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APRESENTAÇÃO

RITA DE CASSIA DITTGEN ALVES

Apresentamos o quinto volume da Coleção PNAIC-UFPel, no 
qual foram reunidos 14 textos com distintas abordagens, todas 
tendo como eixo o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa (PNAIC). Os textos iniciais apresentam re�exões em torno 
das práticas pedagógicas e de formação no âmbito da educação 
infantil. Na sequência são apresentados textos cuja centralidade 
encontra-se no desenvolvimento da leitura e da escrita. Também 
integram esse volume textos que se dedicam a explorar aspectos 
do ensino de matemática e do lúdico na aprendizagem das crian-
ças. Finalmente, os dois últimos textos problematizam o PNAIC 
enquanto política pública.

O artigo inicial, A importância do trabalho com a cultura escri-
ta na educação infantil, é de autoria de Ana Paula Machado Tei-
xeira. Esse texto problematiza o trabalho com a cultura escrita na 
educação infantil e apresenta uma re�exão sobre como a criança 
percebe o universo letrado a partir de sua cultura. Para tanto, a 
autora a�rma que é necessário buscar no universo da criança suas 
relações com os símbolos do sistema de escrita, tendo em vista 
os diferentes universos culturais dos alunos. Assim, o ponto de 
partida da proposta pedagógica deve ser a observação atenta das 
experiências da criança, com base no diálogo entre aquele que 
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aprende e aquele que ensina, levando em conta que é necessário 
reconhecer a importância de se explorar a cultura escrita desde 
a primeira infância, nas salas de aula das escolas de educação in-
fantil através de brincadeiras e jogos, atividades essas em que o 
professor exerce a função de mediador, na intenção de legitimar 
as aprendizagens. 

O segundo texto, Oralidade, leitura e escrita na educação infan-
til, é de autoria de Patrícia Bonow Fassbender Wille. O artigo tem 
como objetivo discutir a importância da oralidade, leitura e escrita 
na educação infantil, e apresenta a oralidade como ação que co-
meça antes do nascimento, bem como a importância do processo 
de interação para que a linguagem oral se desenvolva. Considera 
também que, a partir de práticas cotidianas, a leitura da literatura 
infantil e de diversos gêneros textuais é de suma importância na 
educação infantil, assim como a apropriação da escrita a partir da 
gra�a do próprio nome. Percebemos no texto a importância do 
trabalho lúdico desenvolvido na família e na escola para a aquisi-
ção da leitura, da escrita e da oralidade por parte da criança.

Na sequência, no texto A percepção matemática nas práticas 
cotidianas da educação infantil, as autoras Marcia Lorena Martinez 
e Eleonora das Neves Simões, convidam o leitor para pensar na 
vivência da Matemática em práticas cotidianas que envolvem a 
Educação Infantil, considerando a relação entre a percepção ma-
temática e as interações e brincadeiras. O artigo tem como ob-
jetivo compreender como a percepção matemática pode ser de-
senvolvida intencionalmente nas propostas de trabalho com os 
bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas.

Já o texto Ciências e educação infantil, de autoria de Igor Daniel 
Martins Pereira, apresenta discussões atinentes à importância da 
exploração das Ciências na Educação Infantil, evidenciando a re-
lação entre meio cultural e meio natural como parte da formação 
integral da criança, defendendo que o “encontro” e permanência 
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no meio natural, desde a infância, quali�ca o meio cultural. Abor-
da o ensino de ciências na perspectiva da alfabetização cientí�ca.

O quinto texto, Educação infantil e a Base Nacional Comum 
Curricular: aprendizagens para o ensino de ciências da natureza, 
apresenta as re�exões da autora Caroline Terra de Oliveira so-
bre as diretrizes constantes na Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) em relação à educação infantil, especialmente acerca dos 
direitos de aprendizagem indicados para o desenvolvimento do 
ensino de ciências da natureza na referida etapa de escolarização. 

O texto Jogos como proposta pedagógica, de Magda Fagun-
des, trata das re�exões da formadora regional do PNAIC acerca 
da importância dos jogos na sala de aula como uma ferramenta 
para a aprendizagem dos estudantes dos anos iniciais do ensino 
fundamental. No texto, a autora aborda duas ações desenvolvi-
das pela equipe do PNAIC, sob a coordenação da Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel): formação continuada de professores 
alfabetizadores e fornecimento de materiais didáticos. Partindo 
do pressuposto de que o lúdico constitui ambiente favorável à 
aprendizagem, o objetivo central do texto é apresentar a e�ciên-
cia dos jogos como prática pedagógica capaz de repercutir nas 
demais aprendizagens escolares, bem como produzir aprendiza-
gens em outros planos não previstos no momento em que o con-
teúdo é abordado. 

O sétimo texto, Práticas de leitura literária na formação conti-
nuada de professores alfabetizadores, de Lucas Gonçalves Soares, 
refere-se à importância da leitura literária no cotidiano da sala de 
aula, veri�cada a partir da formação continuada oferecida aos pro-
fessores pelo PNAIC nos anos de 2017 e 2018. O autor apresenta 
sua visão como formador regional nesse programa e destaca o 
valor do estímulo da leitura literária em sala de aula de forma pra-
zerosa e divertida, a leitura deleite, realizada sem o compromisso 
com os conteúdos programáticos. No seu texto faz uma re�exão 
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a respeito das mudanças que ocorreram na escola desde sua in-
fância, como aluno, até os dias de hoje, como professor dos anos 
iniciais do ensino fundamental, e ressalta ainda a importância de 
programas de incentivo à leitura, como o PNAIC e Plano Nacional 
da Biblioteca na Escola (PNBE), a �m de garantirem mudanças e 
melhorias no desenvolvimento da leitura nas salas de aula. 

O texto seguinte, A heterogeneidade no ciclo de alfabetiza-
ção: re�exões sobre as possibilidades de trabalho a partir das dife-
renças, de Patrícia Pinho Contreira, tem por objetivo apresentar 
re�exões sobre o conceito de heterogeneidade no ciclo de alfa-
betização, bem como sugerir possibilidades para a elaboração 
do trabalho pedagógico a partir desse conceito trazido no âmbi-
to do PNAIC. A heterogeneidade dentro das formações propos-
tas pelo grupo de formadores regionais da Universidade Federal 
de Pelotas foi tratada como um fenômeno intrínseco aos pro-
cessos educativos e como importante meio de desenvolvimento 
da aprendizagem. O conceito foi apresentado e trabalhado ao 
longo das etapas de formação e foi discutido de forma contex-
tualizada com as diferentes áreas do conhecimento que com-
põem o ciclo de alfabetização, como forma de re�exão acerca 
da importância de organizar o planejamento, compreender co-
nhecimentos diferentes e buscar explorá-los como meio para a 
garantia da aprendizagem. 

O nono texto, Compreensão leitora, formação da professora lei-
tora e didática da leitura nos anos iniciais do ensino fundamental, de 
autoria de Sandra dos Santos Andrade, Renata Sperrhake, Marília 
Forgearini Nunes e Luciana Piccoli, sintetiza uma das propostas 
de formação presencial realizadas pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS) no PNAIC 2017-2018 no eixo do ensino 
fundamental. Inicialmente, as autoras abordam o signi�cado da 
Avaliação Nacional da Alfabetização e seus objetivos, e apresen-
tam as habilidades de pro�ciência em leitura, re�etindo sobre sua 
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importância para o desenvolvimento da compreensão leitora. Na 
sequência, o foco está centrado na perspectiva da professora que, 
como leitora, utiliza desse “ser leitora/fazer em leitura” para plane-
jar e propor experiências de leitura para seus alunos. Finalmente, 
é apresentada uma proposta didática de leitura de textos, pois, se 
a leitura é compreendida como um encontro entre aquele que lê 
e aquele que escreve, este encontro carece de um planejamento, 
que inicia a partir de um �erte com o texto. 

