porém, essa socialização foi adiada para o último dia do encontro, cremos que 

por conta do tempo, e falta de prioridade para essa atividade específica. 

 

4.3.2 O uso do tempo nos encontros que trataram da unidade 8 - 

progressão no ciclo de alfabetização 

 

       Nessa subseção, de modo semelhante ao adotado na anterior, 

descreveremos como ocorria a apresentação explícita da pauta de atividades, 

durante os momentos do tipo F-OE e OE-P. Porém, agora, serão relativos à 

unidade temática 8, Progressão no ciclo de alfabetização, que representava a 

conclusão dos encontros presenciais para planejamento e estudo temático do 

PNAIC destinados, especificamente, à língua portuguesa. 

 

 

4.3.2.1 O uso do tempo durante o encontro F-OE na unidade 8 

 

        No encontro do tipo F-OE que tratava da unidade 8, vivenciado nos dias 

18, 19 e 20 de novembro de 2013, na FAFICA em Caruaru, verificamos uma 

significativa diferença, em relação ao anterior que analisamos, sobre 

Ludicidade no ciclo de alfabetização. Essa distinção estava diretamente 

relacionada às questões de adaptação e familiaridade das orientadoras de 

estudos, mostrando-se bem mais definidas, nesse momento de formação, 

principalmente no que se referia à apresentação e condução das atividades 

propostas, pela professora formadora. 

        Durante esse encontro a professora formadora, Letícia, continuava 

chegando ao espaço de formação antes das orientadoras de estudos, 
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organizava seu material pedagógico e preparava a sala, de acordo com as 

atividades que pretendia realizar. 

        No primeiro  dia, ela iniciou a formação com 6  orientadoras de estudo que 

estavam  presentes,  das  26  do  seu grupo.  No entanto, ela já havia dado um 

prazo de 15 minutos para a chegada das demais professoras, após o término 

do momento cultural coletivo, realizado no auditório da FAFICA.  

        As orientadoras de estudo, de Recife e Camaragibe, chegavam e 

justificavam seu atraso, pelo fato dos trâmites de deslocamento e estadia 

naquela cidade. Contudo, logo se inteiravam sobre o que estava sendo 

desenvolvido por Letícia, que dava continuidade à formação, apresentando e 

explicando a pauta do encontro, através de projeção em data show, (confere 

Quadro 5 abaixo).  

        Letícia pontuava, de forma geral, as atividades do encontro, de mesma 

forma que realizou durante a unidade 4, através de uma sequência dia/turno, 

relacionadas, em sua maioria, à temática da unidade 8, sobre a Progressão no 

ciclo de alfabetização. Vale ressaltar que a temática sobre os instrumentos de 

avaliação foi também abordada durante aquele encontro, porém o nosso foco 

de análise, nessa seção, será apenas a temática da unidade 8. 

         Durante a leitura da pauta, Letícia indagava as orientadoras de estudo, se 

estavam em comum acordo com aquelas atividades. No entanto, as 

orientadoras, como na unidade 4, acatavam todo o planejamento de forma 

positiva, não complementavam ou questionavam, nem davam sugestões de 

atividades diferentes das apresentadas. Realizavam uma avaliação escrita, ao 

final do encontro. 

        Destacamos que Letícia apresentou a última avaliação realizada pelas 

orientadoras do seu grupo, através de uma síntese em data show, semelhante 

ao ocorrido na unidade sobre Ludicidade (idem ao Quadro 3). A formadora 

esclareceu, a partir dessas avaliações, que foram poucas lacunas apontadas 

pelas orientadoras de estudos. A esse respeito, ela mencionou: 

 

“O retorno das avaliações, aqui na turma, foram mais elogios. Eu acredito que isso é 
o resultado do nosso movimento de contribuição, através das reflexões dessas 
avaliações?!”( F Letícia, Unid. 8 ) 
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        Isso nos leva a crer que, a partir desse tipo de avaliação das orientadoras 

de estudos, Letícia e outras professoras formadoras tomavam decisões em 

conjunto, para ajustes e modificações necessárias ao planejamento dos 

encontros do tipo F-OE. Salientamos que Letícia planejava os encontros do tipo 

F-OE juntamente com um grupo específico de professoras formadoras, 

participantes do CEEL/UFPE. 

 

         Quadro 05. Pauta do encontro F-OE relativa à unidade temática 8 

 
 
1º DIA (manhã) 18-11-2013 

• Momento cultural coletivo; 

• Retorno da formação dos orientadores / professores; 

• Apresentação da síntese da avaliação do grupo; 

• Leitura do “iniciando a conversa” da unidade 8.  

1º DIA (tarde) 

• Leitura deleite: Clube do leitor ou “Eu recomendo” ou  

Apresentaçãocultural dos municípios; 

• Dinâmica: Mitos sobre a avaliação e acompanhamento dos alunos; 

• Atividade: Ciclo de Alfabetização- que mudanças provoca na prática  

do professor e na vivência do aluno? 

• Leitura do texto 1 (cada um com o seu ano) 

2º DIA (manhã) 19-11-2013 

• Leitura deleite: Clube do leitor ou “Eu recomendo”; 

• Atividade: Análise da progressão nas aprendizagens de alunos; 

• Socialização das análises. 

• Leitura do texto 2 (ano 2), de forma compartilhada. 

2º DIA (tarde) 

• Leitura deleite: o frio pode ser quente?; 

• Leitura compartilhada do texto 1 do caderno de avaliação; 

• Atividade: Elaboração de cartazes a partir da leitura do caderno  

de avaliação; 

• Socialização da atividade por meio da apresentação dos cartazes 

3º DIA (manhã) 20-11-2013 

• Planejamento da unidade 8. 

• Avaliação do seminário e do programa. 

• Orientações sobre o Seminário dos municípios e do Seminário  

final (fevereiro/2014 – em Recife). 

      *      Confraternização. 

3º DIA (tarde) 

• Momento deleite com representantes das turmas  

• Palestra com a Prof.ª Telma Ferraz 

 
 

        A retomada da pauta continuava sendo permanente na prática pedagógica 

de Letícia. Ela seguia a sequência dia/turno, para a execução dos trabalhos, 



120 
 

descrevendo, verbalmente "o passo a passo" das atividades que as 

orientadoras de estudo iriam desenvolver durante aquele encontro. 

Observamos que, tal como na unidade temática 4, ela justificava as escolhas 

das tarefas propostas, explicando que cada atividade estava relacionada à 

unidade temática. É importante mencionar que esse detalhamento acontecia 

anteriormente à execução das tarefas, sendo reforçado no decorrer delas.  

       Um aspecto significativo, vivenciado durante esse encontro, presente na 

pauta explícita, foi a socialização das orientadoras de como ocorriam os 

encontros entre elas e as professoras cursistas. No entanto, apresentavam 

uma síntese, por município, não havendo tempo hábil para as 26 orientadoras 

de estudo socializarem tais momentos com maiores detalhes. Tal como 

mencionamos, anteriormente, na unidade sobre Ludicidade, julgamos que seria 

bem mais rico se tivessem a oportunidade de trocar essas vivências, com as 

outras orientadoras. 

        Ainda sobre a atividade de socialização dos encontros OE-P, percebemos 

nas mediações feitas por Letícia, que ela realizava perguntas mais específicas 

para cada rede que atendia. Também, foram realizadas perguntas mais 

amplas, como: 1)Quais estratégias formativas foram utilizadas?; 2) Existiram 

atividades que as professoras gostaram mais e/ ou gostaram menos? 

        Verificamos que esse fato acontecia, provavelmente, porque Letícia, 

possuia conhecimentos prévios de como tinham ocorrido os últimos encontros 

das orientadoras de estudos com as professoras cursistas, o que tudo indica, 

através dos relatórios que Letícia recebia das orientadoras de estudos a 

respeito de tais encontros. Assim, ela mencionou: 

 
 "A estrutura física, no caso dos encontros de Recife, vem atrapalhando os encontros, 
eu sei que atrapalha também o pedagógico, e aí eu queria saber, e o 
pedagógico?Onde eu posso contribuir? Inclusive, na avaliação que eu fiz também, 
olhando os relatórios que vocês me enviaram, eu percebi esse fato.” (F Letícia, Unid. 
8 ) 
 

 

          As adaptações da pauta aconteciam, quando não dava tempo de concluir 

uma tarefa em um turno. Então, Letícia dividia as atividades entre dois turnos, 

objetivando garantir, assim, a conclusão das mesmas. Outra adaptação foi à 

mudança sequencial entre “dinâmica” e “leitura de texto", no segundo 
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dia/manhã, que aconteceu, certamente, para garantir o estudo dos principais 

conceitos da unidade 8. Essas adaptações não trouxeram significativos 

prejuízos ao desenvolvimento do trabalho. 

         Logo quanto à realização do que foi proposto na pauta de atividades, 

essa foi satisfatória, visto que, não existiram maiores dificuldades no decorrer 

desse encontro de formação. Entretanto, uma atividade foi excluída, que 

tratava da leitura introdutória dos objetivos da unidade 8, nomeada de 

"Iniciando a conversa" que estava prevista para o primeiro dia/manhã. Talvez a 

formadora tenha optado por tal supressão em função do excesso de atividades 

para um único turno. 

 

 

4.3.2.2 O uso do tempo durante o encontro OE-P na unidade 8 

 

        No encontro do tipo OE-P, referente também à unidade 8, sobre 

Progressão no ciclo de alfabetização, durante os dias 29 e 30 de novembro de 

2013, observamos que a orientadora de estudo, Alice, chegava às escolas9, 

assim como Letícia, anteriormente às professoras cursistas, organizava seu 

material e a sala para o desenvolvimento das tarefas. Ela iniciou a formação, 

apresentado a pauta para aquele dia, através de data show (ver Quadro 06) 

         A pauta era rapidamente lida por Alice, que realizava os comandos das 

atividades, de modo semelhante a Letícia, seguindo a sequência pré-

estabelecida. Porém, apresentava para as professoras a pauta específica 

daquele dia, e não do encontro geral. Explicava os comandos das tarefas a 

serem realizadas, relacionando-as ao tema da unidade que estava sendo 

estudada. Assim, comentou, por exemplo: 

 

“Nessa tarefa, existem questões... são afirmações, que vocês vão identificar como 
sendo Mito ou Verdade, e justificar, certo?Elas são relativas ao que eu mencionei, ou 
seja, ao que a gente já vem discutindo, da primeira unidade até agora, a oitava.”(OE 
Alice, Unid.8 
 
 

                                                             
9 Os encontros OE-P, aconteciam em espaços distintos (duas escolas do município de Camaragibe) 
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        Logo, em seguida, ela realizou aquela atividade, com diversas questões 

polêmicas, que abordavam aspectos relacionados a progressão, como, por 

exemplo o sistema de ciclo, a retenção (ou reprovação), entre outras questões. 

        Apesar de as professoras cursistas tentarem acompanhar os comandos 

de Alice, era visível o cansaço e a ansiedade delas. É importante considerar o 

fato de estarem em pleno final de ano e, as conversas paralelas, geralmente, 

estavam relacionadas às preocupações relativas às avaliações das crianças e 

ao preenchimento das cadernetas escolares. Esse fato influenciava na 

concentração do grupo, refletindo, muitas vezes, nos momentos de 

compreensão e no desenvolvimento das atividades. Entretanto, Alice buscava 

direcionar a atenção delas ao trabalho e, em parte, conseguia fazê-lo. 

 

Quadro 06. Pautas do encontro OE-P relativas à unidade temática 8 

 
 
Pauta do encontro - Dia: 29/11/2013 
 

* Leitura deleite: "O frio pode ser quente" 

* Apresentação da pauta 

* Apresentação do objetivo da unidade 8 

* Leitura "Iniciando a conversa" 

* Dinâmica "Mito"                         

* Estudo do texto 1 da unidade 8 

* Socialização 

* Avaliação 

 

 
 
 Pauta do encontro - Dia: 30/11/2013 
 

* Leitura deleite: "Espelho, espelho 

meu..." 

* Apresentação da pauta 

* Socialização do Texto 1 da unidade 8 

* Dinâmica "Prática Docente" 

* Socialização dos grupos 

*Estudo do Texto 2  da unidade 8   

* Questionamentos 

* Intervalo 

* Apresentação de slide sobre Avaliação 

* Parecer p/ eixo de ensino e 

Socialização 

* Organização do Seminário e Avaliação 

 

 

 

        Contudo, as professoras cursistas já estavam bastante acostumadas à 

prática pedagógica realizada por Alice, visto ser aquele o último momento do 

programa, do tipo OE-P. É significativo dar destaque ao fato de que, a última 
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atividade do primeiro dia sobre a socialização referente ao "estudo de texto", 

não foi cumprida, ficando esta adaptada para o dia seguinte. 

Isso ocorreu, devido a uma “surpresa” que as professoras cursistas realizaram 

para Alice. Eram dez horas e trinta minutos, estavam realizando uma atividade, 

quando decidiram entregar um presente coletivo a ela, o que paralisou as 

atividades; em seguida, foram feitos "os agradecimentos", tanto pelas 

professoras cursistas como pela orientadora de estudo. Após esse fato, 

discutiram, ainda, sobre a confraternização do segundo dia, encerrando, assim, 

o primeiro dia de formação. 

         Dessa forma, o último dia foi bastante “corrido”, existindo muitas 

atividades para aquele momento, além da pendência da tarefa do dia anterior, 

que foi adaptada ao planejamento. Nesse dia faltou concluir a socialização 

sobre a atividade "parecer por eixo de ensino" e foi excluído o estudo sobre os 

instrumentos de avaliação. Salientamos que existiu, além confraternização com 

o grupo, às onze horas, encerrando o encontro, um lanche diferenciado, às dez 

horas e vinte minutos, providenciado pela rede municipal de ensino, através de 

um buffet para festas.  

        Contudo, ressaltamos que a orientadora de estudos buscou cumprir toda a 

pauta proposta, visto ter planejado também uma apresentação em slide, sobre 

a temática da "avaliação na alfabetização", que optou por excluir, mas teve a 

iniciativa, ou “plano B”, de entregar uma cópia para as professoras a respeito 

do tema. 

        Percebemos que Alice buscava adaptar a pauta, dividindo uma tarefa 

durante os encontros e, até excluindo outra, quando necessário, tentando 

garantir, assim, o essencial da unidade formativa.  No entanto, um desses 

fatores que, certamente, influenciou na formação do tipo OE-P, foi o tempo 

para os vários momentos de confraternização. Sabemos que o momento para 

confraternizar já foi incorporado pela cultura da instituição escolar na conclusão 

de um trabalho pedagógico, porém sem um espaço de tempo previamente 

antecipado, e acordado na pauta com os demais participantes, inclusive 

secretarias de educação e coordenação pedagógica, acaba por prejudicar o 

desenvolvimento do processo formativo, quanto ao tratamento dos conteúdos 

planejados. 
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        Por fim, percebemos a importância da pauta explícita das atividades que 

se deseja desenvolver durante os momentos de formação, além da necessária 

explicitação da mesma, aos participantes, apresentando o que se planejou e 

seus objetivos, deixando um “espaço flexível” às mudanças, complementos ou 

adaptações que possam surgir, contribuindo, assim, para um melhor 

aproveitamento  do tempo e distribuição das atividades durante o processo 

formativo. 