O décimo texto, O papel da literatura infantil no ensino de ma-
temática nos anos iniciais: in�uências do PNAIC 2014, de Antônio 
Maurício Medeiros Alves, Rita de Cassia Dittgen Alves e Denise 
Nascimento Silveira, apresenta uma discussão a partir das possí-
veis relações entre o ensino de matemática para crianças tendo 
a literatura infantil como recurso pedagógico. O texto discute a 
importância do trabalho com a literatura infantil a partir dos ca-
dernos de matemática do PNAIC e problematiza as prováveis con-
tribuições desse gênero literário para a promoção de um ensino 
integrado dos conceitos de outras áreas, partindo das obras desti-
nadas às crianças e presentes no ambiente escolar.

O décimo primeiro texto, A matemática dos anos iniciais como 
geradora de um trabalho interdisciplinar, de Nilza Teresinha Ribeiro 
Xavier, trata de possibilidades de resolução de problemas mate-
máticos através do trabalho interdisciplinar da matemática com 
as linguagens. Para tal, foi escolhido o livro Os problemas da Fa-
mília Gorgonzola, de Eva Furnari. Entende-se, assim, que a contex-
tualização e a interdisciplinaridade são dois princípios que muito 
têm contribuído para dar signi�cados aos conteúdos matemáti-
cos, pois as atividades interdisciplinares permitem romper com a 
prática da fragmentação dos conteúdos matemáticos. O trabalho 
foi desenvolvido pela formadora regional junto às formadoras 
locais e coordenadoras pedagógicas das escolas envolvidas no 
PNAIC. A proposta apresentada surgiu a partir da leitura e re�e-
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xão do Caderno 7 do PNAIC, intitulado Alfabetização matemática 
na perspectiva do letramento (2015). 

O texto seguinte, As concepções de lúdico nos cadernos de for-
mação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), 
escrito por Adriana Bastos Barbosa Monteiro e Gabriela Medeiros 
Nogueira, apresenta resultados de uma pesquisa que teve por ob-
jetivo identi�car as concepções de lúdico apresentadas nos cader-
nos de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa (PNAIC), especi�camente na Unidade 4, Língua Portuguesa, 
do ano de 2012. Trata-se de uma pesquisa qualitativa cujos resul-
tados indicam que o material analisado apresenta concepções de 
lúdico que ora se aproximam, ora se distanciam das concepções 
de cultura lúdica discutidas pelas referidas autoras. Destacamos 
também que os cadernos do PNAIC abarcam uma visão adulto-
cêntrica da criança, atribuindo ao jogo, ou a qualquer outra ati-
vidade lúdica, uma perspectiva de promoção da aprendizagem. 

O penúltimo texto, A articulação entre programas de formação 
de professores em um cenário de internacionalização de políticas 
educacionais, de autoria de Zoraia Aguiar Bittencourt e Michele 
Martelet, analisa a internacionalização das políticas educacionais 
relacionada a recentes iniciativas governamentais de formação 
inicial e continuada de professores no Brasil. Busca-se, com isso, 
delinear um panorama de como está se constituindo a formação 
inicial e continuada de professores oferecida pelas instituições 
de ensino superior e quais seriam as perspectivas possíveis, ten-
do em vista sua contribuição para o que vem sendo denominado 
como qualidade acadêmica, pro�ssional e social. A metodologia 
se apoia em estudos bibliográ�cos e as conclusões apontam para 
uma formação voltada às tendências da internacionalização de 
políticas públicas educacionais. 

O texto �nal da obra, Políticas curriculares para os anos iniciais 
do ensino fundamental: repercussões na formação de professores 



O PNAIC ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA E AS MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES DE TRABALHO
PEDAGÓGICO COM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO - VOL. 5

15

APRESENTAÇÃO

participantes do PNAIC, escrito por Débora Ortiz de Leão, discute 
como a extensão da obrigatoriedade escolar do ensino funda-
mental no Brasil, a partir do ano de 2006, provocou alterações 
complexas nessa etapa da educação básica que ocasionaram im-
plicações para o currículo, para a avaliação, para a gestão e para 
a formação inicial e continuada de professores. O presente estu-
do enfocou a estreita relação entre currículo e alfabetização no 
contexto da formação de professores. Buscou-se compreender os 
processos formativos dos professores ao operacionalizar o ciclo 
de alfabetização a partir da formação continuada ofertada pelo 
PNAIC. Para tanto, foram analisadas as práticas desenvolvidas 
pelos professores no que diz respeito ao ciclo de alfabetização, 
discutiu-se a relação das práticas com a formação oferecida pelo 
PNAIC e, por �m, re�etiu-se sobre as políticas curriculares e a for-
mação de professores junto a professores de uma escola pública 
de Santa Maria/RS. Como metodologia, optou-se pelas narrativas 
autobiográ�cas como forma de melhor compreender os percur-
sos formativos. 

É intenção dos organizadores, ao apresentar esta obra, fo-
mentar as discussões sobre os diversos temas nela abordados: 
práticas pedagógicas e de formação no âmbito da educação in-
fantil, desenvolvimento da leitura e da escrita, aspectos do ensino 
de matemática e do lúdico na aprendizagem das crianças e, ainda, 
a problematização do PNAIC enquanto política pública e suas re-
percussões. Os textos, escritos por diferentes sujeitos envolvidos 
no PNAIC, procuram valorizar as produções e os saberes desses 
autores, resultantes de estudos realizados individualmente ou em 
grupos, expressando resultados de pesquisas e opiniões pessoais 
sobre os distintos temas. Cabe ressaltar, porém, que o conteúdo, 
os dados e as opiniões presentes nos textos é de total responsabi-
lidade dos autores. A UFPel e os organizadores não se responsabi-
lizam pelas ideias aqui expressas.
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO  COM A CULTURA ESCRITA NA  EDUCAÇÃO INFANTIL

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO 
COM A CULTURA ESCRITA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL

ANA PAULA MACHADO TEIXEIRA

Re�etir sobre a temática da escrita na educação infantil é hoje 
uma tarefa instigante por trazer à tona uma série de pressupostos 
que remetem à antecipação do processo de alfabetização. A ideia 
de educação escolar levou para as instituições infantis caracterís-
ticas, formadas culturalmente, acerca do conceito de escola em 
termos de relação professor-aluno, sala de aula, conteúdos esco-
lares, entre outros. Esse ideário acabou por interferir nas práticas 
pedagógicas, por vezes anulando o sujeito que aprende a partir 
de suas interações no meio em que vive. Porém o que se traz aqui 
é uma abordagem que não se preocupa com o sistema de escrita 
como conteúdo escolar, e sim busca uma re�exão sobre como a 
criança percebe esse universo letrado a partir de sua cultura. 

Explorar o caminho da cultura escrita dos alunos e alunas na 
educação infantil é um movimento essencial que antecede a ex-
ploração das letras do alfabeto formal, como conteúdo escolar, de 
muita relevância para as famílias e os educadores. Portanto, o que 
se quer propor a partir dessa perspectiva é antes de tudo buscar 
no universo da criança suas relações com tais símbolos do sistema 
de escrita. Nesse viés, é preciso perceber que, desde o nascimen-
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to, o ser humano já entra em contato com a linguagem alfabética, 
pois ainda na maternidade recebe uma pulseira com seu nome, o 
nome da mãe e demais dados que o identi�cam a partir do mo-
mento de sua chegada ao mundo.

Nas últimas décadas, muitos pesquisadores, nas mais varia-
das correntes pedagógicas, têm se dedicado a investigar as con-
cepções das crianças sobre o universo da lectoescrita, principal-
mente no que se refere aos seus instintos cognitivos quando se 
trata do domínio de símbolos que representam alguma forma de 
comunicação. Placas de trânsito, rótulos e legendas animadas são 
indicativos legítimos de comunicação para a criança, por estarem 
presentes no seu dia a dia. Estar atento a tais indicativos torna-se 
primordial nas instituições infantis para se dar sentido sólido às 
percepções das múltiplas dimensões imbricadas no processo de 
alfabetização. A criança, desde a tenra idade, é capaz de acumular 
experiências, e essas devem representar o ponto de partida em 
qualquer proposta pedagógica que esteja disposta a oportunizar 
a aprendizagem dita escolar. Portanto, será necessária a abertura 
de uma dialogia entre quem aprende e quem ensina para que as-
sim se possa ir além das atividades comumente encontradas nas 
pastinhas das crianças, que apresentam o código escrito distante 
das realidades dos pequenos estudantes.

Na etapa da educação infantil, se faz necessária a observação 
do código escrito num sentindo amplo, isto é, contextualizado e 
familiar aos alunos e alunas, pois nessa proposta a criança assu-
me um papel ativo na aprendizagem. Ao assumir tal postura, a 
cultura escrita se sobrepõe ao esquema relacional letra-som, con-
siderado em primeiro grau de importância quando se pensa em 
apropriação da escrita no âmbito educativo formal. Mas de que 
cultura escrita se está falando? O que parece óbvio quando se 
pensa no código é, pois, o ensino das letras como símbolos regu-
lares que representam a fala. Num movimento contrário, à cultura 
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escrita se sobrepõe ao código puro e simples, colocando no uni-
verso infantil as letras e números, que de alguma forma sempre 
estarão compondo o repertório cognitivo da criança. Nessa busca, 
se faz necessário observar o que antecede o ensino do alfabeto e 
romper barreiras identi�cando quais relações são estabelecidas e 
quais valores estão sendo empenhados nessa relação.

É importante ressaltar que o código não é percebido pelo 
sujeito de forma isolada. Em outras palavras, pode-se dizer que 
a criança não observa as letras soltas, como se fossem desenhos 
sem sentido. No ambiente, a escrita apresenta-se sempre dentro 
de um contexto que pode ser uma placa, uma embalagem, livros, 
encartes, entre outros. E tais contextos irão compor a cultura es-
crita de cada indivíduo. Mas esses cenários diferem quanto à in-
tensidade de experiências com o escrito. Portanto, se faz neces-
sário discutir a partir do conceito de cultura para, então, se re�etir 
sobre a escrita de forma signi�cativa para o sujeito que aprende.

Vários autores discutem o conceito de cultura. Embora se per-
ceba certa divergência, muitos concordam, como a�rma Galvão 
(2016, p. 17), que se trata de “toda e qualquer produção material 
e simbólica, criada a partir do contato dos seres humanos com a 
natureza, com os outros seres humanos e com os próprios artefa-
tos produzidos a partir dessas relações”. A amplitude de tal con-
ceito corrobora a ideia de pluralidade, uma vez que as relações 
humanas podem atingir variadas esferas com intenção de comu-
nicação. Rituais, desenhos, gestos, símbolos e signos são apenas 
alguns desses indicadores. Nesse sentido, se faz necessário sair do 
singular e adentrar no plural passando a tratar a cultura como cul-
turas.

Ao lançar mão do conceito defendido pela autora e voltando 
o olhar para a exploração do universo letrado na etapa da educa-
ção infantil, exposto aqui como “todo e qualquer evento ou práti-
ca que tenha como mediação a apalavra escrita” (GALVÃO, 2016, 



20

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO  COM A CULTURA ESCRITA NA  EDUCAÇÃO INFANTIL

O PNAIC ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA E AS MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES DE TRABALHO
PEDAGÓGICO COM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO - VOL. 5

p. 18), pode-se então de�nir o início do caminho a ser percorrido 
nessa re�exão: as variadas experiências cognitivas das crianças 
em processos anteriores à alfabetização e a perspectiva docente 
provocadora de aprendizagens. A �gura do professor estará em 
pauta, por ser esse pro�ssional o responsável por promover o sa-
ber escolar. Destaca-se ainda que as imagens aqui apresentadas 
são fruto da formação de 28 professores cursistas formadores, de-
senvolvida no âmbito do PNAIC – Educação Infantil no polo Santa 
Cruz do Sul/RS. 

AS CULTURAS ESCRITAS NA PERSPECTIVA DOCENTE: UMA 
QUESTÃO DE CONVENCIMENTO

Propor nos encontros de formação uma discussão acerca do 
mundo letrado na educação infantil foi o mesmo que andar em 
terreno acidentado. Ora se avançava em relação a algumas con-
cepções, ora se retrocedia ou estacionava. Em outras palavras, o 
entrave remetia-se sempre à palavra alfabetização – o que não fu-
giu das primeiras hipóteses já apresentadas aqui no que se refere 
à antecipação do processo de apropriação da lectoescrita. O peso 
da palavra deixou algumas cursistas pouco confortáveis para falar 
sobre o assunto, porque alguns sistemas de educação infantil não 
permitem, em nenhuma instância, propor às crianças dessa faixa 
etária a exploração do código escrito em atividades ou registros. 

Na tentativa de romper tais barreiras, na proposta de for-
mação, o caminho foi buscar entre os educadores uma via que 
apresentasse a alfabetização antes das letras. Para tanto, se criou 
um paralelo em duas colunas: na primeira, se colocou “educação 
infantil” e, na segunda, “alfabetização”. Nesta última, listaram-se 
palavras relacionadas, entre as quais se destacaram: letras, leitura, 
alfabeto, sistema e escrita. Na sequência, o grupo foi levado a re-
�etir sobre a primeira coluna, buscando palavras que antecediam 
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cada uma das elencadas anteriormente. Respectivamente, desta-
caram-se: desenho, oralidade, contexto, convenções e intenção 
de comunicação. Tal atividade caracterizou-se como tranquiliza-
dora. A partir das re�exões, o grupo decidiu apoiar-se na expres-
são “familiarização com o mundo letrado”. E, justamente, quando 
se chega a essa conclusão, a cultura escrita apresenta-se como 
antecessor cognitivo, que “são aquelas noções, representações, 
conceitos, operações, relações, que aparecem teoricamente 
fundamentadas e empiricamente validadas, como condições 
iniciais sobre as quais se constroem novas concepções acerca da 
leitura e da escrita” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1992, p. 67). Ao vali-
dar o conhecimento empírico, se garante a relevância dos saberes 
construídos além do ambiente escolar. Nesse caminho, iniciou-se 
o convencimento dos professores formadores, o que revelou a 
possibilidade de se discutir com maior segurança nos municípios 
de origem. Bolzan (2007 p. 26) ressalta que “[...] é necessário evo-
luir em relação à visão clássica dos antecessores cognitivos que 
se ocupa da transmissão de saberes e não das possibilidades de 
construí-los”. 