       Na subseção seguinte apresentaremos uma síntese conclusiva das análi- 

ses abordadas, apresentando os principais pontos que tiveram destaque, 

durante os dois encontros, referentes as unidades observadas (4 e 8). 

   

4.3.3 Síntese das análises 

 

      Nessa subseção apresentaremos, sinteticamente, como ocorreu o uso do 

tempo durante os encontros F-OE e OE-P, que trataram das unidades 

temáticas 4 e 8, analisados anteriormente, porém de forma separada. 

Diferentemente, aqui, lançaremos um olhar sobre aqueles dois tipos de 

encontros, comparando-os e relacionando-os entre si, através de fatos que nos 

pareceram significativos e que ocorreram durante a realização dos mesmos. 

        Observamos que a atividade de “avaliação escrita”, sobre aos encontros 

F-OE e OE-P, era realizada pelas orientadoras de estudos e pelas professoras 

cursistas, ao final de cada encontro. Porém, a Socialização dessa atividade de 

avaliação, não acontecia nos momentos OE-P, apenas nos momentos F-OE. 

Acreditamos que isso acontecia pelo fato de não ter espaço de tempo 

suficiente durante a formação OE-P, como existia no espaço de formações F-

OE. 

         Acontecia durante os encontros F-OE, a “Socialização”, ou “Retorno” dos 

encontros das orientadoras de estudos com as professoras cursistas, porém, 

não acontecia essa atividade nos encontros do tipo OE-P, em relação às 

professoras cursistas com seus alunos. Durante o encontro OE-P, constatamos 

que existiu apenas uma solicitação da orientadora de estudos, intitulada 

“Paracasa”,referente à unidade 4, sobre ludicidade na alfabetização. Naquela 

atividade a orientadora de estudos, Alice, pediu às professoras cursistas que 
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realizassem com os alunos uma atividade, ou uma sequência didática que 

envolvesse o lúdico. Entretanto, essa atividade foi pouco socializada e 

discutida no encontro OE-P seguinte, no qual apenas uma professora cursista 

da turma, em que existiam 24 professoras cursistas, apresentou essa tarefa. 

         No que diz respeito às mediações das atividades no decorrer dos 

encontros F-OE e OE-P, identificamos que a formadora Letícia, durante o 

desenvolvimento das tarefas, não somente nos momentos em que dava 

explicações teóricas, mas no decorrer das tarefas solicitadas, refletia junto às 

orientadoras, sobre os principais conceitos da unidade temática estudada. Isso 

acontecia tanto durante o desenvolvimento dos estudos, nos pequenos grupos, 

como também, durante as socializações das atividades, no grande grupo. 

        Nesses momentos, Letícia estimulava a fala das orientadoras, indagando 

e refletindo, sobre os principais conceitos da unidade temática abordada. 

Nesses casos, quando aconteciam, exemplos de situações, ocorridas no 

cotidiano escolar, que tinham a ver com o que estava sendo estudado, 

aconteciam tanto por parte de Letícia, como das orientadoras de estudos, 

através de situações reais, que já haviam sido vivenciadas por elas. Notamos 

que isso ocorria, também, pelo fato de muitas orientadoras de estudos do 

grupo, inclusive a própria formadora, terem sido ou serem professoras de 

turmas do ciclo de alfabetização. Entretanto, detectamos que nesses 

momentos existiram poucas menções das orientadoras de estudos, relativas às 

dificuldades específicas, de ensino-aprendizagem, das professoras cursistas 

em relação às suas turmas de alfabetização. 

        Apesar desse fato, notamos que era significativa a participação das 

orientadoras de estudos durante as atividades propostas, acerca dos estudos 

teóricos sobre os principais conceitos da unidade abordada. Poucas vezes, 

tiveram que ser redirecionadas por Letícia à temática estudada. Ao longo dos 

encontros F-OE , a formadora Letícia sempre refletia e trazia  exemplos sobre 

"Modos de atuar", num processo construtivo, junto às orientadoras. Entretanto, 

essa ação apresentava-se, de maneira mais nítida, durante os momentos em 

que as orientadoras estavam planejando seus encontros futuros com as 

professoras (encontros OE-P) e, durante a socialização dessa atividade de 

“Planejamento” com o grande grupo.   
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        O que Letícia destacava durante aquela atividade de “Planejamento”das 

orientadoras de estudos, junto às professoras cursistas (OE-P), e da 

socialização do mesmo, como já apresentamos nas subseções anteriores, era 

a respeito da “otimização do tempo” e a garantia da “aprendizagem dos 

conceitos” relativos à unidade temática trabalhada. Identificamos, ainda, que 

Letícia, também, se preocupava durante esse “Planejar”, com a organização 

das atividades, a fim de não torná-las cansativas para as professoras cursistas. 

Ela pedia às orientadoras de estudos que ficassem atentas para como iriam 

organizar os encontros OE-P, porque existiam unidades temáticas com 

conceitos mais densos do que outras, precisando, assim, de maior tempo para 

que as professoras cursistas pudessem consolidar tais conceitos. 

        No caso dos momentos OE-P, essa atividade de “Planejamento” não 

existiu. Percebemos que as atividades regulares, durante as duas unidades 

que observamos, eram relativas ao estudo teórico e socialização dos mesmos. 

Salientamos que existiam, durante esses momentos, a compreensão dos 

conteúdos estudados, porém ocorriam, também, muitas lamentações acerca 

dos problemas do cotidiano escolar, no entanto, geralmente, problemas não 

específicos, relacionados à aprendizagem dos alunos de suas turmas, relativos 

à língua portuguesa.  Porém, verificamos que Alice dava um espaço de tempo 

maior que o necessário, para essas falas de lamentações das orientadoras de 

estudos.   

        É importante dizer que esse fato, também, foi declarado por Alice, durante 

a entrevista que realizamos com ela, ao final do PNAIC/2013, específico de 

língua portuguesa. Ela mencionou perceber que as cursistas tinham uma 

grande necessidade em falar, mas que ela tinha consciência que poderia ter 

dado “cortes”, recorrentes as falas das cursistas, que se alongaram durante as 

atividades de socialização teórica.   

 A ausência de tempo para planejamento das atividades a serem feitas, 

posteriormente, por quem estava recebendo a formação nos encontros OE-P, 

isto é, pelas alfabetizadoras com seus alunos, parece-nos impor uma reflexão. 

Sabemos que nas atuais condições de trabalho, na maioria das redes públicas, 

os docentes não têm tempo e parcerias para desenvolverem seus 

planejamentos de aulas. Cabe, então, indagarmos se um processo de 
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formação continuada, como é o caso do PNAIC, não deveria prever uma carga-

horária para tal finalidade ou se ele não deveria se vincular a uma mudança na 

política de regulamentação das “horas-atividade”, extraclasse, em que o 

professor possa, de fato, se dedicar a planejar e discutir seus planos de 

trabalho com os demais educadores da escola de onde atua.  

        Em relação à pauta de trabalho, ou seja, do planejamento dos encontros 

F-OE, observamos que Letícia realizava a elaboração do mesmo junto às 

outras professoras formadoras do seu grupo, que eram participantes, como ela 

do CEEL/UFPE. Salientamos que, nos dois encontros que trataram das 

unidades 4 e 8, identificamos que, praticamente, todas as atividades previstas 

foram cumpridas. Existiram poucas adaptações durante a realização do que 

fora planejado, essas adaptações estavam relacionadas à divisão das 

atividades ou, deslocamento delas para outro momento, porém, Letícia 

buscava cumprir todas elas. Quase sempre existiam muitas atividades a serem 

realizadas, porém, ela não “perdia tempo”, não deixava certos comentários 

serem prolongados em demasia, se não eram prioritários ou vinculados à 

temática em foco. Entretanto, não havia quase necessidade das orientadoras 

de estudos serem redirecionadas em suas explanações, visto aparentarem ter 

consciência da “otimização” do tempo,tão mencionada pela formadora. 

         Percebemos, enfim, que durante os encontros F-OE, a apresentação 

explícita da pauta e tentativa do cumprimento dela por todas as participantes, 

firmava-se em um "acordo implícito" que era estabelecido no grupo. Isso 

acontecia naqueles encontros, de forma bastante habitual. Outro ponto, em 

relação às atividades apresentadas na pauta de Letícia, que evidenciavam 

esse “acordo implícito”, era a ausência de algum tipo de questionamento ou, 

sugestões de outras atividades, ou complemento, pelas orientadoras de 

estudos do grupo. Salientamos que a formadora tinha o reconhecimento do 

grupo, tanto como uma boa formadora, quanto como doutoranda na área de 

educação e linguagem e professora universitária.                                            

        No caso da apresentação da pauta, durante os encontros OE-P, 

identificamos semelhanças ao que ocorria nos encontros F-OE, por ser, tal 

pauta, bem aceita pelas professoras cursistas, sem questionamentos ou sem 

as professoras darem sugestões ou proporem complementos. Porém, no que 
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se refere ao cumprimento do mesmo, percebemos que este foi um tanto 

prejudicado, sobretudo no encontro sobre a unidade temática 8, visto que 

existiram alguns entraves que envolveram aquela formação. Notamos, por 

exemplo, que, as várias paradas de confraternização (surpresa para a 

orientadora e duas paradas para lanche), realizadas durante o encontro, 

acabaram por prejudicar, de certa forma, o desenvolvimento da pauta de 

trabalho planejada.  

        Acreditamos ser importante a realização de confraternizações, ao final de 

eventos como os de formação continuada de professores, visto que isto já faz 

parte da cultura docente e da instituição escolar. Porém, a nosso ver, se 

tivessem sido previstos no planejamento, junto a todos os envolvidos (inclusive 

à secretaria de educação do município), ou se houvesse um espaço no 

planejamento para acontecimentos extras como, festas e surpresas, isto 

ajudaria bastante na realização das tarefas que se deseja cumprir, no acordado 

na pauta do dia, ou do encontro, de uma maneira geral. 

        Outro acontecimento, sobre o encontro OE-P, referente ao último 

momento da unidade 4, sobre a ludicidade na alfabetização, foi vivenciado, 

durante as quatro horas restantes para a realização dessa unidade temática.  

Os quatro grupos de professoras cursistas do turno manhã, no município 

analisado, foram reunidas em um auditório da prefeitura para o fechamento 

daquela unidade, através da apresentação de uma contadora de histórias, além 

de uma longa parada para o “lanche” e, por fim, de uma rápida exposição em 

data show, de um professor cursista de cada turma, solicitada anteriormente no 

“Para casa”, a fim de socializar uma experiência  de uma atividade, ou de uma 

sequência didática, que envolvesse a questão da ludicidade, destacando quais 

direitos de aprendizagem da língua portuguesa foram contemplados, naquela 

atividade específica. 

       Então, percebemos que foi interessante a presença da contadora de 

história, o que foi um verdadeiro “show”, e suas dicas de como contar histórias 

para crianças, porém avaliamos que poderia ter ocorrido em menos tempo e 

ser ampliado o tempo de socialização das experiências das cursistas junto a 

seus alunos, em relação às atividades lúdico-pedagógicas, possibilitando o 
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aumento no número de cursitas para tal socialização, visto ter sido apenas uma 

por turma.  

        Constatamos a importância da apresentação explícita da pauta para a 

realização das atividades propostas, assim como o uso do tempo em ambos os 

momentos de formação F-OE e OE-P. Outro fator, diz respeito a ter-se um 

“espaço flexível” às mudanças, no planejamento, dessa forma, existindo a 

possibilidade de complementos ou adaptações que possam surgir, contribuindo 

para um melhor aproveitamento do tempo e distribuição das atividades, que 

são priorizadas para a consolidação da aprendizagem dos conceitos das 

unidades temáticas abordadas. 

 

4.4 O Uso do tempo e sua distribuição entre os atores 

 

         Nessa seção, discutiremos acerca do tempo de verbalização gasto pelos 

atores participantes dos encontros que acompanhamos. 

        Com o intuito de calcularmos quanto tempo de verbalizações era 

assumido pelos agentes formadores e quanto pelas cursistas, criamos um 

cálculo que tomou por base a transcrição literal dos encontros observados. 

Assim, a cada bloco de atividades, computamos quantos caracteres 

totalizavam as falas dos dois pólos de atores (formador/formando) e 

calculamos, percentualmente, quanto as falas de cada polo representava no 

total dos diálogos.  

 

                Salientamos que optamos por analisar a ocupação do tempo e sua 

distribuição entre os atore durante os momentos FO-E e OE-P, apenas da 

unidade 8, referente a temática da Progressão no ciclo de alfabetização, visto 

ser  essa unidade, a única tratada ao longo daqueles dois encontros, ou seja, 

não havia outra unidade mesclada, como a unidade 4, como encontro F-OE,      

que tratou da unidade  4  e  5, naquele mesmo encontro, o que dificultaria esse 

tipo de cálculo da transcrição literal das verbalização dos atores (formador/ 

formando)  através da "contagem computadas de caracteres”.  
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4.4.1 Análise do uso do tempo e sua distribuição entre os atores na 

unidade 8 no encontro F-OE 

 

        Para o encontro do tipo F-OE, estavam previstas 24 horas de duração, a 

unidade temática a ser trabalhada era a 8, que tratava da “Progressão no ciclo 

de alfabetização”, apesar de incluírem, também, a temática sobre “Avaliação”. 

        As orientadoras de estudo tinham um espaço previsto para planejamento, 

referente às 8 horas do encontro delas com as professoras cursistas. No 

desenvolvimento daquelas 24 horas estavam incluídas: 1 hora, para o 

momento deleite, abrindo a formação no auditório da FAFICA e 4 horas, do 

último dia, para um momento de apresentação dos orientadores de estudo, 

relacionada à avaliação geral do programa, além de uma palestra sobre 

“Alfabetização e Letramento no Brasil” e, um “momento musical”, dividido em 

dois blocos, um antes da palestra e, o outro, após a palestra, encerrando 

aquele encontro. Portanto, de potencial interação direta entre a formadora e as 

orientadoras de estudos podia-se prever um total aproximado de 16 horas.  

     Conforme podemos verificar na tabela 04, a participação da formadora, na 

atividade referente à apresentação da pauta geral, teve grande predominância 

em relação às Orientadoras de estudos. Isto deve ter ocorrido, também, pelo 

atraso na chegada das orientadoras de dois municípios participantes do grupo, 

como mencionamos anteriormente. Contudo, Letícia iniciou a formação, com 6 

orientadoras de estudos presentes, justificando a necessidade em garantir a 

realização das demais atividades planejadas para aquele dia/turno. Assim, 

percebemos a preocupação da formadora em relação ao uso do tempo, visto 

que a pauta poderia, provavelmente, ser revista ao longo de outros momentos, 

já que ela retomava a mesma, no início de cada dia/turno da formação. 