Quando construídos pelos sujeitos, os saberes são auto-
maticamente imbuídos de significados e, por consequência, 
farão parte de sua história. Na Figura 1, a seguir, as professo-
ras formadoras apresentaram ao grupo objetos que remetiam 
à infância. Cada uma apresentou o objeto, expondo o motivo 
da escolha e as devidas relações dele com essa etapa da vida. 
Nas falas foi possível perceber o empenho de sentimentos e 
valores. Essa atividade configurou-se como a primeira dentro 
das 96 horas presenciais previstas na formação. Cada educa-
dora, nessa proposta, lançou mão, assim como as crianças, de 
seus antecessores cognitivos para apresentar suas concepções 
acerca da infância.
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Figura 1

Fonte: acervo da autora

Nessa atividade, se faz necessário, principalmente no universo 
infantil, respeitar esses antecessores, pois, no âmbito de culturas 
como se trata aqui, se está indo além de padrões e homogeneida-
de. As experiências com o escrito são singulares a cada criança. Al-
gumas terão muito contato com o universo letrado e outras nem 
tanto, o que sugere a necessidade de um mapeamento dessas 
experiências e, a partir deste, a estruturação de atividades volta-
das: ao desenho, como sistema de representação de intenções; 
à oralidade, no intento de enriquecer a linguagem; ao contexto, 
como ponto fundamental de associação entre cultura escrita e 
letramento1; às convenções, destacando rituais típicos do ato de 

1 Para Soares (2004, p. 96), letramento é palavra e conceito recentes, introduzidos na lingua-
gem da educação e das ciências linguísticas há pouco mais de duas décadas. Seu surgi-
mento pode ser interpretado como decorrência da necessidade de con�gurar e nomear 
comportamentos e práticas sociais na área da leitura e da escrita que ultrapassem o domí-
nio do sistema alfabético e ortográ�co, nível de aprendizagem da língua escrita persegui-
do, tradicionalmente, pelo processo de alfabetização. 
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ler e\ou escrever; à direção, fazendo usos de símbolos e posturas; 
e à intenção de comunicação, buscando mostrar aos infantes as 
�nalidades de ler ou escrever. Nesse breve recorte apresentado, 
é possível estabelecer um início de diálogo entre alfabetização e 
educação infantil percebendo que

a criança conhece alguns usos e convenções da escrita e pro-
duz textos oralmente com esses conhecimentos linguísticos, 
pode ser convidada a ler e a escrever sem ainda ter domínio 
da leitura, pode interpretar os sinais grá�cos, observar inú-
meras possibilidades de combinações das letras. Antecipar 
sentidos, re�etir sobre a língua escrita, levantar hipóteses so-
bre ela, observar os textos que estão a sua volta e descobrir 
possibilidades de relações (CORSINO et al., 2016, p. 29).

Com base em tal premissa, não se tem motivos para negar 
espaço de tratamento da alfabetização dentro da educação infan-
til, mas é necessário lembrar que esse não se caracteriza como o 
principal objetivo dessa modalidade de ensino. Trata-se, isto sim, 
de propor o código escrito de forma contextualizada, nos mais 
diversos gêneros, colocando sempre à frente a ludicidade como 
linguagem reconhecida pela criança, pois “é no contexto das inte-
rações e interlocuções, nos espaços lúdicos das brincadeiras, dos 
jogos de linguagens, das cantigas e dos poemas, das histórias e 
dos relatos que as culturas do escrito são vividas pelas crianças” 
(GALVÃO, 2016, p. 26).

Re�etir a ideia de culturas escritas entre os formadores não 
apenas trouxe ao grupo maior segurança, mas também ofereceu 
um campo seguro de abordagem para com as cursistas e abriu 
um leque de novas possibilidades. O convencimento no meio do-
cente se dá a partir de argumentos aprofundados, o que torna evi-
dente a necessidade da pesquisa e da troca entre pares fomentan-
do processos de formação continuada, um dos pilares do PNAIC 
educação infantil. 
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PENSANDO AS CULTURAS ESCRITAS NOS TEMPOS E 
ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Reconhecer a importância de se explorar a cultura escrita des-
de a primeira infância requer que ela esteja nas salas de aula das 
escolas de educação infantil. Porém se faz necessário andar por 
via que nem sempre é segura para muitos educadores, pois a ex-
pressão escrita, como foi apresentada aqui, é palavra de peso e 
tende a estar relacionada à antecipação da alfabetização. 

Em primeiro lugar, é preciso ter clareza sobre o que se quer e 
voltar o olhar para a linguagem que a criança reconhece por si e, 
portanto, lhe é natural: a brincadeira. Nessa direção, repousa par-
te da insegurança de alguns educadores, já que brincar em muitas 
concepções está distante do aprender. 

Pensando em culturas do escrito, aprendizagem e brincadei-
ra, se faz necessário buscar a construção de uma rede que, para ter 
seus nós �rmes, exige planejamento. É preciso ter clareza sobre a 
ideia de que, enquanto a criança brinca,

ela transporta para a brincadeira o mundo real e vincula o 
brincar às regras que fazem parte do seu dia a dia, é comum 
observar-se ela representar, em suas brincadeiras, situações 
que presenciou em seu meio. Como brincar com bonecas 
assumindo papel de “mamãe e �lhinha” [...]. Assim ao brincar 
e jogar, ela faz o que mais gosta, mas ao mesmo tempo re-
conhece e rea�rma seus limites [...] (HORN et all, 2012, p. 11).

É no dia a dia infantil que a cultura se constrói e se manifesta. 
Propor brincadeiras e jogos com as escritas que circulam entre as 
crianças é trazer para a sala de aula algo que pode ser problematiza-
do pelo professor e se tornar um gerador de saberes reais. Para tanto, 
se faz necessário acessar o universo lúdico infantil na intenção de al-
cançar a legitimação das aprendizagens, uma vez que é por meio da 
brincadeira que a criança estrutura sua identidade como ser social. 
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Ao se discutirem os conceitos acerca da ludicidade, provo-
cam-se certas re�exões em torno do cenário escolar infantil. Sabe-
se que nessa etapa escolar o lúdico é característica especí�ca para 
as atividades das crianças. É por meio do lúdico que se ensaiam 
as situações desconhecidas, ou seja, a brincadeira possibilita uma 
variedade de ganhos nas aprendizagens de qualquer criança. Po-
rém é necessário pensar na relação de tais atividades com as salas 
de aulas. Atualmente, o que se observa é que a criança deixa a 
infância para se tornar estudante e cria-se uma grande distância 
entre o brincar e o aprender.

O ponto de discussão apresentado por autores e pesquisado-
res na atualidade gira em torno do papel do adulto nas situações 
de brincadeiras. Nesse caso, volta-se o olhar para o educador, que 
assume não apenas o papel docente, mas também o papel de adul-
to referência. Com base nos estudos de Vigotski (1994) sobre a zona 
de desenvolvimento proximal, entende-se que o nível de desenvol-
vimento atual será o nível do desenvolvimento real, ou seja, aquilo 
que nesse momento uma criança só consegue fazer com a ajuda de 
alguém mais experiente logo ela conseguirá fazer sozinha. 

Na tentativa de seguir a linha de pensamento do referido autor, 
é possível vislumbrar a �gura do professor como um mediador da 
atividade lúdica. Em algumas situações da rotina escolar, ele não 
precisa ser o centro do ensino, mas pode tornar-se um articulador 
nos processos de aprendizagens, assumindo um papel ativo, sele-
cionando propostas de atividade e organizando grupos e espaços 
que propiciem o brincar dentro da rotina escolar. Porém tais ações 
andam numa via contrária ao que muitos professores de educação 
infantil entendem. A preocupação com conteúdos ainda é o foco, 
e a brincadeira con�gura-se como algo natural da criança e, por ser 
assim, não precisaria ser ensinada. Faz-se necessário perceber que o 
“brincar não é uma dinâmica interna do indivíduo, mas uma ativida-
de dotada de signi�cação social precisa que, como outras, necessita 
de aprendizagem” (KISHIMOTO, 1998, p. 20). Nesse viés, uma inter-
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ferência pedagógica e�caz, capaz de aglutinar brincadeira e con-
teúdo com intenção de ensino formal, surge como necessidade nas 
escolas de educação infantil, lançando certa provocação quanto à 
aproximação entre o brincar e o aprender.