        No caso da atividade de “Socialização das orientadoras de estudo sobre o 

encontro delas com as professoras cursistas (OE-P)”, tudo leva a crer que, o 

tempo dos 95 minutos, necessitou ser ampliado, pelo fato das orientadoras 

trazerem um „relato de experiência‟ (realizado pelas professoras cursistas) para 

apresentarem, durante aquele momento de socialização, ficando tal 

apresentação para o turno seguinte. 
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Tabela 04. Duração das atividades e ocupação percentual do tempo no 
encontro F-OE ocorrido no dia 18/11/2013 

Dia 18/11/2013 
 
Início 
   e 
 Fim 

 
 Duração 
 

 

          Atividade 
 

 

    Outras 
 

 
Tempo de 

verbalização 
            F 

 
Tempo de 

verbalização 
 OE 

 
08:30 

às 
9:35 

 

 
 

65' 

 
Momento Cultural 

(auditório da FAFICA) 

 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

09:35 
ás 

9:45 

 
10‟ 

Apresentação  da pauta 
geral do encontro 

Atraso dos 
municípios 

 

 
96% 

 
4% 

 
  09:50 

às 
11:20 

 

 
 

95' 

 
Socialização das OE 
sobre encontro OE-P 

 

 
_   

 
 

24% 

 
 

76% 

 
11:20 

ás 
11:55 

 
 

15‟ 
 

 
Apresentação das 

avaliações das 
Orientadoras acerca do 

último encontro  
F-OE 

 

 
_ 

 
 

58% 

 
 

6% 

 
11:35 

ás 
11:55 

 
20‟ 

 
Apresentação da 

Formadora sobre os 
Relatórios dos encontros 

OE-P 
 

 
_ 
 

 
26% 

 
4% 

-- --        Intervalo p/ almoço -- -- -- 

13:45 
às 

13:47 
 

 
02' 

 

 
 

Leitura deleite  
 

 
           _ 

 
 

22% 

 
 

78% 

13:47 
às 

13:50 

 
03' 

 
Retomada da pauta 

 
            _ 

 
95% 

 
5% 

 
13:50 

às 
14:25 

 
 

35' 

 
Continuação  

Socialização das OE sobre 
encontro OE-P 

 

 
_ 

 
 

25% 

 
 

75% 

 
14:25 

às 
15:30 

 
 

65' 

 
Dinâmica 
"Mitos" 

 
_ 

 
 

21% 

 
 

79% 

15:30 
às 

17:00 

 
 

90' 

 
Estudo do texto 1 - U8 

 

A atividade 
“Iniciando a 

conversa” foi. 
excluída 

 
 

49% 

 
 

51% 

Total     400'     
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         Ressaltamos que a atividade sobre o „relato de experiência‟, foi um 

pedido da formadora, Letícia, que justificou sua solicitação, segundo o objetivo 

de se discutir, o reflexo da formação, na prática das professoras cursistas: 

 
“Então, o meu pedido foi que pelo menos uma pessoa de cada rede trouxesse um 
relato de experiência, representando seu município, só pra ilustrar, como é que vem 
sendo esse trabalho, no caso referente às duas últimas unidades que trabalhamos 
sobre sequências e projetos.Agente vai socializar nesse encontro, como uma forma 
de ver o reflexo da formação na prática.”(F Letícia, Unid. 8) 

 

         Acreditamos que, não se pode afirmar, sobre os trabalhos com sequência 

e projetos, desenvolvidos pelas professoras cursistas, serem um reflexo da 

formação, possivelmente o programa esclareceu a diferença entre projetos e 

sequências didáticas, porém as professoras cursistas, em sua maioria, já 

haviam desenvolvido ou vivenciado um projeto escolar, ou uma sequência 

didática, mesmo sem saber a diferença entre essas atividades. Sem falar, que 

essa socialização, foi de um relato de experiência de apenas de uma 

professora cursista, por município. 

        No que diz respeito à última atividade do primeiro dia, sobre o “Estudo de 

texto do caderno 1 - unidade 8” constatamos que Letícia precisou adaptar, 

também, aquela atividade, para dois turnos. Isso ocorreu mesmo tendo sido 

excluída a leitura referente ao objetivo da unidade 8, chamada “Iniciando a 

conversa”. O que tudo indica é que Letícia tomou essa decisão, provavelmente, 

pelo fato de já haver comentado, durante a apresentação da pauta geral, sobre 

o objetivo daquela unidade, e que poderia retomá-lo, verbalmente, durante 

outros momentos do encontro. Ou seja, a atividade foi excluída, porém 

trabalhada por Letícia de forma diferente da qual havia sido planejada.     

           No segundo dia, de acordo com a tabela 05, abaixo, observamos que a 

participação da formadora e das orientadoras de estudos, durante as atividades 

de “Retomada da pauta”, foi bem mais equilibrada do que no início do primeiro 

dia, visto que as orientadoras encontravam-se presentes desde o início da 

manhã no espaço de formação. Inclusive, a “leitura deleite‟” (leitura de poesias 

e literatura infantil) estava sempre próxima à atividade de “Retomada da 

pauta‟”, cabe ressaltar que a “leitura deleite” não era restrita apenas a Letícia, 

ficando a cargo, também, das orientadoras de estudos, que liam as poesias 

que traziam, assim como histórias referentes à literatura infantil, socializando-
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as com o grupo. Esse momento durava entre 5 a 10 minutos, acontecendo 

antes das atividades que iriam ser desenvolvidas, a cada turno. Essa atividade 

tinha um caráter estritamente de “leitura por prazer". 

 

Tabela 05. Duração das atividades e ocupação percentual do tempo no 
encontro F-OE ocorrido no dia 19/11/2013 

 

 

Dia 19/11/2013 

 
Início 
e 
Fim 

 
Duração 
 

 
        Atividade 

 
Outras 

 
Tempo de 

verbalização 
F 

 
 Tempo de    
verbalização 
          OE 

8:15 
às 

8:18 

 
 

02' 
 

 
Retomada da pauta 
 

 
        _ 

 
86% 

 
14% 

8:18 
às 

8:20 

 
03' 

 
Leitura deleite 

 

        _ 
 

 
2% 

 
98% 

8:20 
às 

9:00 
 

 
40' 

 
 

Socialização do Estudo 
do texto 1-  

U8 

 
_ 
 

 
49% 

 
51% 

9:00 
às 

9:50 

 
 

110' 

Estudo do texto 2 – U8 
(Leitura 

Compartilhada) 
 

 
_ 

 

   
48% 

 

 
         52% 

 

10:50 
às 

11:14 

 
24' 

 

 
Análises da progressão 

 

 
_ 
 

 
 

26% 

 
 

74% 
 

11:14 
às 

11:50 

 
36' 

Socialização das 
Análises da progressão 

 
_ 

 
23% 

 
77% 

-- -- Intervalo p/ almoço -- -- -- 

14:00 
às 

14:10 

 
10' 

 
Leitura deleite  

 

 
_ 

 
15% 

 
85% 

14:10 
às 

14:50 

 
40' 

Socialização das 
Análises da progressão 

(cont.) 

 
_ 

 
49% 

 
51% 

 
14:50 

às 
15:12 

 
 

22' 

Leitura Compartilhada 
(temática da Avaliação) 

 
_ 

 
 

52% 

 
 

48% 

15:12 
às 

15:37 

 
25' 

Elaboração de 
Orientações para 

avaliação (temática da 
avaliação) 

 
_ 

 

 
57% 

 
43% 

15:37 
às 

16:20 

 
43' 

Socialização das 
orientações sobre à 

temática da avaliação 

_  
47% 

 
53% 

    Total    355'     
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          A adaptação realizada, no segundo dia, indicada na tabela 6, foi em 

relação à adequação, em dois turnos, para a execução da atividade de 

„socialização das análises de progressão‟. Aquela socialização teve 

participação significativa das orientadoras de estudo em relação à participação 

da professora formadora. Entretanto, devemos levar em consideração que tal 

socialização foi relativa a um anterior estudo em grupo, sendo natural a maior 

exposição verbal dos participantes do grupo, que foram as orientadoras, do que 

a formadora, que acompanhou a apresentação daquelas análises. 

        Com essa atividade de „socialização das análises de progressão‟, 

concluíram a unidade 8, sobre „Progressão no ciclo de alfabetização. A unidade 

8 seria retomada, para planejamento das orientadoras de estudos, no terceiro 

dia/manhã (ver tabela 07). Vale mencionar que as atividades sobre „Avaliação‟, 

que foram incluídas nesse segundo dia de formação, não serão foco de nossa 

análise, apesar de estarem presentes no quadro 2, sendo nossa intenção 

apresentar aquele dia, na íntegra, para uma melhor compreensão de como o 

tempo era utilizado. 

       Naquele dia (ver tabela 06), durante o turno da manhã, as atividades foram 

voltadas, em sua maioria, para o planejamento das orientadoras de estudos, 

que em grupos, elaboravam as 8 horas de formação do tipo OE-P que iriam 

ministrar, posteriormente. Observamos que a condução da formadora durante o 

planejamento e, em seguida de sua socialização, era de auxiliá-las, 

esclarecendo dúvidas e fazendo observações relativas ao planejamento. Vale 

lembrar que, embora Letícia fosse de grupo em grupo, tentando compreender o 

planejamento e, fazendo algumas ressalvas, as orientadoras de estudo 

estavam bastante autônomas no sentido do planejar seus encontros, pois 

aquele estava sendo o último planejamento da formação e, já haviam realizado 

semelhante tarefa anteriormente. 

        Observamos na tabela 06, o percentual de participação da formadora, 

durante a atividade de planejamento, ter sido mais que o dobro, em relação às 

orientadoras de estudos. Esse fato ocorreu, por incluirmos dois momentos 

extras que aconteceram que, não estavam previstos na pauta. Esses 

momentos foram a „recapitulação da unidade 8‟, em que Letícia fez uma 
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retrospectiva de todos os conceitos que estudaram sobre aquela unidade, até 

então 

Tabela 06. Duração das atividades e ocupação percentual do tempo no 
encontro F-OE ocorrido no dia 20/11/2013. 

 
 

          Logo, ao analisarmos o encontro, ao longo desses três dias, destacamos 

a preocupação com o uso do tempo, demonstrada por Letícia, acompanhando 

seu uso detalhadamente. Pontuamos, ainda, que os dados percentuais, de 

uma forma geral, revelaram o equilíbrio, em relação ao tempo de verbalização, 

Dia  20/11/2013 

 
Início 
   e 
 Fim 

 
Duração 
 

 
         Atividade 
 

 
Outras 

 

 
Tempo de 

verbalização 
           F 

 
Tempo de 

verbalização 
OE 

8:30          
às 

8:32 
 

 
 

02' 

 
Retomada da pauta 
 

 

 
_  

 
 

89% 

 
 

11% 

8:32 
às 

8:40 

 
08' 

 
Leitura deleite 

 

Parabenização 
para uma 

 Orientadora de 
estudos 

 
 

8% 

 
 

92% 

 
8:40 
às 

10:30 

 
 

110' 
 

 
Planejamento 

das orientadoras 
U8 + Avaliação 

 

 
Recapitulação 

U8 
entrega de 
presente a 

formadora 20' 

 
 

68% 
 

 
 

32% 

 
10:30 

às 
11:20 

 
 

50' 

 
Socialização do 
planejamento 

 
_ 

 
 

33% 

 
 

67% 

 
11:20 

às 
11:30 

 
 

10' 

 
Avaliação do 

programa 

Explicação 
sobre os 

Seminários 
e 

Avaliação 
escrita 

 
 

89% 

 
 

11% 

-- -- Intervalo p/ almoço -- -- -- 

 
14:00 

às 
14:40 

 

 
 

40' 

 
Momento Deleite   

Auditório da 
FAFICA 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

14:35 
às 

15:47 
 

 
72' 

 
Palestra de 

encerramento 
 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

15:47 
às 

16:30 

 
43' 

 
Momento musical 

_ _ _ 

Total 335'     
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durante a realização das atividades, tanto da professora formadora, quanto das 

orientadoras de estudo. 

 

4.4.2 Análise do uso do tempo e sua distribuição entre os atores na 

unidade 8 no encontro OE-P 

       Faremos, a seguir, a partir da tabela 8, algumas observações sobre a 

formação do tipo OE-P, que tratou da mesma unidade temática 8, sobre 

„Progressão no ciclo de alfabetização‟. Semelhante à análise anterior, 

verificaremos, também, as atividades desenvolvidas, o tempo usado em cada 

uma delas e, como era distribuído esse tempo em relação à participação das 

cursistas e da orientadora de estudos, sendo que, para esse encontro o tempo 

previsto era de 8 horas, dividido em duas manhãs. 

        É importante lembrar, que esses dois dias do encontro, ocorreu em 

espaços distintos, no dia 29/11/2013 na Escola Municipal Ersina 

Lapenda(Camaragibe/Aldeia) e, no dia seguinte 30/11/2013, na Escola 

Imaculada Conceição (Camaragibe/ centro)  

  

Tabela 07. Duração das atividades e ocupação percentual do tempo no 
encontro F-OE ocorrido no dia 29/11/2013 

Dia 29/11/2013 
  Início 
    e 
   Fim 

 
Duração 
 

 
         Atividade 

 
          Outras 

Tempo de 
verbalização  

O 

Tempo de 
verbalização 

P 

  8:15 
   às 
  8:22 

 
7' 
 

 
Leitura deleite 

 

 
_ 

 
91% 

 
9% 

 
8:22 
às 

8:25 

 
 

3' 

 
Apresentação da 

pauta do dia 
 
 

 
_ 
 

 
 

86% 

 
 

14% 

 
8:25 
às 

8:40 

 
 

15' 

Leitura compartilhada 
(Iniciando a conversa 

- U8) 
 

 
_ 

 
58% 

 
42% 

 
8:40 
às 

9:55 

 
 
    70' 

 
Dinâmica 
“Mitos"  

_ 
 

 
46% 

 
54% 

   9:55 
    às 
  10:30 

 
35‟ 

 
Lanche 

_ _ _ 

10:30 
às 

11:25 

 
55' 

 
Estudo do texto 1- 

U8 

Presente para 
Orientadora e 

agradecimentos 

 
52% 

 
48% 

Total 185'     
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        Durante a rápida apresentação das atividades referentes à „leitura deleite‟ 

(leitura de uma poesia) e da „Apresentação da pauta do dia‟, observamos, na 

tabela 07, que a orientadora de estudo, Alice, teve predominância no tempo de 

verbalização durante aquele momento, o que era compreensível, sendo ela a 

leitora das duas atividades, apresentadas em data show. 

        Destacamos, ainda, que durante a atividade de “leitura deleite” era Alice 

quem trazia o texto e lia em voz alta, através de data show. Após a leitura, as 

cursistas participavam, junto à Alice, de comentários a respeito do texto lido.  

         Neste primeiro dia de formação (ver tabela 07) a atividade de maior 

duração foi à dinâmica „Mitos‟. Nesse momento, as professoras cursistas 

revelaram um percentual participativo, levemente maior, em relação à Alice. 

Certamente, isso se deu pelo fato de a dinâmica envolver frases afirmativas 

questionadoras a respeito do sistema de ciclos  

        Uma das frases foi “A retenção sempre melhora o desempenho do aluno. 

Reprovar é um mal necessário.” 

        Inicia-se uma discussão a respeito da afirmação. Uma cursista faz o 

seguinte questionamento: 

  “O problema é quem pegar esse aluno, no próximo ano, se não for a mesma 
professora, vai continuar o mesmo trabalho?” (P E., Unid. 8) 
 
 

        A Orientadora comenta: 
 

“Nós não temos o registro na caderneta, minha gente, de como estava esse 
aluno!”(OE Alice, Unid. 8) 
 
 

Outra cursista, indaga: 
 

“Mas, não é pra isso que existe o ciclo, pra que aquela criança tenha a chance de 
aprender durante os três anos?” (P M., Unid. 8) 

 

Percebemos assim, que Alice também teve uma significativa 

participação, durante aquela dinâmica, o que, provavelmente ocorreu, por 

conta das intervenções que fazia às cursistas trazendo, inclusive, algumas 

reflexões sobre a temática dos ciclos. Ela indagou, por exemplo: 

“O que seria a progressão da aprendizagem, na perspectiva dos ciclos?” (OE Alice) 

        Uma cursista pergunta: 

“A progressão do ensino seria medida que o aluno vai avançando, nós enquanto 
professores, a gente vai dando conteúdos mais complexos, certo?” (P V., Unid. 8)    
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         Alice, complementa: 

“A progressão do ensino seria à medida que o aluno vai avançando a gente vai 
propondo desafios cada vez maiores, não é? E aí entra...? A progressão da 
aprendizagem! Amanhã a gente vai aprofundar mais sobre essas questões no texto 
2!(OE Alice, Unid. 8) 
 
 

            Um fato que chamou nossa atenção foi que o “Lanche” não estava 

explícito na pauta do dia, porém, ocupou 35 minutos, dentro do horário da 

formação. Vale citar que as professoras tinham que fazer um deslocamento 

longo (rampa) da sala até a cantina da escola para realizarem o lanche, 

prolongando ainda mais o tempo. 

        De modo semelhante à professora formadora, a orientadora de estudos, 

Alice, dividiu a última atividade “Estudo do texto 1- unidade 8”, em dois 

momentos, concluindo-a no dia seguinte (ver tabela 9 abaixo). 

         A divisão daquela última tarefa ocorreu por conta de um momento extra, 

realizado pelas professoras para a orientadora Alice, encerrando as atividades 

do dia, com entrega de um presente coletivo e diversos agradecimentos. 

Percebemos que esse movimento, era bastante natural, por se tratar de uma 

formação que concluiria os encontros do tipo OE-P. 

       No decorrer do segundo dia de formação, (ver tabela 08), constatamos 

que, entre as atividades, a que se referia à “Dinâmica da prática docente e 

socialização”, foi a que teve uma maior duração, sendo predominante a 

participação das professoras cursistas, em relação à orientadora de estudo.        

Vale ressaltar que unimos os dois momentos como uma única atividade, 

porque eles mesclaram-se. O comando da atividade era para as professoras 

produzirem um cartaz, em grupo, levantando os seguintes pontos: „as práticas 

de ensino da alfabetização que elas faziam (no início da docência) e já não 

faziam mais e, as práticas que elas acreditavam que poderiam continuar 

fazendo‟. Portanto, essa atividade mobilizou bastante as professoras cursistas, 

principalmente, no momento de socializarem tais questões com o grupo sala. 

        Observamos que aquela atividade foi bastante prolongada. Verificamos 

que, certamente, um dos objetivos, era a preparação para a atividade seguinte, 

visto que, existia relação entre ambas. 

         A atividade seguinte, “Estudo do texto 2- unidade 8” era uma situação que 

envolvia a leitura sobre a importância do registro na prática do professor 
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alfabetizador. Um fato importante, a ressaltar, foi o tempo de verbalização de 

Alice, durante esse momento, ter sido bem maior em relação ao tempo das 

professoras cursistas. Verificamos que esse fato ocorreu, certamente, porque 

em nosso registro (áudio-gravação) a voz que teve destaque foi a de Alice, 

visto que, as professoras cursistas estavam estudando em grupo, depois houve 

um momento de informes e o lanche servido pelo município, existindo, assim, 

muitas vozes ao mesmo tempo, tornando a gravação inaudível. Logo, não 

podemos afirmar que esse percentual revela, adequadamente, o tempo de 

participação dos sujeitos naquela atividade. Felizmente, o procedimento de 

cálculo de uso do tempo, baseado nas transcrições, não parece ter sido 

prejudicado em outros momentos dos encontros analisados. 

 

Tabela 08. Duração das atividades e ocupação percentual do tempo no 
encontro OE-P ocorrido no dia 30/11/2013 

 

 

         Ficou evidente, na atividade de “Socialização (Estudo do texto 2- unidade 

8)” o tempo de verbalização das professoras cursistas ter sido bastante 

Dia 30/11/2013 

 Início 
    e 
 Fim 

  Dura- 
    ção 

 
          Atividade 

 
         Outras 

Tempo de 
verbalização   

OE 

Tempo de 
verbalização 

P 

 
8:20 
às 

8:40 

 
10' 

 
Leitura deleite  

 

 
_ 

 
63% 

 
37% 

 
8:40 
às 

8:45 

 
 

05' 

 
Apresentação da pauta 

do dia 
 

 
 

_ 

 
 

98% 

 
 

2% 

8:45 
às 

9:00 

 
15‟ 

 

Socialização 
(Estudo do texto 2 - 

Unidade 8) 

 
_ 

 
51% 

 
49% 

9:00 
às 

10:00 

 
60' 

 

Dinâmica Prática 
docente e Socialização 

 
_ 

 
40% 

 
60% 

10:00 
às 

10:40 

 
40‟ 

Estudo do texto 2 -
unidade 8 

Informes e 
Lanche da 
Prefeitura 

 
84% 

 
16% 

10:40 
às 

10:50 

 
10' 

Socialização 
(estudo texto 2 - 

unidade 8) 

Atividade 
sobre“Avaliação” foi 

excluída 

 
22% 

 
78% 

10:50 
ás 

11:20 

 
30‟ 

Análise da Progressão 
(Socialização) 

 
Lanche de 

confraternização 

 
            76% 

 
24% 

 
Total   170'     
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superior em relação ao tempo da orientadora de estudos, visto que os 

questionamentos realizados durante aquela atividade eram feitos pelas 

professoras cursistas (o que fazia parte da própria atividade), existindo poucas 

intervenções de Alice. Como por exemplo, uma das cursistas fez o seguinte 

questionamento:  

 

“Precisamos ter metas, né?...Nessa perspectiva da progressão de ensino, garantindo 
conhecimentos básicos pra o aluno!...Metas pra o primeiro ano, pra o segundo e 
terceiro. Dando esse direito do que a criança vai aprender a cada ano do ciclo...” (P 
J., Unid. 8) 
 
 

Outra continua: 
 

“Do ensino com significado, né? Que esse conhecimento possa ter significado pra 
vida dele... que ele possa levar esse conhecimento da escola para a vida dele, não 
é?!” (P S., Unid. 8) 
 
 

Uma outra cursista, complementa: 
 

“Ou seja... e nessa perspectiva da progressão do ensino, que esse ensino possa ser  
contextualizado!”  (P L., Unid. 8) 

 
 
 

        Na última atividade, “Análise da progressão (socialização)” as professoras 

foram organizadas em grupo, para analisarem um aluno fictício, através de 

uma ficha perfil, que mostrava como estava o desenvolvimento dele em língua 

portuguesa, com base nos eixos de aprendizagem, propostos pelo programa. 

Assim, as professoras indicariam como estava o aluno fictício naquele ano/ciclo 

e, o que ele precisaria consolidar para avançar. Durante esse momento, Alice 

fez várias intervenções, auxiliando os grupos durante as análises das fichas. 

Assim ela auxilia no parecer: 

 

“Esse aluno iniciou alfabético? O que levou vocês a deduzirem isso?”(OE Alice, Unid 

8) 

 

        Uma cursista do grupo, fala: 

“Porque essa criança já consolidou...ele já se apropriou do Sistema de Escrita 
Alfabética, olha aqui!”(P L.,Unid.8) 
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        E a cursista vai apontando e comentando evidências, na ficha, no eixo de 

análise linguística que trata do SEA. 

        No entanto, essa atividade específica, que exigia um maior detalhamento, 

por parte das professoras cursistas, teve duração de apenas 10 minutos, 

porque, a partir das 11 horas, iria iniciar um lanche de confraternização do 

grupo. É interessante observar que a atividade seguinte foi excluída, que iria 

ser a socialização no grande grupo, de cada „ficha perfil‟ analisada. 

        Portanto, no que diz respeito a esses dois dias de formação do tipo OE-P, 

destacamos as evidências de que o tempo, possivelmente, poderia ter sido 

melhor, distribuído, entre as atividades. Fica claro que existiram atividades que 

poderiam ter tido uma duração menor, permitindo, assim, um maior 

aproveitamento de outras. Porém, não poderemos deixar de mencionar as 

atividades extras surgidas, que, certamente, influenciaram no desenvolvimento 

da formação. Em relação às participações dos atores envolvidos, também 

tendeu a existir equilíbrio de ambas as partes, tanto da orientadora de estudos, 

quanto das professoras cursistas, excetuando-se o momento da „leitura de leite‟ 

e „leitura da pauta‟, que, nos dois dias, foram realizados rapidamente pela 

orientadora. 

 

4.5 Análise dos temas das verbalizações emitidas pelos diferentes 

participantes durante os encontros F-OE e OE-P 

 

        Como vimos em nosso marco teórico, recentes pesquisas demonstram o 

quanto os docentes que vivenciam situações de formação continuada se 

queixam pelo fato de, nelas, haver pouco espaço para o debate sobre as 

situações cotidianas da sala de aula, sobre o como ensinar os conteúdos do 

currículo etc. A fim de ver o quanto a formação em rede vivenciada no PNAIC 

dava conta desses anseios que, inclusive, se traduziam em alguns dos 

princípios orientadores do Programa de Formação do Pacto (fc. BRASIL-MEC, 

2012), analisamos, qualitativamente, as verbalizações observadas no registro e 

transcrição dos encontros F-OE e OE-P de Língua Portuguesa que 

constituíram o principal objeto de tratamento empírico de nossos dados. 
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        Para isto, categorizamos as falas dos diferentes atores (Formadora, 

Orientadora de Estudos, Professoras cursistas) em cinco categorias principais: 

1. Relatar/ trazer exemplos de experiência de ensino desenvolvidas, 

ou modos de atuar; 

2. Discutir/comentar exemplos ou situações concretas de sala de 

aula; 

3. Explicar/aprofundar/ discutir conceitos ou temas; 

4. Apresentar dúvidas/pedir explicação sobre conceitos ou temas; 

5. Relatar/discutir problemas institucionais e de funcionamento das 

escolas/salas de aula/rede de ensino. 

        Destacamos, também, a existência da categoria "Outros", que representa 

tipos de verbalizações que não foram foco de nossa análise, mas fizeram parte 

do percentual total da mesma, tais como:leitura em voz alta de textos literários 

para deleite,apresentação detalhada da pauta de atividades ( encontros F-OE), 

explicações sobre a participação das orientadoras de estudos e das cursistas 

no "Seminário final" do programa,questões de natureza burocrática, relativas 

ao PNAIC (atraso das bolsas do programa, acesso ao sistema virtual do 

PNAIC, entre outros), questões relativas a uma possível avaliação específica 

para os alunos cujos professores foram cursistas do PNAIC, inclusive, 

indagações sobre a avaliação nacional da alfabetização (ANA), agradecimento 

prolongado durante a entrega de presente coletivo no encontro OE-P/U8. 

         As porcentagens de tempo registradas para cada categoria foram 

calculadas com base na transcrição das verbalizações dos participantes, 

excluindo-se, portanto, os tempos em que havia silêncios ou pausas entre os 

turnos de fala dos atores, a tabela 09  apresenta os resultados obtidos para as 

duas unidades (4 e 8) pesquisadas. 

        Como podemos lá verificar, em ambas as unidades, houve a tendência de 

quem estava sendo formado ocupar mais o espaço geral de verbalizações que 

remetem a “modos de fazer na sala de aula”, possivelmente, por estarem 

relacionadas às experiências específicas de quem estava sendo formado, ou 
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seja, orientadoras de estudos e cursistas. Isso ocorria, em maior proporção, 

durante os encontros do tipo F-OE, o que tudo indica, devia-se, também, ao 

fato de existir, nesse tipo de encontro, momentos específicos para quem estava 

sendo formado (orientadoras de estudos) apresentar o que fora vivenciado em 

relação ao “miudinho” dos encontros OE-P. 

 

Tabela 09. Distribuição dos diferentes temas de verbalizações emitidas pelos     
participantes durante os encontros F-OE e OE-P.     

 

Categorias 

Unidade 4 Unidade 8 

F-OE OE-P F-OE OE-P 

F OEs OE P F OEs OE P 

Mo Modos de atuar 18% 21% 2,5% 6%    8% 24% 13% 18% 

  Situações concretas 

de sala de aula 

3,4% 11% 2,3% 4% 2,2%, 7,5% _ _ 

  Discussões sobre  

conceitos e temas 

9,7% 6,2% 8,2% 29% 6,5% 5% 8,3% 9% 

Exposição de dúvidas 

sobre conceitos e 

temas 

2% 1,3%   _ 1,4% 1,4% 1% _  1,6% 

  Dificuldades 

institucionais e de 

funcionamento(rede, 

escola, sala de aula) 

  _ 4% 3,8% 5,2% 2% 3,8% 2% 4% 

  Subtotal das  

categorias 1 a 5      

por categoria de 

participante 

33,1% 43,5% 17,4% 45,6% 20,1% 41,3% 23,3% 32,6% 

Outros 23,4% 37,0% 38,6% 44,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

        Observamos, durante as duas unidades analisadas, que as verbalizações 

do tipo “Outros”, ocorreram em maior proporção nos encontros OE-P,o que, 

certamente, aconteceu pelo fato de haver uma frequência maior de 

verbalizações ligadas questões burocráticas do PNAIC e outros temas 

semelhantes, durante aqueles encontros. 

        A discussão conceitual, durante os estudos teóricos, em ambas as 

unidades apresentou, de uma forma geral, significativa diferença entre as 

verbalizações das agentes participantes. Percebemos isso no encontro OE-P, 

específico da unidade 4, em que essa diferença aconteceu entre as cursistas 

(29%)e a orientadora de estudos (8,2%) numa diferença de 20,8%. Enquanto 
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nos encontros F-OE, ocorreu uma menor diferença, durante as duas unidades 

temáticas (4 e 8), em que se verificou maior espaço de verbalização da 

formadora em relação às orientadoras de estudos,numa média entre as 

diferenças, de 2,5%. 