Ainda de acordo com os estudos de Vigotski (1987, p. 17), a ati-
vidade lúdica é um princípio fundamental para o desenvolvimento 
das atividades intelectuais da criança, sendo por isso indispensável 
à prática educativa. Nesse sentido, a prática pedagógica deve atre-
lar-se às questões do lúdico e entender que as propostas escolares 
podem oferecer o conhecimento formal e, concomitantemente, 
despertar o prazer, promovendo a interação e a simulação de situa-
ções da vida em sociedade. Jogos e brincadeiras estão presentes no 
cotidiano, especialmente na vida das crianças, já que a ludicidade é 
um fenômeno intrínseco ao fenômeno educativo. “As brincadeiras 
e os jogos passaram a integrar as práticas de vida em sociedade” 
(BORBA, 2005, p. 36) e, ao longo da história, o brincar foi se con�gu-
rando na vida social e passou a fazer parte dos conteúdos que são 
aprendidos nas relações de interação com as pessoas.

Frente ao exposto até aqui, pode-se observar que apresentar 
a leitura e a escrita para a criança exigirá que muitas posturas se-
jam transformadas, principalmente no que se refere aos tempos e 
espaços na educação infantil. Quanto ao tempo, será fundamen-
tal planejar e incluir re�exões acerca da lectoescrita nas rotinas 
escolares, pois é interagindo na rotina diária que as crianças orga-
nizam seus pensamentos e o ambiente à sua volta. 

O cotidiano de uma escola infantil tem de prever momen-
tos diferenciados que certamente não se organizarão da 
mesma forma para as crianças maiores e menores. Diversos 
tipos de atividades envolverão a jornada diária das crianças 
e dos adultos: o horário da chegada, a alimentação, a higie-
ne, o repouso, as brincadeiras, a exploração de materiais, 
os livros de histórias, as atividades coordenadas pelo adul-
to, etc. (BARBOSA; HORN, 2001, p. 68).
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São nesses momentos que se pode perceber a escrita e a sua 
função social. O cardápio da merenda, por exemplo, pode ser lido 
pela professora, �xado na sala e consultado a cada momento que 
antecede a saída para o refeitório. Indo além, é possível ainda ex-
plorar o rótulo das embalagens dos alimentos oferecidos pela es-
cola em encartes de mercados locais. As crianças, provavelmente, 
reconhecerão alguns dos produtos, o nome do mercado e farão 
referências a suas vivências. A partir dessa interação, também se 
pode criar uma caixa de encartes na sala; esses podem ser solici-
tados às famílias das próprias crianças e, nesse jogo simbólico, os 
meninos e meninas são instigados à leitura, chegando ao reconhe-
cimento de símbolos que se repetem em determinados produtos 
e que aparecem fora dos encartes, nos nomes da chamadinha, nas 
placas das portas, entre outros. É quando as convenções da leitura 
e da escrita se fazem presentes com sentido para as crianças.

O professor é o ledor por excelência, portanto, na rotina, os 
momentos de leitura devem ser planejados para que a as crianças 
percebam a funcionalidade e se familiarizem com os signos da es-
crita alfabética. 

As crianças precisam viver e falar sobre a escrita, não para se 
alfabetizarem, mas para se apropriarem do mundo à sua volta. É 
importante ter claro que tal apropriação necessita ser explorada 
no campo das experiências lúdicas.

Nesse viés, é fundamental que o espaço da sala seja de fato 
provedor de aprendizagens, o que exigirá uma concepção de que 
é possível aprender brincando. A brincadeira livre, dirigida, indivi-
dual ou coletiva, no espaço escolar, não pode passar despercebi-
da, o que leva a crer que a sala de aula não pode ser neutra. Nessa 
perspectiva, se faz necessário que o ambiente seja planejado, exi-
gindo dos educadores o uso de sua “professoralidade” (JUNQUEI-
RA FILHO, 2005, p. 18), exposta em um planejamento pedagógico 
que considere os interesses e desejos da infância. Aqui, o profes-
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sor apresenta-se por excelência como pro�ssional da área educa-
tiva que, como tal, detém conhecimento especí�co para �ns de 
intervenção e organização do ato pedagógico.

Brincar aprendendo ou aprender brincando signi�ca soltar as 
amarras de um modelo estático de ensino, remodelando meto-
dologias, transformando espaços, promovendo experiências ge-
radoras de aprendizagens signi�cativas e, por serem assim, verda-
deiras. A proposta com base nos cantos temáticos, por exemplo, 
possibilita a organização do espaço escolar, garantindo o universo 
lúdico para a criança e o alcance de uma variedade de objetivos, 
sem ferir a principal característica do infante: a ludicidade. Tal mo-
vimento não se caracteriza no abandono do método de ensino de 
cada instituição infantil. Na Figura 2, as cursistas brincam em can-
tos temáticos, exercitando o olhar sobre o aprender brincando.

Figura 2

Fonte: acervo da autora

Para pensar em cantos que exploram as culturas escritas, pri-
meiramente, se faz necessário buscar os diferentes gêneros. A 
partir da proposta com encartes de promoções de mercados, um 
canto da sala poderia ser o próprio “mercadinho”, no qual uma 
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variedade de gêneros especí�cos estariam presentes. Outro canto 
poderia ser destinado à arte e, com materiais variados, como tinta, 
massinha, argila, canetas coloridas e diferentes papéis, os infantes 
poderiam criar acerca de suas percepções sobre esse ambiente 
tão familiar que é o mercado. Obras como A Feira, de Tarsila do 
Amaral, poderiam ilustrar esse espaço, bem como de outros artis-
tas que usam os alimentos para esculpirem verdadeiras obras de 
arte. Em outra proposta, uma minicozinha poderia ser montada 
com objetos verdadeiros, para ser acessada como forma de desti-
no da trajetória a partir dos encartes.

O exposto con�gura-se como sugestão de atrelar culturas es-
critas, brincadeira e aprendizagem. Reforça-se que “o espaço não 
pode ser visto como pano de fundo e sim como parte integrante 
da ação pedagógica” (BARBOSA; HORN, 2001, p. 76).

Um dos cantos primordiais no ambiente de qualquer escola 
é o “canto da leitura”. Para a organização desse espaço, é interes-
sante propor às crianças uma colaboração a partir da pergunta: 
o que é possível ler? Elencadas as respostas, a mediação será o 
caminho para que, a partir das bagagens de cada criança, novas 
possibilidades sejam apresentadas.

Figura 3

Fonte: acervo da autora
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A Figura 3 retrata o momento da leitura deleite durante os 
encontros de formação. Nessas atividades, as professoras perce-
biam que a leitura não precisa estar sempre relacionada a alguma 
atividade. É importante que em alguns momentos se leia para as 
crianças apenas por prazer e gosto.

Perrotti; Pleruccini e Carnelosso (2016) a�rmam que “gran-
des ou pequenos, �xos ou móveis, a primeira condição que se 
exige dos espaços de leituras é que, além de presentes, sejam 
signi�cativos, para as crianças e o meio em que se inserem” (p. 
113). A organização de espaços de leitura é importante em di-
versas dimensões do campo cognitivo, pois, ao participarem da 
estruturação desse espaço, alunos e educadores estarão aces-
sando conhecimentos prévios e acomodando novos no que se 
se refere a convenções, �nalidades e ainda diferentes culturas. 
Em famílias religiosas, por exemplo, é possível que as crianças 
re�ram-se à Bíblia como uma possibilidade de leitura; para ou-
tras, o telefone poderia ser o mais relevante, tendo em vista o 
grande avanço tecnológico. 