        A exposição de dúvidas sobre conceitos e temas foi muito pouco 

frequente, em ambas as unidades, chegando a apresentar ausências de 

verbalização no decorrer delas, é o que destacamos em relação aos encontros 

OE-P, tanto na unidade 4, quanto na unidade 8. Esse fato ocorreu de forma 

bastante diferente, em relação à categoria “Modos de atuar”, em que os 

percentuais de verbalização dos atores, de maneira geral, foram os que 

apresentaram índices mais elevados, alcançando um percentual de 25%. 

        Encontramos certa regularidade, no que diz respeito às verbalizações 

concernentes a “dificuldades institucionais e de funcionamento”, referentes às 

redes de ensino, unidades escolares e salas de aula, ao longo das unidades 

analisadas, excetuando-se durante o encontro F-OE na unidade 4, em que 

existiu ausência de verbalização a esse respeito por parte da formadora. 

        Procederemos, agora, a uma análise mais detalhada das verbalizações 

por nós categorizadas e apresentadas na tabela 09. 

 

 

4.5.1 Análise dos temas das verbalizações na unidade 4 no encontro F-OE 

 

Na tabela 09, percebemos ao longo das atividades realizadas no encontro 

F-OE, a existência de percentuais significativos, no que se refere a 

verbalizações ligadas aos "Modos de atuar", através de relatos e exemplos 

ocorridos naquele encontro, tanto de quem estava "formando", professora 

Letícia, quanto de quem estava sendo "formado", orientadoras de estudos dos 

municípios participantes. Assim, podemos notar que houve equilíbrio entre as 

participações verbais dos agentes envolvidos, sendo, apenas 5% a diferença 

entre eles.Tais situações, que implicavam uma análise reflexiva sobre a própria 

maneira de conduzir os trabalhos de formação, é ilustrada pelas falas abaixo: 

 

"... é lógico que a gente precisa... vocês orientadoras sabem que precisamos ter 'cartas 
nas mangas', não é? A gente não vai dar uma formação com um número limitado de 



145 
 

atividades,precisamos de um número maior, porque se por acaso o ritmo acelerar, tiver 
necessidade, já temos algo preparado e organizado." ( F Letícia, Unid. 4)  

 

        Então, uma das orientadoras comentou, sobre o tempo: 

 

"Sobre a questão do tempo, cada grupo tem uma necessidade, não é? Porque, às 
vezes existem grupos mais demorados... alguns grupos conseguem terminar no tempo 
previsto, outros não, depende de como aquele determinado grupo compreendeu o 
assunto, não é?"(OE E., Unid. 4) 

 

        A formadora Letícia concluiu, comentando o seguinte: 

"Existem grupos que apresentam maior dificuldade em determinados temas, isso é 
normal. Porém, tenham esse cuidado na prática de vocês, lógico que a gente não vai 
deixar discutir, discutir, sem ter um foco..."( F Letícia, Unid. 4) 

 

        Constatamos que, durante aquele encontro F-OE/U4, houve uma grande 

diferença entre os índices percentuais de verbalização relativas aos "Modos de 

atuar" e aqueles ligados ao debate sobres "Situações concretas de sala de 

aula", nos indicando, possivelmente, a necessidade de existirem, durante o 

próprio encontro F-OE, uma maior discussão e comentários, acerca de 

situações mais específicas,que teriam sido vivenciadas no último  encontro 

entre as orientadoras de estudos e as cursistas (OE-P).  

Vale salientar a existência de relatórios, que as orientadoras de estudos 

enviavam à formadora, tecendo comentários mais detalhados sobre os 

encontros delas com as cursistas, porém, chamamos atenção para a 

importância de uma maior socialização dessas "Situações concretas de sala de 

aula" (no caso da exposição dos encontros OE-P), durante os encontros F-OE, 

visto que, possibilitaria reflexões direcionadas à superação das lacunas e 

dificuldades que acabavam por influenciar o tratamento teórico-pedagógico 

vivido durante aqueles momentos de formação. 

        Eis alguns exemplos, no encontro F-OE/U4, sobre situações específicas, 

ocorridas, durante os encontros OE-P: 

"Eu tenho uma professora,que em cada brincadeira que realiza com os seus 
alunos, ela trabalha com textos instrucionais, verificando as regras com as 
crianças, e até criando algumas...porém, ela diz ter dificuldade com espaço 
para brincadeiras na escola. Não seria interessante realizarem brincadeiras 
com construção de regras, a partir de discussões com os alunos sobre essa 
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situação, depois eles brincariam, a partir da leitura e cumprimento das próprias 
regras. É uma ideia boa, não é?" (OE C., Unid. 4) 

 

A esse respeito, a formadora comentou: 

"Seria legal, uma boa sugestão! Porém, é importante lembrar que só as 
brincadeiras e os jogos não garantem a apropriação da leitura e da escrita, e 
que o trabalho com o lúdico esteja em consonância com os objetivos previstos 
para aprendizagem da língua portuguesa, assim,como nesse caso que Carla 
trouxe..."(F Letícia, Unid. 4) 

 

        Uma outra orientadora de estudos, relatou o seguinte: 

"O que eu trago do momento das leituras é que os professores cursistas, da 
minha turma, geralmente, fazem a leitura do primeiro parágrafo, o segundo, no 
máximo... e começa a discussão sobre as dificuldades de cada escola...no 
momento da socialização o discurso fica muito superficial.Eles relatam, muito 
mais, o que eles sofrem e sentem na pele, do que em relação ao texto." (OE 
M., Unid. 4) 

 

         Outra categoria de verbalizações analisada foi aquela relativa à temática 

das "Discussões sobre conceitos e temas" abordados durante os encontros F-

OE/U4. Observamos que, apesar de haver, naquele encontro, certo equilíbrio 

entre a participação da formadora e das orientadoras de estudos, em relação 

àquela categoria, notamos, porém, um índice bem menor de verbalizações 

relativas à "Exposição de dúvidas sobre conceitos e temas", vivenciados no 

encontro F-OE/U4. 

        Acreditamos que essa diferença ocorreu, certamente, pelo fato de a 

condução teórica, geralmente, partir da formadora Letícia, visto que a mesma, 

sempre trazia e explicava conceitos e temas recorrentes a cada unidade 

abordada. Isso aconteceu, especificamente, na unidade 4, sobre o trabalho 

com a ludicidade nas turmas de alfabetização, principalmente, durante a leitura 

compartilhada, em que a formadora, Letícia, ia lendo e explicando o texto, 

exposto em slide. Sendo assim, as orientadoras de estudos apresentavam 

poucas dúvidas conceituais e temáticas, durante tais momentos. A respeito do 

que era verbalizado durante a leitura compartilhada, trazemos o exemplo 

abaixo: 

" As atividades lúdicas fazem com que as crianças elaborem na mente 
sentimentos e conhecimentos. Além disso, possibilitam o contato com os pares 
e não faz dele (o aluno) o único sujeito da ação. Então, tem a questão da 
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importância dos jogos e brincadeiras ajudarem na aquisição do conhecimento 
da língua, pelas crianças, como também, no sentido de superarem as 
dificuldades de interação com as outras (crianças)."( F Letícia, Unid. 4) 

 

        Vale salientar, que este tipo de verbalização também ocorreu nos 

momentos de “estudo em grupos com posterior socialização”. Eis um exemplo 

ocorrido: 

"A gente viu que é importante os jogos serem divididos, atendendo ao nível que 
está a turma. Também, não deixar a criança com um jogo que ela não consiga 
resolver e, quando o professor formar grupos pra jogarem, formar grupos 
diversificados..." (OE M., Unid. 4) 
 
 

Sendo assim, ficamos em dúvidas obre a necessidade de as 

orientadoras de estudos exporem mais seus questionamentos sobre a unidade 

temática abordada, bem como sobre os conceitos relativos a ela, ao longo das 

socializações dos estudos teóricos. Tudo indica que, a condução assumida 

pela formadora Letícia e a temática da unidade, explicariam essa baixa 

frequência de necessidade de mais esclarecimentos conceituais.  

        A respeito dos "Relatos sobre problemas institucionais e de 

funcionamento", em se tratando das redes ou, especificamente das escolas/ 

das salas de aula, observamos, que em relação à formadora, foi inexistente 

esse tipo de relato,durante o encontro F-OE/U4. No entanto, existiram 

verbalizações em 4% do tempo, formuladas pelas orientadoras de 

estudos.Tudo leva a crer, que esse fato ocorreu devido, principalmente, aos 

problemas enfrentados pelas orientadoras de estudos do município de Recife, 

visto que aquele município iniciou a realização do PNAIC, com largo atraso, em 

relação ao início que fora previsto. Eis um exemplo de fala emitida por uma 

orientadora de estudos daquele município: 

 

"Por conta do calendário que ficou bastante apertando, em nossa rede, devido 
ao atraso para iniciar o programa, a gente tá trabalhando dois sábados por 
mês. Agora em agosto teremos dois sábados. Isso mexe com a vida das 
pessoas. Então, sete orientadores de estudos já pediram pra sair, 
infelizmente..." (OE J., Unid. 4) 

 

 

        Outra orientadora, da mesma rede de ensino, trouxe a questão do "aperto" 

no calendário para a realização dos encontros de formação do PNAIC e disse 
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que esse fato acabou por ocasionar, também, prejuízos em relação às 

questões de âmbito prático-pedagógico relativas à formação. Assim, ela 

mencionou: 

 

 "Eu percebi que as professoras desenvolveram muito pouco as sequências 
didáticas... assim, elas fizeram muito rápido. Aí pensamos, claro, o tratamento 
daquela temática foi durante o primeiro dia, que foi bastante atropelado,diante de todo 
o atraso da rede, as professoras não paravam de perguntar sobre as várias dúvidas 
sobre o programa... o que acabou diminuindo muito o tempo daquele encontro."(OE 
M., Unid. 4) 

 
 

        Em relação aos relatos de problemas feitos, pelas orientadoras de 

estudos, sobre a rede de ensino mencionada, verificamos, certamente, o 

quanto foi prejudicial o atraso para o início do PNAIC, naquele município. Além, 

de atrapalhar o andamento do calendário previsto para o desenvolvimento do 

programa, também prejudicou a formação das professoras cursistas, junto às 

orientadoras de estudos, no que diz respeito ao aspecto prático-pedagógico 

proposto durante a realização daqueles momentos de formação.  

 

 

4.5.2 Análise dos temas das verbalizações na unidade 4 no encontro OE-P 

 

        Sobre os encontros OE-P da unidade 4, notamos que a participação da 

orientadora de estudos e das cursistas, sobre os aspectos relativos aos "Modos 

de atuar", revelaram índices percentuais bastante inferiores, em relação ao 

encontro F-OE/U4. Interpretamos que, provavelmente, o que ocasionou esse 

baixo índice foi o fato de não existir um momento específico para comentar, ou 

socializar, as avaliações escritas feitas por quem foi "formado", como ocorreu 

no encontro F-OE/U4. 

        No que diz respeito a verbalizações sobre "Situações concretas de sala de 

aula",viu-se um leve índice maior da participação das cursistas em relação à 

orientadora de estudos, ao longo do encontro OE-P/U4. O que é natural,visto 

que partiram mais das cursistas, os poucos comentários sobre as vivências 

específicas de suas salas de aula junto às crianças. 

        A esse respeito, salientamos, ainda, que no último dia, relativo à unidade 

4, sobre ludicidade na alfabetização, houve no encontro OE-P/U4, uma 
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socialização relativa a um momento concreto, das professoras junto a seus 

alunos, que foi realizado durante a socialização do "Para casa", como já 

mencionamos em seção anterior, que referia-se a algumas sequências 

didáticas realizadas pelas cursistas, envolvendo atividades lúdico-pedagógicas 

e um a discussão sobre quais eram os direitos de aprendizagem, que tais 

atividades contemplariam. 

        No entanto, o que chamou mais a nossa atenção, no encontro OE-P/U4, 

foi o índice muito baixo de verbalizações sobre "Situações concretas de sala de 

aula", ou seja, sobre os relatos das cursistas acerca dos momentos específicos 

delas junto às crianças, chegando a ser, tal índice, mais baixo do que o 

revelado durante o encontro F-OE/U4, referente à mesma unidade. Abaixo, 

trazemos um trecho como exemplo, sobre esse tipo de verbalização, através 

de uma situação didática vivenciada após ouso do jogo “Quem escreve sou eu” 

(jogos do MEC, desenvolvidos pelo CEEL/PE): 

 
“Após acabar de brincar com o jogo „Quem escreve sou eu‟ que os que os alunos 
sempre vivenciaram em minha turma, que explora bastante a apropriação do sistema 
de escrita alfabética, eu solicitei pra eles um desafio, porém antes de eu discutir com 
eles quais seriam as regras a seguir, logo após o iniciar o desafio, que seria colocar 
as palavras registradas anteriormente, do jogo „Quem escreve sou eu‟,em ordem 
alfabética, o grupo que terminasse primeiro seria o vencedor.”( P N., Unid. 4) 

 

        A cursista D., relatou sobre: 

 

“Quando eu realizo a leitura de textos literários, a aluna Maria, que é portadora de 
necessidades especiais, ela acompanha direitinho, junto aos outros 
coleguinhas,percebo o quanto ela consegue concentrar-se bem mais, naquele tipo de 
atividade, em relação as outras,ao final da leitura ela sempre pega o livro, e começa a 
dizer, como eu faço: „Prestem muita atenção, crianças!‟ Então ela pega o livro mostra 
pra todos verem, e começa a recontar, do modo dela, aquela história‟...”(P D., Unid 4)  
 

 

        Paralelamente, encontramos um índice um pouco mais elevado de 

"Discussões de conceitos e temas" evidenciando, durante o encontro OE-P/U4, 

uma bem maior participação verbal das cursistas, em torno de 20,8% de 

diferença, em relação à participação da orientadora de estudos, ao longo da 

mesma unidade temática. Constatamos que, possivelmente, as cursistas 

participaram mais durante as atividades, expondo suas opiniões através das 

socializações dos estudos teóricos e, no decorrer desses momentos, elas 
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expuseram mais do que a orientadora, acerca dos conceitos sobre a ludicidade 

na alfabetização. Sendo, assim, as cursistas ocuparam o lugar de maiores 

participantes, o que ficava notório, ao verificarmos os poucos complementos e 

intervenções por parte da orientadora de estudos, Alice. Eis alguns exemplos 

de verbalizações que envolviam conceitos e temas da unidade: 

 

"A gente colocou uma observação, assim: quando as crianças brincam e, essas 
brincadeiras têm objetivos, não é só o brincar por brincar, elas podem ampliar seus 
conhecimentos, em relação às diversas áreas, inclusive em relação a área de língua 

portuguesa..." (P M., Unid. 4) 
 
 

        A cursista K., trouxe o seguinte conceito: 

“Segundo o texto que nós lemos, verificamos que os jogos e as brincadeiras 
possibilitam o desenvolvimento da comunicação e expressão da criança,além de 
facilitar, também, a compreensão de regras, para adquirirem, assim limites. Essa 
questão do trabalho com o lúdico vai ser uma espécie de facilitador que vai estimular 
a criança, no pensar sobre seu próprio agir...( P K., Unid. 4) 

 
 
        Outra cursista, complementou: 
 

“... assim, os estudiosos, que conhecemos como Piaget, Vigotsky... eles acreditavam 
que se desde cedo à criança for estimulada, através de atividades lúdicas, como os 
jogos e as brincadeiras, ela vai ter uma maior facilidade na absorção de novos 
conhecimentos...(P D.,Unid. 4) 

 

 
       Assim a orientadora, concluiu aquela atividade: 

 

“Por isso, minha gente, que é tão importante esse trabalho com o lúdico nas turmas 
de alfabetização, quando tem,um direcionamento, não é? Os jogos e as brincadeiras 
representam mais um recurso didático importante, que deve ser incluído na rotina das 
salas de aula,inclusive, como facilitador do nosso trabalho.E aqueles jogos da caixa 
do CEEL, são muito bons, são recursos que ajudam bastante na aprendizagem da 
leitura e da escrita das crianças!.” (OE Alice.,Unid. 4) 

 

        Entretanto, é importante lembrarmos que, certamente, isso ocorreu, 

também, por conta do grupo de professoras cursistas do município de 

Camaragibe possuir certa autonomia a respeito da temática dos jogos e das 

brincadeiras na alfabetização, devido ao fato de já haverem recebido cursos 

promovidos pelo CEEL/UFPE em torno daquela temática, o que já foi citado por 

nós em outra seção. Porém, cremos que esse fato não justifica, o tão baixo 

índice, em relação à participação da orientadora de estudos, durante aqueles 

momentos. 
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Observamos, ainda, que, durante o encontro OE-P/U4, a participação 

entre os agentes de formação, ou seja, da orientadora de estudos e das 

cursistas, no que se refere aos "Relatos sobre problemas institucionais e de 

funcionamento (rede, escola e sala de aula), foi bastante equilibrada. 

         Sobre tais dificuldades, as cursistas e a orientadora de estudos de 

Camaragibe, deram ênfase em relação às estagiárias, que auxiliavam as 

professoras em sala de aula, no atendimento aos alunos com deficiência. O 

problema é que a maioria daquelas estagiárias, segundo elas, não estariam 

preparadas para tal cargo, atrapalhando mais que ajudando as professoras, 

assim, percebermos que diversas cursistas mencionaram essa dificuldade. Eis 

o tipo de avaliação que relataram: 

 
"Uma sala com trinta alunos e mais uma estagiária totalmente despreparada, que não 
ajuda em relação aos dois portadores de necessidades especiais, que eu tenho, é pra 
gente sair em desespero minha gente, é muita responsabilidade,...as auxiliares que 

estão nos enviando, atrapalham mais do que nos ajudam!"(P L.,Unid. 4) 
 
 

        Sintetizando as análises das verbalizações registradas nos encontros F-

OE e OE-P, constatamos que a distribuição das participações entre os agentes 

de formação, apresentou maior equilíbrio durante o encontro F-OE/U4, do que 

ao longo do encontro OE-P/U4, inclusive, pelo fato notório, já citado, dos 

poucos complementos e intervenções da orientadora de estudos, sendo pouco 

frequentes, no que se refere à "Exposição de dúvidas sobre os conceitos e 

temas", relativos à unidade 4. Porém, durante os encontros F-OE/U4, também 

percebemos a falta de uma maior socialização de "Situações mais concretas", 

sobre as formações das orientadoras de estudos, junto às professoras 

cursistas, o que, certamente, ajudaria as orientadoras de estudos durante suas 

seguintes formações do tipo OE-P.  

 

 

4.5.3 Análise dos temas das verbalizações na unidade 8 no encontro F-OE 

 

        Em relação ao encontro F-OE/U8, sobre Progressão no ciclo de 

alfabetização, destacamos o espaço de verbalizações sobre o tema "Modos de 

atuar" das orientadoras de estudos, ter sido três vezes maior do que a da 
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formadora. Notamos que, na unidade 4, no que se refere ao mesmo 

tema,houve um maior equilíbrio na distribuição de tais verbalizações entre os 

atores participantes, tanto da formadora, quanto das orientadoras de estudos.  

        Interpretamos essa significativa diferença, na unidade 8, possivelmente, 

pelo fato das orientadoras de estudos terem relatado, bem mais do que na 

unidade 4, sobre os encontros delas com as professoras cursistas (OE-P), 

além do último encontro realizado, especificamente sobre as mudanças 

verificadas nos "Modos de atuar", na intenção, provavelmente, de resgatar as 

unidades temáticas trabalhadas anteriormente, alongando-se mais durante 

aquela socialização, visto ser aquele encontro, F-OE/U8, o último do programa. 

       Salientamos que, inclusive, foi solicitado pela formadora Letícia, a 

exposição das orientadoras de estudos, acerca das expectativas delas, 

enquanto “formadoras”, ao longo dos encontros do tipo OE-P.Trazemos, 

abaixo, exemplo de verbalização de uma orientadora de estudos a respeito: 

"As professoras estão trabalhando de forma mais direcionada, com os jogos e com as 
brincadeiras. Eu vejo que essa unidade, a 4, foi muito rica. Antes, também, elas 
tinham dificuldades com a questão de se aprofundar nos textos, agora, elas tão mais 
tranquilas, a leitura tá mais fluente... a outra, foi a 6, sobre 'sequências e projetos'... 
pelos diálogos, percebemos que conseguiram ver as características de cada um..." 
(OE V., Unid. 8) 

 

        Eis a solicitação feita pela formadora: 

“... eu queria saber,também, da expectativa de vocês enquanto formadoras.Como foi 
essa experiência pra vocês ao longo dos encontros?”( F Letícia, Unid. 8) 

 

        Um exemplo de exposição de uma orientadora de estudos a respeito: 

 

“Foi gratificante pra mim ser orientadora de estudos, principalmente por essa ter sido 
a primeira vez que tive essa experiência. No começo do ano, eu tava morrendo de 
medo,ficava pensando o quanto seria difícil esse contato com as professoras... mas 
essa troca de experiência,conhecer outros profissionais da área, a própria formação 
que a gente teve, aqui em Caruaru, contribuiu bastante,...” (OE R., Unid. 8) 

 

        No que se refere à categoria de análise de "Situações concretas de sala 

de aula", existiu semelhança em comparação à unidade 4, no que diz respeito 

ao percentual de verbalizações das orientadoras de estudos, também ter sido 

maior do que o da formadora em relação a situações ligadas ao “cotidiano 
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específico de sala aula”. É importante salientarmos, no entanto, que essa 

diferença, na unidade 8 foi de 5,3%, o que foi ainda menor do que a ocorrida na 

unidade 4, que foi em torno de 7,6%. 

        Tudo leva a crer que essa diferença, especificamente na unidade 8, foi 

influenciada pelo momento, que a formadora representou, como já 

mencionamos, o "fechamento" dos encontros F-OE e que, inclusive, uma das 

atividades solicitadas pela formadora Letícia às orientadoras de estudos, foi a 

apresentação e discussão de um relato sobre uma “sequência didática” ou 

“projeto” vivenciados pelas cursistas. Eis um exemplo de um trecho dessa 

socialização dos relatos das cursistas que a orientadora A., verbalizou: 

 

“... Vivenciamos a parlenda „Corre cutia‟, primeiro no pátio da escola, onde os alunos 
cantaram e dramatizaram.  No segundo momento, na sala de aula, trabalhamos as 
rimas que aparecem na parlenda, primeiro, oralmente,em seguida realizamos 
atividades de escrita com outras palavras que também rimavam com as palavras da 
parlenda,fizemos também, o reconhecimento de palavras quanto ao número de 
sílabas...”(OE A., Unid.8) 
 

        Outra orientadora, assim, retratou o trabalho com gêneros textuais, de 

uma de suas cursistas: 

“... aí a professora trabalhou como gênero „Conto‟, através de Chapeuzinho Vermelho 
e depois foi mostrando o conto em várias versões, até em filmes... então ela trabalhou 
com outros gêneros,a partir do „Conto‟,como por exemplo, o „Convite‟, a „lista‟ de 
preparativos para festa... isso, a partir do conto de „Chapeuzinho‟,trabalhou com a 
receita, aí elaboraram uma receita de doces, que tem na história e as crianças 
adoraram, não é?” (OE V., Unid. 8) 

 

        Entendemos que a análise do que, efetivamente, se pratica nas salas de 

aula é muito importante, durante os momentos do encontro F-OE. Acreditarmos 

que, durante a formação continuada de professores, é imprescindível e sempre 

desejável, a existência de discussões, além da apresentação de relatos, acerca 

de demandas mais concretas ocorridas naqueles encontros, dando, assim, 

maior possibilidade para realização de intervenções durante os encontros 

posteriores. 

        O espaço de verbalizações em torno das "Discussões sobre conceitos e 

temas", apareceram, em menor proporção, na unidade 8, em relação a unidade 

4, sendo a participação tanto da formadora Letícia, como das orientadoras de 
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estudos, evidenciadas de forma mais equilibrada, em tais verbalizações, 

durante a unidade 8. 

        No entanto, em relação à "Exposição de dúvidas sobre conceitos e 

temas", tal como ocorreu também durante a unidade 4, os índices percentuais 

continuaram baixos. Apesar de a unidade 8, provavelmente, ter uma temática 

com mais densidade conceitual ou mais novidades para as OEs em formação, 

a baixa indicação de dúvidas ou necessidades de esclarecimentos talvez tenha 

ocorrido por conta do preenchimento do tempo em outras categorias de 

verbalização sobretudo a categoria "Outros”. Os exemplos, abaixo, ilustram 

verbalizações nas "Discussões sobre conceitos e temas", tanto da formadora 

Letícia, como da Orientadora de estudos S.: 

 

"No sistema de seriação, um dos princípios norteadores é o 'aprender ou não 
aprender'. É sim ou não. Não tem esse processo, que trazem os princípios do sistema 
de ciclos, de promover a negação de uma busca de homogeneização para uma 
prática de reconhecimento da heterogeneidade e da diversidade cultural, respeitando 
os percursos individuais do aprendiz." (F Letícia, Unid. 8) 

 

"Porque, assim... a questão do sistema de ciclos não é a progressão sem 
aprendizagem, a questão do ciclo é como você garante o direito da aprendizagem e 
respeita o ritmo de aprendizagem e o processo do tempo escolar." (OE S., Unid. 8) 

 

        Nesse encontro, referente à unidade 8, a categoria de verbalização dos 

atores participantes, referente à temática sobre as "Dificuldades institucionais e 

de funcionamento (rede, escola, sala de aula)", envolveu uma pequena 

participação da formadora, a qual tinha sido ausente no encontro F-OE/U4. Eis 

um exemplo do que mencionou Letícia: 

 

"Muitas vezes, a ação do professor esbarra nas questões administrativas, de gestão, 
de secretaria, das decisões de rede. E o professor quer 'aprovar' o aluno, mas, vem 
um e diz, „não pode‟, ou, então, o professor avalia que o aluno não atingiu 
determinada meta, mas tem que avançá-lo, então, a decisão pedagógica acaba 
sendo barrada, não é verdade?!"( F Letícia, Unid. 8) 

 

        A Orientadora de estudos M., complementou sobre tais dificuldades 

relatadas pela formadora Letícia, trazendo a questão do seu município, em 
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particular, visto que o mesmo, vivenciava, à época, em parte, o sistema ciclado 

(até o segundo ano do primeiro ciclo), e a outra parte do Ensino Fundamental I 

(até o quinto ano),vivenciava o sistema de seriação 

 
"A retenção ou reprovação, não depende só do professor. Depende da comunidade 
escolar, da gestão e das secretarias de educação. Então não é só fazer esses 
levantamentos próximo ao final de ano, só pra saber como arrumar as turmas para o 
ano seguinte. É procurar ajudar,pra que isso tudo não aconteça, que não tenha essa 
retenção ou reprovação." (OE M., Unid. 8) 
 

 

4.5.4 Análise dos temas das verbalizações na unidade 8 no encontro OE-P 

 

        No encontro OE-P/U8, foi nítida a diferença, em relação à unidade 4, no 

aumento do espaço de verbalização, referente ao tema “Modos de atuar”, 

sendo de 10,5%, em relação à orientadora de estudos, e de 12%, referente às 

professoras cursistas.Salientamos que quem mais ocupou o espaço de 

participação verbal durante aquele tema, foram as cursistas, com a diferença 

de 5% em relação à orientadora de estudos. Isso pode ter acontecido por conta 

da atividade “Dinâmica da prática docente”, em que a orientadora solicitou às 

cursistas (por grupo) o registro escrito em folha de cartolina com posterior 

socialização oral, no grande grupo, sobre práticas de alfabetização que elas 

faziam, no início da carreira docente (visto serem todas as cursistas 

professoras experientes) mas que atualmente, não mais realizavam. Também, 

foi solicitado tratarem de algumas práticas que elas ainda continuavam 

vivenciando, por acreditarem na eficácia das mesmas. Destacamos sobre esse 

momento, a solicitação da orientadora de estudos: 

 

“...eu trago aqui, agora, a dinâmica da prática docente, que é sobre o que a gente 
realiza em nossa prática. Eu vou entregar pra cada grupo uma folha de cartolina, e 
vocês vão dividir em duas partes e colocar assim, „o que fiz e não faço mais‟ e, „o que 
acredito que posso continuar fazendo”.  (OE ALICE, Unid. 8) 

 
 

A cursista S.relatou o que tinha feito antes e não fazia mais: 

 

“O que não fazemos mais: usar o mesmo planejamento. Eu mesmo já fiz muito isso. 
Por exemplo, hoje eu trabalhei separação de sílabas, amanhã vou trabalhar ordem 
alfabética. Eu não queria nem saber se o menino aprendeu separação de sílabas. Eu 
queria era repetir o planejamento, porque no final das 200 horas letivas eu tinha que 
ter trabalhado todo o planejamento...”(P S., Unid. 8) 
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        Já a cursista M., mencionou o seguinte: 
 

“...mandava a criança fazer cópia pela cópia, sem objetivo algum... hoje em dia eu 
tenho que ter um objetivo ao solicitar que a criança faça uma cópia. E não é uma 
cópia de você dizer „abra o livro e faça uma cópia‟. Você hoje não vai fazer uma cópia 
sem um significado pra criança.”( P M., Unid. 8) 

 

        Certamente essa atividade (que teve duração de 1h) influenciou no 

acréscimo das verbalizações sobre “Modos de atuar”, em relação à unidade 8, 

além, de que, durante aquele encontro, existiram falas, durante outros 

momentos do encontro OE-P/U8, também, relativas aos “Modos de atuar”, 

inclusive, com longos exemplos, como no trecho de verbalização abaixo: 

 
“...e as mudanças que estão acontecendo, tanto é bom para o professor, quanto é 
para o aluno. O professor vai ter que ir adaptando sua prática e, verificando, os novos 
paradigmas.Porque a gente vai querer se aperfeiçoar cada vez mais, para poder 
ensinar melhor.Eu tiro por mim, que já não sou a mesma, quando eu comecei, há 
mais de duas décadas atrás, não pensava dessa forma, quando iniciei era 
diferente...”( P V., Unid. 8) 

 
 

         Destacamos, também, a existência de outras verbalizações prolongadas 

relativas a exemplos de vivência sobre “desestrutura familiar” das crianças, na 

tentativa das cursistas justificarem a dificuldade das crianças em relação à 

aprendizagem, não apenas em relação à língua portuguesa, mas, também, em 

outras as áreas, de uma forma geral. Entretanto, colocamos esse tipo de 

verbalização, acerca de exemplos de “desestrutura familiar”, na categoria que 

classificamos como “Outros”, por se tratar de verbalizações que não estavam 

relacionadas com o foco do que estamos analisando em nosso estudo. 