As atividades de leituras livres são de importância funda-
mental para as crianças: aprender a ser livre é um valor 
maior sempre para toda a vida! Tal fato não signi�ca di-
zer que não são igualmente importantes as experiências 
lúdicas que visem um objetivo especí�co: por exemplo a 
aprendizagem do manuseio ou do reconhecimento dos 
materiais, dos títulos, dos autores [...] (PERROTTI; PLERUC-
CINI; CARNELOSSO, 2016, p. 137).
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Figura 4

Fonte: acervo da autora

Na Figura 4, a autora e formadora regional propôs, a partir da 
obra Sono pesado, de Cláudio Thebas, que, ao observarem alguns 
objetos, as cursistas descobrissem o título do poema. Além disso, 
foram exploradas as características desse gênero e, de forma lúdi-
ca, se observou estruturas da língua a partir de sentidos das pala-
vras. Ao �nal da atividade, com massinha de modelar, cada uma 
modelou um animal, que para elas representaria o sono pesado. 
Nessa abordagem, é possível perceber que o brincar apresenta-se 
sob múltiplas faces e, por ser assim, funciona como portal de en-
trada de aprendizagens, tornando-as signi�cativas.

O lúdico, dentro do espaço escolar, pode assumir uma im-
portante parcela nos processos de experiências cognitivas. A pró-
pria arrumação da sala de aula é um indicador da possibilidade 
de exercício da atividade lúdica, portanto cantos temático-pe-
dagógicos, pensados para promover o brincar, tornam-se uma 
interessante alternativa ao professor que vê na brincadeira uma 
ferramenta produtora de saberes. Porém apenas organizar o es-
paço que propicie a leitura não basta. É preciso ir além e buscar 
um caminho dialógico nesses ambientes que leve os estudantes 
a perceberem que a escrita é uma representação convencional, 
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com características e regras peculiares que permite a imersão dos 
sujeitos nas práticas sociais. Quanto mais experiências vivencia-
das pelos pequenos, maior será sua capacidade de atuação e au-
tonomia frente ao universo letrado. Logo, as culturas do escrito 
mostram-se de total relevância no cenário da educação infantil 
por trazerem às salas de aula os códigos do sistema alfabético de 
forma contextualizada e familiar à criança que aprende.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse texto se problematizou sobre a alfabetização na edu-
cação infantil a partir da exploração das culturas escritas. A abor-
dagem esteve voltada para a quebra de barreiras acerca do mun-
do letrado nas instituições de ensino infantil, o que para muitos 
educadores ainda acarreta certo desconforto, pois, ao se falar em 
letras, leitura e escrita, a referência passa para a antecipação do 
processo de alfabetização, que em algumas concepções deveria 
ser tratado apenas no ensino fundamental. 

Propondo possibilidades, por meio de fundamentação, con-
cluiu-se que não se pode negar esse universo às crianças peque-
nas, uma vez que, desde o nascimento, os sujeitos já se encon-
tram mergulhados no código escrito. Porém o trabalho necessita 
estar ancorado nas escritas que são familiares aos pequenos, isto 
é, que estejam presentes em seu meio social. Nesse viés, placas 
nos arredores da escola, encartes de comércios locais e qualquer 
impresso que represente comunicação, seguindo padrões deter-
minados, como cartazes que indicam o sexo em banheiros, por 
exemplo, viram objetos de estudo, como também as escritas que 
circulam nas famílias dos pequenos estudantes. Nesses movimen-
tos, se estimula a percepção do sistema de escrita, contribuindo 
na formação dos antecessores cognitivos necessários às apropria-
ções no processo de alfabetização. 



O PNAIC ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA E AS MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES DE TRABALHO
PEDAGÓGICO COM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO - VOL. 5

33

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO  COM A CULTURA ESCRITA NA  EDUCAÇÃO INFANTIL

Ainda, conclui-se que a linguagem a ser acessada para explo-
rar as atividades de cultura escrita deve ser lúdica, por esta ser re-
conhecida e legítima na infância. O investimento é desa�ador e 
exigirá mudança de postura docente, principalmente no que se 
refere ao �o condutor das aprendizagens. Assim, a mediação terá 
de ser verdadeiramente capaz de articular a cultura, como singu-
laridade dos indivíduos, e o saber dito escolar. 
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ORALIDADE, LEITURA E ESCRITA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

PATRÍCIA BONOW FASSBENDER WILLE

A linguagem é marca dos seres humanos. Segundo Goulart 
e Mata (2016), ela nos aproxima e nos afasta de diferentes for-
mas, seja a linguagem oral ou a escrita. Ela nos forma e incorpora 
de variadas maneiras, sendo utilizada de diferentes modos. Isso 
acontece em sociedades letradas, como a nossa, mesmo com 
as pessoas que não são alfabetizadas ou estiveram pouco tem-
po na escola e até com aqueles que tiveram um tempo escolar 
maior, mas não se apropriaram dos conhecimentos escolares. 
Esses conhecimentos nos garantirão, ou não, inserção e parti-
cipação na cultura escrita. Por isso, é fundamental que, nos pla-
nejamentos das professoras de educação infantil, a oralidade, a 
leitura e a escrita se façam presentes para que os alunos possam 
se apropriar desses conhecimentos, conforme a faixa etária de 
desenvolvimento.

Sabe-se que nos organizamos social e individualmente atra-
vés da linguagem verbal ou escrita, então, mesmo antes do nas-
cimento, já estamos inundados pela linguagem, através da fala e 
cantigas da mãe, pai, irmãos, familiares e amigos. Conversamos 
com o bebê, imaginando como ele será, falando de nossa felicida-
de e angústias com sua chegada. Para Goulart e Mata (2016), falas 
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são permeadas de valores, alegrias, incertezas, preocupações e 
medos – desejos expressos e desejos calados.

Após o nascimento, o bebê emite sons, que lhes dão prazer e 
são uma forma de comunicação com os outros. Essa linguagem é 
simples e repetitiva, o que facilita o desenvolvimento da comuni-
cação, porém, com o tempo, torna-se mais complexa, ampliando 
o vocabulário do bebê.

Muito cedo, os bebês emitem sons articulados que lhes 
dão prazer e que revelam seu esforço para comunicar-se 
com os outros. Os adultos ou crianças mais velhas inter-
pretam essa linguagem peculiar, dando sentido à comuni-
cação dos bebês. A construção da linguagem oral implica, 
portanto, na verbalização e na negociação de sentidos es-
tabelecidos entre pessoas que buscam comunicar-se. Ao 
falar com os bebês, os adultos, principalmente, tendem a 
utilizar uma linguagem simples, breve e repetitiva, que fa-
cilita o desenvolvimento da linguagem e da comunicação. 
Outras vezes, quando falam com os bebês ou perto deles, 
adultos e crianças os expõem à linguagem oral em toda 
sua complexidade, como quando, por exemplo, na situa-
ção de troca de fraldas, o adulto fala: “Você está molhado? 
Eu vou te limpar, trocar a fralda e você vai �car sequinho e 
gostoso!” (BRASIL, 1998, p. 125).

Para Barbosa e Oliveira (2016), a comunicação interpessoal 
começa com o olhar, com os gestos, com os toques, que, acompa-
nhados de sonoridades, logo se transformam em sons, sentidos e 
palavras. As crianças observam tudo ao seu redor, escutam aten-
tamente as palavras proferidas, as cantigas de ninar, músicas que 
são cantadas e as histórias que lhe são lidas e contadas, auxiliando 
o desenvolvimento da oralidade. 

A aquisição da linguagem oral depende das possibilidades 
das crianças observarem e participarem cotidianamente 
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de situações comunicativas diversas onde podem comu-
nicar-se, conversar, ouvir histórias, narrar, contar um fato, 
brincar com palavras, re�etir e expressar seus próprios 
pontos de vista, diferenciar conceitos, ver interconexões e 
descobrir novos caminhos de entender o mundo (BRASIL, 
2009, p. 15).