          No que se refere ao espaço de verbalização ter sido ausente, em relação 

à categoria “Situações concretas de sala de aula”, percebemos que existiram, 

como mencionamos no parágrafo anterior, muitas falas do cotidiano da criança 

(tanto na família como na escola), mas não referentes ao ensino e a 

aprendizagem específica da “língua portuguesa”. 

         Entretanto, vale acrescentar, a expressão de forte autonomia das 

cursistas em relação às suas práticas em sala de aula, pelo fato, possivelmente 

de, no município de Camaragibe, as professoras, como já mencionamos 

anteriormente, terem tido, em anos anteriores, encontros com o CEEL/UFPE, 

que trataram da temática sobre a progressão no ciclo de alfabetização, 

semelhante às concepções propostas pelo PNAIC. 
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         Assim, o conjunto desses fatores pode, talvez, ter influenciado na 

ausência de verbalizações sobre o tema “Situações concretas de sala de aula”, 

tanto das cursistas, como da orientadora de estudos. Porém, não estamos 

querendo dizer que essa provável influência justificaria a ausência desse tipo 

de verbalização durante uma formação de professores alfabetizadores. 

Acreditamos ser indispensável a socialização de debates, discussões e 

exemplos de experiências sobre o cotidiano das salas de alfabetização, no que 

se refere, especificamente, ao ensino e à aprendizagem da língua portuguesa, 

a fim de auxiliar os cursistas, durante esse percurso, que chamamos de 

“alfabetizar”. 

A distribuição das falas dos atores participantes, em relação à 

“Discussão sobre conceitos e temas” apresentou-se bastante equilibrada. 

Interpretamos o ocorrido, possivelmente, por ter tido, nesse encontro, 

atividades de “Leituras de textos”, com posterior socialização entre os 

participantes. Vejamos o exemplo desse tipo de verbalização da cursista L., 

abaixo,durante a socialização sobre a importância do “registro” como 

possibilidade de o professor refletir sobre sua prática: 

 

“...achei interessante sobre o registro, quando é abordado que o ato de escrever 
materializado na ação do pensamento, torna-o concreto, permitindo que por meio 
dele o autor possa voltar ao passado, o autor somos nós, professores, não é? Ao 
mesmo tempo em que constrói o presente. O que nos remete à importância da prática 
do registro. Esse nosso registro possibilita uma série de coisas, não é?Como 
sistematizar nosso cotidiano na sala de aula, refletir sobre o que estamos realizando, 
de certa forma, serve para nos guiar...”(P L., Unid. 8) 

 

      A orientadora de estudos, Alice, fez a seguinte colocação: 

“...a gente vê que o texto sempre tá voltando para a questão da prática do professor, 
sempre tá retomando, como vemos os grupos falando da diagnose, desse trabalho 
que a gente busca compreender durante o processo de aprendizagem do aluno, da 
questão da importância do registro, que não deixa de ser um momento de reflexão da 
prática do professor, como também em relação aos alunos, sobre como estácada um 
deles na aprendizagem da leitura e da escrita, não é mesmo?”(OE Alice, Unid. 8) 

 

        A ausência de verbalização referente a “Exposição de dúvidas sobre 

conceitos e temas”, em relação à orientadora de estudos, e as pouquíssimas 

indagações das cursistas, sobre os conceitos e temas trabalhados, durante os 

estudos teóricos, evidencia, provavelmente, o fato das participantes se 



158 
 

sentirem bastante autônomas, por já ter familiaridade com as temáticas dos 

textos estudados, como mencionado por nós em parágrafos anteriores, como 

também pelo fato desse encontro ter sido o último, e os novos textos da 

Unidade sempre estarem em conexão com os conceitos e temáticas estudadas 

nos textos anteriores. 

        No espaço de tempo de verbalização que se referiu ao tema “dificuldades 

institucionais e de funcionamento (salas de aula, escolas e rede de ensino)”, 

percebemos que as cursistas expuseram mais sobre essas dificuldades, em 

relação à orientadora de estudos. Tudo leva a crer, estavam insatisfeitas, por 

muitas professoras daquela rede terem perdido as “acumulações”10, em pleno 

final daquele ano letivo (2013). Essa exclusão das acumulações aconteceu 

pelo fato de serem convocadas novas professoras, que tinham passado, na 

época, no último concurso realizado naquela rede de ensino. Uma cursista 

falou: 

“... é uma pena a gente acumular até novembro,eu acredito que essa troca de 
professor é muito ruim. Aí a turma foi com o professor, que estava acumulando, até 
31 de outubro...em novembro chega uma professora, que vai passar 
aproximadamente só 25, 30 dias letivos, se passar, porque a gente tem muitas 
paradas, feriados... Isso é triste...”( P M., Unid. 8) 
 
 

Outra cursista também lamentou o fato dessa mudança ter sido no final 

daquele ano: 

“Eu estava com um terceiro ano, acumulando, tive que entregar agora no dia primeiro 

de novembro, uma turma que, inicialmente, não sabia nem reconhecer as letras. 

Agora, a maioria estava lendo. Trabalhei muito com essa turma, podia ter ficado com 

eles até terminar o ano!” (P V., Unid.8). 

  

                                                             
10

 Isto é, os contratos temporários no turno contrário ao de seu contrato permanente. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

         Nosso objetivo geral, na presente pesquisa, foi analisar a cadeia 

multiplicadora do PNAIC, no que se refere aos encontros do tipo formador e 

orientadores de estudos (F-OE) e, do orientador de estudos com os 

professores cursistas (OE-P), a fim de verificar como ocorria aquela dinâmica 

de formação. Especificamente, buscamos analisar quais eram as concepções 

verbalizadas pelos sujeitos da pesquisa, sobre formação em rede, além de 

suas expectativas, prioridades e avaliação sobre o programa. Outros objetivos 

específicos, foram identificar e analisar os tempos e direitos de expressão dos 

diferentes atores envolvidos e o lugar ocupado por questões teórico-conceituais 

e pelo debate de modos de atuar no quotidiano da sala de aula. 

        Ao analisarmos a “cadeia multiplicadora” do PNAIC, destacamos algumas 

diferenças e semelhanças em relação aos Programas de formação de 

professores alfabetizadores, anteriores ao PNAIC, aos quais dedicamos 

subseções específicas do marco teórico, como os programas PROFA e Pró-

LETRAMENTO. Verificamos que, no PROFA, os professores orientadores de 

estudos/tutores eram preparados para darem a formação aos professores 

alfabetizadores, pelas Secretarias de Educação dos municípios que aderiram 

ao programa. No Pró-LETRAMENTO, essa “cadeia multiplicadora” era 

semelhante à do PNAIC, em que a preparação dos formadores era realizada 

pelas Universidades da Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores, sendo os orientadores de estudos/ tutores, selecionados junto às 

Redes de Ensino dos municípios dos quais faziam parte e já estavam 

engajados com a realidade das escolas. 

          Acreditamos ser importante que a formação dos orientadores/tutores seja 

realizada pelas universidades da Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores, principalmente por possibilitar a troca de experiência entre a 

academia e os professores que alfabetizam, enriquecendo, assim, a formação 

e, principalmente, por serem essas as universidades que vêm investindo, nas 

três últimas décadas, em diversas pesquisas significativas no campo da 
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alfabetização. Verificamos que, tanto o Pró-LETRAMENTO, quanto o PNAIC 

realizaram esse tipo de tutoria. 

        Outro ponto importante, que sentimos necessidade em destacar, foi em 

relação aos diferentes papéis do F e do OE do PNAIC. Em se tratando da 

“cadeia multiplicadora” daquele programa, constatamos que, tanto sua 

proposta, quanto a vivência dos momentos de formação F-OE e OE –P, que 

analisamos, a orientadora de estudos buscava ajudar seu grupo de professoras 

alfabetizadoras, auxiliando-as em suas intervenções junto aos alunos, ou seja, 

os momentos F-OE não eram uma réplica dos momentos OE-P, mesmo que a 

OE adotasse algumas práticas e situações semelhantes às da F, ficava claro 

que seu papel (e a orientadora de estudos tinha consciência desse papel) era 

tentar garantir a superação das dificuldades teórico-didáticas das professoras 

alfabetizadoras. 

        Para Imbérnon (2009), o papel do formador de professores na formação 

permanente (o que seria, no PNAIC, o orientador de estudos), foi assumindo, 

pouco a pouco, um papel de prático colaborador, que ajuda ao professor 

analisar os obstáculos (individuais e coletivos), tentando superá-los, 

encontrando, juntamente com o professor, soluções frente a situações 

problemáticas de ensino-aprendizagem.  

      Em se tratando das concepções verbalizadas pelas duas agentes de 

formação de nossa investigação, identificamos, durante os dois blocos de 

entrevistas efetuadas, que ambas possuíam uma boa compreensão sobre 

formação em rede. Vale salientar que elas haviam participado anteriormente ao 

PNAIC, de outras formações de professores, além de possuírem uma larga 

bagagem teórico-pedagógica. Vimos que a formadora participante exercia a 

função de professora universitária e, na época da nossa pesquisa, estava 

cursando doutorado na área de educação e linguagem, enquanto, a que estava 

como orientadora de estudos, era uma professora experiente do ensino 

Fundamental I e já havia participado de outros momentos de estudos, 

ministrados pelo CEEL/UFPE, no município que lecionava. 
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        Pontuamos que a experiência das agentes de formação se evidenciou na 

boa condução das práticas desenvolvidas por ambas, durante os momentos 

que analisamos e, especificamente, ao longo dos imprevistos ocorridos, em 

que elas procuravam os meios, a fim de garantir o seu fazer pedagógico,dotado 

de uma forte coerência pragmática, ou seja, tanto a formadora, quanto a 

orientadora de estudos, utilizavam-se de seu “saber- fazer” (CHARTIER, 2000; 

TARDIF 2012) para dar conta das prioridades previamente elencadas e 

anunciadas às pessoas que estavam formando. 

        Verificamos que elas destacaram pontos, durante a entrevista, que 

também julgamos serem fundamentais para a formação de professores, como 

a importância da troca de experiência entre os docentes, durante os encontros 

de formação, através da socialização de relatos (orais e com material escrito) 

sobre vivências do cotidiano das salas de aula de alfabetização. A esse 

respeito, Tardif (2012) destaca que a maior parte dos docentes expressam a 

necessidade de partilharem, uns com os outros, suas experiências 

profissionais, através de espaços destinados para esses momentos de troca 

entre os pares, ainda que essa socialização, ou a troca do chamado “saber 

prático”, não seja uma obrigação ou responsabilidade profissional. Recordemos 

que esse tipo de relato, a respeito de troca de experiências, estava, inclusive, 

bastante presente nos cadernos de estudos do PNAIC de Língua Portuguesa.  

        Nossas entrevistadas deram ênfase, também, ao maior uso e 

conhecimento dos materiais complementares distribuídos pelo MEC às escolas 

públicas, como por exemplo, a “caixa de jogos” destinadas ao ciclo de 

alfabetização, haja visto o pouco uso desses materiais e até, desconhecimento 

da existência dos mesmos, por alguns professores alfabetizadores daquelas 

escolas. Assim, foi necessário ter um momento específico, para que a 

professora formadora explicasse, com maiores detalhes, a respeito desses 

materiais.  

        No que diz respeito às dificuldades, as agentes de formação relataram a 

necessidade de ter uma continuidade para aquele tipo de formação, a fim de 

garantir, aos participantes, uma melhor compreensão e consolidação dos 

temas abordados. Elas mencionaram, ainda, a necessidade de ampliação ou 

redução do tempo, para algumas temáticas do programa. A esse respeito, 
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acreditamos que sempre envolverá um julgamento subjetivo, em função das 

trajetórias teórico-didáticas dos educadores envolvidos. Ademais, mencionaram 

a necessidade de ter-se um tempo maior para planejar os momentos OE-P, 

durante os momentos F-OE, tal como foi mencionado pela orientadora de 

estudos. A respeito dessa necessidade, acreditamos que é necessário sempre 

que a estrutura de formação se comprometa em garantir uma qualidade das 

ações a serem desenvolvidas junto aos professores cursistas.   

        Ainda com relação a este último tema, no que se refere à distribuição do 

tempo, identificamos a provável necessidade de um espaço, específico, 

durante os encontros OE-P, para o planejamento dos cursistas, junto às suas 

turmas de alfabetização, assim como ocorria com os orientadores de estudos, 

que planejavam os encontros O-EP, durante os encontros F-OE. Sobre esse 

aspecto, de ausência para planejamento dos cursistas, já mencionado por nós 

anteriormente, fazemos, mais uma vez o seguinte questionamento: 

compreendemos que, na maioria das redes municipais não existem espaço 

nem parcerias para os professores alfabetizadores planejarem suas aulas. 

Assim, não seria o caso de uma formação continuada, com a do PNAIC, pré-

estabelecer um espaço de tempo para tal atividade? Ou, não deveria o PNAIC 

se vincular a uma mudança na política de regulamentação das “horas-

atividade”, extraclasse, possibilitando ao professor cursista (alfabetizador), de 

fato, ter um espaço garantido para planejar, discutir e trocar experiências, com 

os demais docentes da instituição escolar da qual participam, no quotidiano, 

isto é, fora dos encontros de formação do Pacto? 

          Sobre esses questionamentos, recordemos o primeiro princípio, prescrito 

nos documentos do PNAIC (BRASIL – MEC, 2012), que trata a prática do 

professor como a materialização in loco da produção em seu cotidiano, onde 

ele concretizará sua ação, segundo esse princípio, que seria o da Prática da 

Reflexividade. Esta prática precisaria ser exercida e estar presente no fazer 

pedagógico do professor, para que, mesmo tendo acesso a “ferramentas 

conceituais” fundamentadas, através de estudos científicos, ele possa fazer o 

movimento de alternância entre prática/teoria/prática. 