É fundamental que a criança seja estimulada desde muito 
cedo. Pais, familiares e professores devem conversar com os be-
bês olhando em seus olhos para que possam compreender o que 
foi falado, acompanhar as brincadeiras, mediar suas conversas e 
criar sentido à fala da vida social. A aquisição e o aprimoramento 
da oralidade de crianças pequenas constituem um grande desa�o 
para os professores da educação infantil, porém são extremamen-
te necessários para o desenvolvimento pleno da linguagem das 
crianças.

Segundo Barbosa e Oliveira (2016), as escolas de educação 
infantil ocupam um papel importante na transmissão da cul-
tura oral nas sociedades letradas. É o lugar onde professoras e 
auxiliares (adultos) têm o tempo e espaço para sentar, escutar 
e conversar com as crianças. Assim, a escola é o lugar do ou-
vir as crianças, criar situações e oportunidades de aprendiza-
gem que estimulem a oralidade dos pequenos, como a roda de 
conversa, ou a participação e interferência em atividades, tais 
como leitura e contação de histórias, lendas, parlendas, con-
tos de fadas, contos da cultura popular, brincadeiras e rodas 
de música. Nessas atividades o professor fala, acolhe e convida 
as crianças, estimulando-as também a se expressar sem utilizar 
falas infantilizadas. 

Barbosa e Oliveira (2016, p. 34) explicam que “a capacidade 
de contar, de fazer relatos com detalhes, com uma ordem que 
seja compreensível àquele que escuta é algo muito complexo, 
portanto o exercício de contar histórias reais e histórias inven-



38

ORALIDADE, LEITURA E ESCRITA  NA EDUCAÇÃO INFANTIL

O PNAIC ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA E AS MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES DE TRABALHO
PEDAGÓGICO COM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO - VOL. 5

tadas deve estar presente ao logo de toda a educação infantil”. 
Precisamos planejar situações em que as crianças vivenciem 
práticas de oralidade, leitura e escrita, como falam Brandão e 
Leal (2011), sem desconsiderar suas necessidades e interesses. 
As autoras defendem o espaço da linguagem escrita ao lado de 
outras linguagens, como plástica, corporal, musical e de faz de 
conta.

Diante disso, temos que ampliar as experiências das crianças, 
oportunizando que narrem, criem suas histórias, tanto individual 
quanto coletivamente.

A educação infantil tem importantes funções como: am-
pliar as experiências das crianças; dar oportunidade para 
elas narrarem o vivido, o observado, o sentido, o imagina-
do; criar um coletivo de ouvintes capazes de continuar a 
história uns dos outros; buscar diferentes formas de regis-
trar as experiências individuais e coletivas do grupo/turma; 
tratar ciência, arte e vida de forma uni�cada, ou seja, não 
fragmentar esses campos da cultura humana e não esta-
belecer uma relação mecânica entre eles (CORSINO et al., 
2016, p. 22).

Portanto, devemos escutar a criança, pois a interação com o 
outro garante a visibilidade de quem escuta e de quem é escuta-
do. Por trás de todo ato de escuta, há uma curiosidade, um desejo, 
um interesse ou uma dúvida. 

Uma das atividades de rotina na educação infantil é a roda de 
conversa, que estimula a linguagem oral e a escuta atenta à fala 
do colega. Nesse momento, são abordados assuntos relevantes 
para a turma, e o professor consegue perceber temas para traba-
lhar em projetos didáticos.
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Figura 1 – Roda de conversa

Fonte: Lima (2015)

A mediação e a interação dos adultos são primordiais, sejam 
os pais, avós ou professores, assim como de outras crianças no 
processo de constituição da linguagem oral.

Nas experiências e trocas socioculturais, o mundo se reve-
la, amplia-se e se enche de sentidos. Quando os adultos 
dizem o nome dos objetos, dão instruções de como agir, 
levam a criança à pracinha, ao zoológico, ao teatro, ao par-
que, a uma instituição religiosa ou uma festa, estão inse-
rindo essa criança em experiências sociais e culturais que 
provocam novas reorientações internas no seu aprendiza-
do de mundo e linguagem, gerando novas formas de ser e 
agir (GOULART; MATA, 2016, p. 51).

A interação é essencial para o desenvolvimento, assim como a 
brincadeira. As crianças são sujeitos ativos, capazes de interações 
e que têm na brincadeira a principal forma de se relacionarem 
com os outros e com o mundo. Interação e brincadeira contri-
buem para que professores desenvolvam estratégias e provejam 
recursos adequados ao desenvolvimento, às aprendizagens e à 
ampliação das referências culturais.
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Isso implica a observação e documentação das interações das 
crianças: o que fazem, dizem, assim como seus silêncios e olha-
res. É importante assumir as crianças como produtoras de cultura, 
como aquelas que inventam o mundo, com uma história e uma 
cultura a serem partilhadas. Para tal, é necessário planejar esse co-
tidiano levando em conta o ponto de vista das crianças, seu jeito 
de conhecer e interagir com o mundo à sua volta, seu modo de se 
expressar por meio das mais diferentes linguagens, movimentos, 
produções. Trata-se de acreditar que as crianças têm saberes, que 
pensam e formulam hipóteses, que descobrem, inventam e pro-
duzem coisas diferentes.

A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A leitura é imprescindível em nossas vidas. Nós a utilizamos 
diariamente, seja na leitura de rótulos, do nome da linha de 
ônibus, de uma receita ou lista de compras, entre outros. Dessa 
forma, é também muito importante na educação infantil. Segun-
do o site Leiturinha (2017), “a leitura é uma das formas de que 
dispomos para a interação com o ambiente em que estamos inse-
ridos e para a nossa compreensão do mundo. Por isso, é necessá-
rio que a criança se familiarize com os livros desde o seu primeiro 
ano de vida”. 

A leitura é fundamental para a formação de bons leitores e de 
cidadãos mais conscientes e críticos. Por isso, o incentivo dos pais 
e da escola é fundamental.

A leitura do texto literário é fonte de prazer e precisa, por-
tanto, ser considerada como meio para garantir o direito 
de lazer das crianças e dos adolescentes, [...] promove no 
ser humano a fantasia, conduzindo-o ao mundo do sonho; 
possibilita, ainda, que os valores e os papéis sociais sejam 
ressigni�cados, in�uenciando a construção de sua identi-
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dade [...], promove a motivação para que crianças e ado-
lescentes aprendam a ler e possibilita inseri-los em comu-
nidades de leitores (ALBUQUERQUE; LEAL; MORAIS, 2007, 
p. 72).

A literatura desperta diferentes habilidades nas crianças, 
como aquisição e desenvolvimento da linguagem, ampliação 
de vocabulário, incentivo à criatividade e descoberta do mundo 
imaginário. Os livros infantis a�oram o prazer pela leitura, seja em 
bebês ou em crianças maiores, ressigni�cando personagens e pa-
péis sociais, bem como estimula a oralidade dos pequenos.

Ao ouvirem histórias, as crianças são mobilizadas em vá-
rios aspectos, envolvendo seu corpo, suas ideias, sua lin-
guagem, seus sentimentos, sua memória, sua imaginação. 
Além disso, a imagem que associa a experiência de quem 
ouve histórias a um estado de contemplação, de fruição, 
de “viagem”, de evasão da realidade, revela apenas parcial-
mente o que é o contato com histórias e seus impactos na 
infância. Se pensarmos particularmente sobre a roda de 
histórias, mais do que uma experiência eminentemente 
subjetiva entre um leitor e um texto, essa é uma atividade 
que envolve pelo menos um adulto que lê ou conta histó-
rias e um grupo de crianças que são convidadas a se inseri-
rem num movimento coletivo ao se colocarem na posição 
de ouvintes e interlocutores (BRANDÃO; ROSA, 2011, p. 39).