        A esse respeito, algumas pesquisas e teorizações (GOIGOUX 2002, 2005; 

SHÖN 2000) nos apresentaram que, se possibilitarmos a reflexão desse 
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profissional professor, sobre sua ação, permitindo-lhe articular níveis de 

consciência, ou seja, quanto mais o professor se tornar consciente de suas 

ações didático-práticas, exercitando-as, mais ele passará a “dominá-las”, 

tendo, assim, maiores possibilidades de adaptá-las, durante o seu “fazer 

pedagógico”.  

        O segundo princípio, prescrito nos documentos do programa (BRASIL - 

MEC, 2012) diz respeito à Mobilização dos Saberes Docentes, de modo a 

considerar os saberes que o professor já possui e a dar a esse profissional, a 

possibilidade socializar esses saberes, através de verbalizações a respeito do 

seu cotidiano de trabalho, possibilitando-lhe, compreender que seus “saberes” 

podem ser modificados, melhorados, ratificados, reconstruídos, refeitos ou 

abandonados. 

        Em nossas análises, examinamos esse espaço de verbalização dos 

atores envolvidos durante os encontros, e constatamos que era mais ocupado 

pelos que estavam sendo formados, do que por quem estava formando, tanto 

durante os encontros F-OE, quanto ao longo dos encontros OE-P. Isso significa 

dizer que, durante aqueles momentos, quem estava sendo formado tinha real 

“participação ativa”, em determinadas atividades, principalmente, as relativas 

aos estudos teóricos e à socialização dos modos de atuar na sala de aula. 

        Se compararmos com pesquisas prévias, percebemos que isso não era 

uma vivência que acontecia, na maioria das formações de professores 

alfabetizadores, que podemos encontrar, por exemplo, no final do século 

passado. Na pesquisa realizada por Santos (1999), foi evidenciado que o 

espaço para a verbalização dos formadores era bem maior do que as 

verbalizações daqueles que estavam sendo formados, demonstrando, que 

aquela formação tinha um mero caráter de “curso”, o que nos leva a crer, dessa 

maneira, que o objetivo da mesma, parecia mais ser o de atualizar os 

professores em relação ao que, na época, constituíam estudos mais recentes 

sobre o ensino da língua portuguesa na área de alfabetização. 

        Além disso, aquela pesquisa (SANTOS, 1999), também, evidenciou a falta 

de coerência entre o “modelo de formação” realizado e, o “modelo de ensino-

aprendizagem construtivista”, que se queria ver nas salas de aula. Em nosso 

estudo ficou evidente, que o acordo estabelecido, em ambos os encontros F-
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OE e OE-P, tinha início, principalmente, através de uma pauta explícita 

comentada, de forma detalhada, pelas agentes de formação. Porém, a pauta 

era aceita sem questionamentos ou, outras sugestões, por quem estava sendo 

formado. É importante mencionarmos, possivelmente, que existia a tendência 

de, assim acontecer, pelo fato da formadora e da orientadora de estudos serem 

bem conceituadas perante os seus respectivos grupos de formação, inclusive, 

de já existir, anteriormente ao PNAIC, um elevado grau de familiaridade entre 

elas, em função de outros encontros de formações de professores, estudos 

ministrados pelo CEEL/UFPE e de anterior convivência profissional. 

        Em relação ao terceiro princípio do PNAIC (BRASIL – MEC, 2012) o da 

Constituição da Identidade Profissional, foi um fator bastante valorizado nos 

momentos de formação que analisamos. Tanto nos momentos F-OE, quanto 

nos momentos OE-P, existiram significativos investimentos positivos em 

relação à identidade profissional coletiva da docência, inclusive, em relação a 

ser “professor alfabetizador”, reforçando, dessa forma, a importância e a 

responsabilidade dessa profissão no contexto social atual. 

        Durante as verbalizações entre os participantes do programa, damos 

destaque ao fato de ter sido bastante diferente a proporção das mesmas, 

durante os encontros F-OE e OE-P, no que se refere às atividades que 

trataram da “Socialização dos encontros vivenciados no cotidiano das salas de 

aula/ ou de formação”, durante as duas unidades temáticas (4 e 8) que 

acompanhamos. Lembremos que o princípio da Socialização, era o quarto a 

ser anunciado no caderno sobre os princípios do PNAIC ( BRASIL – MEC, 

2012). 

        Porém, por um lado, durante os encontros F-OE, referentes às duas 

unidades analisadas, identificamos que existia um espaço específico e regular 

para a verbalização de quem estava sendo formado, ou seja, das OEs, em que 

traziam para socialização, seu cotidiano concreto, vivenciado nos encontros de 

formação do tipo OE-P. Entretanto, não havia tempo suficiente para as 24 

orientadoras de estudos verbalizarem tais temas nesse momento, que cremos 

ser tão importante. Porém, entendemos que a própria estrutura de formação 

em rede, não dava suporte para tamanho espaço de tempo, não cabendo, 

assim, inflar os encontros do tipo F-OE. 
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        Por outro lado, percebemos o pouco espaço evidenciado para esse tipo 

de verbalização ao longo dos encontros OE-P, referentes às duas unidades 

temáticas analisadas (4 e 8). Percebemos que durante o tratamento da unidade 

temática sobre a “ludicidade na alfabetização”, é que ocorreu uma pequena 

socialização, ao final daquela unidade tamática, em que as cursistas 

apresentaram uma sequência didática, vivenciada por elas, sobre jogos e 

brincadeiras (unidade 4), porém a apresentação ocorreu, apenas, através de 

uma cursista por turma, visto que as turmas de cursistas de Camaragibe, foram 

reunidas, ao final da unidade temática 4. 

        Como já discutimos em seção anterior, é possível que tenha ocorrido um 

maior espaço para a verbalização do cotidiano das salas de alfabetização, 

especificamente, em relação ao processo de ensino-aprendizagem da língua 

escrita, durante outras unidades temáticas que não fizeram parte de nossa 

pesquisa. Porém, esse fato não justifica o escasso espaço de verbalização 

durante as duas unidades que acompanhamos (4 e 8), no decorrer dos 

encontros OE-P, apresentando, dessa forma, a falta de uma regularidade, em 

relação a uma situação que, ao nosso ver, seria indispensável, durante aqueles 

encontros de formação. 

        Podemos concluir, diante do conjunto de dados que analisamos, 

qualitativamente, que um dos pontos fundamentais, que emergiram durante 

nosso percurso investigativo, se refere à existência real da necessidade de 

termos mais socializações sobre “momentos concretos de sala de aula”. A esse 

respeito, fazemos o seguinte questionamento: não é durante aqueles 

momentos que materializam o ato de ensino e da aprendizagem da língua 

escrita? 

        Acreditamos que, através da amplificação dessas verbalizações 

específicas, durante a formação em rede, como a do PNAIC, tanto nos 

encontros de formação do orientador de estudos (F-OE), quanto (e 

principalmente) do professor cursista (OE-P), é que poderemos nos aproximar 

mais das reais dificuldades existentes nas “salas de alfabetização”, 

possibilitando, dessa maneira, a existência de intervenções mais diretas sobre 

tais dificuldades. 



166 
 

      Assim, em consonância com as necessidades, já mencionadas, prescritas 

através do princípio de Socialização, do programa (cf. BRASIL- MEC, 2012), 

consideramos ser esse, um ponto imprescindível a ser solucionado, partindo de 

possíveis reflexões que discutam caminhos para a superação dessa lacuna, no 

que se refere à formação de professores e, em especial, de professores  

alfabetizadores. 

        Quanto aos dois últimos princípios prescritos nos documentos do PNAIC 

(BRASIL – MEC, 2012), tanto o princípio do Engajamento do grupo, quanto o 

princípio da Colaboração, podemos concluir que estiveram presentes em todo 

o processo formativo investigado. Cremos que “o gosto” dos docentes por 

continuar a aprender, a descobrir coisas novas, a compartilhar experiências, foi 

significativo, proporcionando o Engajamento dos dois grupos de formação que 

analisamos, assim como, a Colaboração que havia através do exercício do 

respeito, durante as participações individuais, em relação às diferentes 

opiniões, a apropriação e, acima de tudo, a solidariedade e o sentimento de  

pertencimento das docentes aos seus respectivos grupos, tanto em relação ao 

grupo F-OE, quanto ao grupo OE-P. 

        Refletir, sobre outros tipos de formação continuada de professores, 

também, fez parte de nossa proposta investigativa. Em nosso marco teórico 

tratamos da formação de rede, e vimos que pesquisas já realizadas sobre esse 

tipo de formação (DUARTE, 2013; PEREIRA, 2013), em uma pequena rede 

municipal de ensino mineira, nos revelaram alguns pontos bastante positivos, 

como por exemplo, a construção concreta de saberes referentes ao processo 

de ensino-aprendizagem da língua escrita, a contribuição para diminuir os 

índices de baixo desempenho das crianças no campo da alfabetização e do 

letramento e, a promoção de mudanças na cultura das escolas, visto que esse 

tipo de formação, sem prazo pra término, teria sido incorporada, pelos 

professores alfabetizadores, daquele município, sendo, no momento das 

pesquisas, prática inerente à função docente e ao seu desenvolvimento 

profissional.  

        Esses são fatos que reforçam nosso posicionamento, a respeito de 

existirem outros possíveis caminhos, em relação à formação continuada de 

alfabetizadores, como por exemplo: não seria necessário a formação 
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continuada de professores acontecer de forma mais próxima a sua realidade 

local, ou seja, no seu município, especificamente, entre os professores 

participantes da mesma instituição escolar? Isso poderia acontecer através de 

parcerias com as universidades locais, que possuam experiência com 

pesquisas na área de alfabetização, contribuindo com essas formações de uma 

maneira mais direta? 

        Reconhecendo as limitações de nosso estudo, verificamos o quanto, a 

partir dele, ainda poderão ser investigadas outras questões sobre formação 

continuada de professores alfabetizadores, abordando temáticas, também, 

relativas às melhores maneiras de atendimento destes profissionais, no que 

eles pedem e necessitam para desempenharem melhor seu ofício. 

        Nesse sentido, acreditamos que a presente pesquisa suscita, de fato, 

outras reflexões para desenvolvimento de futuros estudos a respeito dessa 

temática, incluindo, por exemplo, a análise de que fatores viabilizariam mais 

espaços de verbalizações dos cursistas em relação aos seus “Momentos 

concretos de sala de aula”, ao longo das formações em rede, assim como a do 

PNAIC.  

        Outra temática, que julgamos valer a pena ser investigada, seria em 

relação ao tempo para planejamento dos professores cursistas 

(alfabetizadores): como seria possível garantir esse espaço de tempo para que 

o professor tenha possibilidade em discutir seus planos de trabalho, trocar 

experiências com os demais professores da escola onde atua? Para isso, a 

formação em rede, como a do PNAIC, não poderia prever esse espaço? Ou, 

vincular-se a uma mudança na política de regulamentação das “horas-

atividade” extraclasse? 

      Para concluir, recuperamos, abaixo, as falas de algumas cursistas, durante 

a socialização de uma atividade de “estudo do texto” a respeito da importância 

do registro. Entendemos que tais falas atestam o desejo que nossas 

alfabetizadoras têm de poder exercitar dignas condições de profissionalização: 

 

“O professor que utiliza o registro tem mais chance de melhorar seu trabalho, assim 
ele pode rever o que fez no seu dia-a-dia com as crianças. O texto traz assim... o 
professor como um profissional que reflete, que está sempre construindo seu 
trabalho.” (P M., Unid 8) 
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        Ao que a Professora J., complementou, finalizando: 
 

“Eu gostei muito quando o autor „Zeichner‟, coloca assim „... dessa forma, a reflexão 
não é um conjunto de técnicas que possam ser empacotadas e ensinadas aos 
professores e nem consiste em um conjunto de passos ou procedimentos específicos, 
ou seja, ser reflexivo é uma maneira de ser „professor‟.” (P J.,Unid 8) 
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APÊNDICE 1 

 

ENTREVISTA 

Dados de Identificação 

Nome: 

Formação: 

Tempo de formação: 

Função atual: 

 

01. Você já tinha trabalhado como formadora/orientadora de 

estudos em alguma formação anterior ao PNAIC? Caso sim, 

qual(is) ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

02. Para você, o que seria importante garantir, na formação 

continuada de alfabetizadores, para ela de fato cumprir seu papel ? 

03. Você acredita que uma formação como a do PNAIC contribui 

para o que os professores alfabetizadores pedem e  necessitam 

para melhor alfabetizar, de fato? Explique. 

 

04. Quais temas e unidades você julga que foram vistos pelos 

professores como mais importantes,  durante a formação do 

PNAIC? 

05. Como você trabalhou o conceito de alfabetização durante a 

formação? 
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06. Você sentiu necessidade de adequar os materiais utilizados 

durante a formação do  PNAIC? Caso sim, Como? 

 

07. No caso na unidade 4, que tratou do tema "Ludicidade na Sala 

de Aula": 

- você recorda  de ter sentido necessidade de fazer alguma 

adequação especial? 

- Lembra de algum aspecto positivo ou  que lhe deixou menos 

satisfeita, no(s) encontro(s) daquela unidade? 

 

 

09. E no caso da unidade 8 que tratou do tema "Progressão escolar 

e Avaliação": 

- você recorda de ter sentido necessidade de fazer alguma 

adequação especial? 

- Lembra de algum aspecto positivo ou que lhe deixou menos 

satisteita, no(s) encontro(s) daquela unidade? 

 

10. As condições que lhe eram dadas, para fazer o trabalho como 

Formadora (Orientadora de Estudos) favoreceram ou prejudicaram 

sua atuação em algum momento? Caso sim, em que, 

especificamente, você acha que favoreceram ou prejudicaram? 
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11. Você acredita que o tempo proposto pela formação do PNAIC, a 

cada unidade, foi suficiente para a discussão dos temas 

abordados?  Explique. 

 

12. Como, a cada encontro,  eram adequadas as atividades para 

dar conta de cada ano do ciclo de alfabetização ? Explique um 

pouquinho 

 

13. Como era tratada a diversidade existente durante a formação 

nos seus encontros com os Orientadores de Estudo (com os 

Professores)? 

 

14.Como você avalia a participação dos Orientadores de Estudo 

(dos Professores) durante os encontros de formação?  

 

15. Que aspectos você modificaria na Proposta do PNAIC, para ele 

cumprir melhor a tarefa a que se propõe? Por quê? (perguntar, ao 

final, o porquê  sobre cada item que ela sugira mudar) 

 

16. Que aspectos você julga positivos e acha que poderiam ser 

mantidos no modo como ocorriam os encontros de F-OE do 

PNAIC? Por quê? (perguntar às duas)? 
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17. Que aspectos você julga que deveriam ser melhorados ou 

modificados no modo como ocorriam os encontros de OE-

Professoras do PNAIC? Por quê? (perguntar somente à OE)? 

 

18- Quanto a sua atuação como Formadora (Orientadora de 

estudos), que aspectos deixaram você satisfeita?  

 

19- Houve em sua atuação algum aspecto que você gostaria que 

tivesse funcionado melhor ou de outro modo? Caso sim, o que foi 

(E por quê)?  

 

20- Há algum outro comentário que você gostaria de fazer sobre a 

formação do PNAIC? 

 

 