A inserção da leitura na sala de aula permite ao aluno enten-
der que em nossa vida lemos com várias �nalidades (seguir instru-
ções, obter informações, revisar o escrito e aprender), e uma delas 
é a leitura só por prazer, como nos exemplos a seguir, em que as 
crianças estão lendo livros de literatura infantil. É necessário que 
o professor leia para os alunos, mas também que eles possam ler 
sozinhos, lendo as imagens e realizando a releitura da história ou 
até mesmo reinventando-a.
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Figura 2 – Leitura trabalhada desde o berçário

Fonte: acervo da autora

Figura 3 – Alunos em momento de leitura

Fonte: acervo da autora

A leitura, a contação e o ouvir histórias faz com que as crian-
ças conheçam diversas maneiras de se comunicar, viver e pensar, 
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além de um universo de valores, costumes e comportamentos de 
sua e de outras culturas. 

Devemos oportunizar para as crianças conhecer diferentes 
referenciais literários, assim como diversos gêneros textuais, am-
pliando o mundo da leitura e consequentemente seu vocabulário, 
facilitando também a aquisição da escrita. 

Brandão e Rosa (2011) realizaram uma pesquisa com crianças 
de até dois anos de idade e perceberam a interação delas ouvindo 
histórias lidas, cantadas e relatadas, demonstrando participação 
quando propõem brincadeiras, fazem vocalizações e se comuni-
cam. 

Nos registros de práticas de leitura e de contação de his-
tórias numa faixa etária um pouco maior, outros aspectos 
passam a ser evidenciados, tais como: o interesse crescente 
das crianças pelo conteúdo do que é lido; a atenção que 
desperta a sonoridade das palavras; a capacidade de per-
ceber o encadeamento temporal e causal de eventos pre-
sentes na narrativa, a possibilidade de compor um reper-
tório de histórias conhecidas, apreciadas e até aprendidas 
de cor, entre outros. Todas essas aprendizagens são de 
natureza sociocultural, portanto, não ocorrem espontane-
amente como decorrência do desenvolvimento biológico, 
mas resultam da participação de crianças em práticas so-
cialmente circunscritas, em que ouvem histórias, lidas ou 
contadas, com a mediação de adultos (BRANDÃO; ROSA, 
2011, p. 35).

Dessa forma, a Educação Infantil ocupa um papel crucial na 
vida das crianças, na sua inserção no mundo leitor, dando oportu-
nidade de serem leitoras, mesmo não sendo de modo convencio-
nal, e o professor pode ajudar como modelo, apresentando como 
referência sua história e sua prática leitora.
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O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA ESCRITA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL A PARTIR DO PRÓPRIO NOME 

Vivemos em um mundo letrado, e as crianças, desde seu nas-
cimento, convivem com a escrita, pois ao nosso redor existe uma 
extraordinária profusão de letras, em diferentes contextos socio-
culturais, como propagandas, jornais, revistas, gibis, livros de his-
tórias infantis, receitas, lista de compras, rótulos e embalagens. 
Dessa forma, na educação infantil, a escrita do nome das crianças 
nas cadeiras, nos cabides das mochilas, na chamadinha ou, tam-
bém, quando ela escreve seu próprio nome auxilia a perceber as 
semelhanças e diferenças entre os nomes, a relação dos sons e a 
gra�a das letras. 

Quando acompanhamos o desenvolvimento das crianças, 
observamos o interesse delas pela escrita de letras, principal-
mente das letras do seu nome, pois o nome é algo que nos re-
presenta, representa nossa identidade como cidadãos. A escrita 
do nome tem um valor muito especial para criança, pois, além 
do signi�cado afetivo, social e familiar, também é um modelo 
estável e imutável de leitura e escrita. Assim sendo, as crianças 
conseguem estabelecer comparações para tentar ler e escrever 
outras palavras. Em contato com o próprio nome, as crianças no-
tam a regularidade da forma dele, compreendendo que a escrita 
seguirá o que é falado e auxiliando o entendimento desse pro-
cesso de aprendizagem.

Na escrita e na leitura de um nome vários aspectos são con-
siderados e se tornam pistas na compreensão da leitura do 
que está escrito e na escrita do falado. São levados em con-
sideração o tamanho, o número e variedade de caracteres, 
sua organização, a letra inicial, a letra �nal, o quanto ele é 
parecido ou diferente de outro e a relação das partes com 
o todo constituído (RUSSO, 2010, p. 34).
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Para Russo (2010), o nome instaura con�itos cognitivos, pois 
informa, oferece pistas, mas não soluciona de imediato as hipóte-
ses das crianças, nem esclarece questões inerentes ao processo de 
construção da escrita. Assim, a criança precisa re�etir sobre suas 
hipóteses e buscar soluções para a compreensão do seu nome, o 
que servirá de motivação para a escrita de novas palavras, como o 
nome dos colegas, familiares e amigos ou palavras de seu interes-
se, como no exemplo a seguir.

Figura 4 – Escrita a partir do nome próprio (4 anos e 8 meses)

Fonte: acervo da autora

Quando Arthur escreveu seu nome, lembrou-se que tem uma 
colega que se chama Ana e disse: “O nome dela tem dois A, igual à 
letra que começa o meu nome, mas é pequeno!” (referindo-se que 
há apenas três letras). Ao escrever “Henrique”, disse: “Tem H, R e U do 
meu nome”. Também quis escrever o nome do colega Jean e ressal-
tou que igualmente tem a letra A, mas �cou muito intrigado com o 
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nome do Henrique, que não tem a letra A, porque acredita que todos 
os nomes deveriam tê-la, já que o seu nome começa com A.

Arthur está no início do processo de aquisição da escrita, e 
todas as letras e palavras que reconhece são a partir do seu nome, 
de seus familiares ou colegas. A partir da escrita do próprio nome, 
ele consegue escrever outras palavras que têm a mesma letra 
inicial ou outras letras que compõem o seu nome, o que vai in-
centivar o estabelecimento e a articulação de relações lógicas e 
matemáticas na construção do código de escrita alfabético e na 
construção do conhecimento de diferentes áreas.

As crianças na educação infantil vivenciam várias atividades 
que envolvem o trabalho com o nome e letras do alfabeto, seja na 
chamadinha, nos nomes nas cadeiras e nos cabides da mochila, nos 
materiais escolares, ou no alfabeto colocado na sala. Segundo Vy-
gotsky (2007), a escrita precisa ser ensinada como algo relevante 
para a vida, pois dessa forma ela se desenvolverá não como hábito 
de mãos e dedos, mas como uma forma complexa de linguagem.

Precisamos pensar: qual espaço se dá para a linguagem es-
crita na educação infantil? A educação infantil é responsável pela 
re�exão da leitura e escrita em uma perspectiva sociointeracio-
nista, destacando o papel da escola na inserção das crianças na 
cultura escrita. Para Vygotsky (2007), a interação é fundamental 
para o desenvolvimento sociocultural do indivíduo, desenvolvi-
mento esse de um indivíduo histórico, situado na história social 
humana. Para que ele ocorra, é necessária a apropriação por parte 
dos indivíduos dos produtos culturais, tanto os da cultura material 
como aqueles da cultura intelectual. 

As crianças se apropriam da cultura escrita, formulando hipó-
teses acerca do seu funcionamento. Entre suas hipóteses, está a sa-
tisfação do desejo de escrever o nome de desenhos animados, uma 
listagem dos desejos de brinquedos, a listagem de compras para o 
supermercado, as cartas a quem amam, no WhatsApp, o nome de 
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youtubers para assistirem a um vídeo, entre outras coisas. Ferreiro 
(1993) adverte que as oportunidades de interagir de modo signi�-
cativo com a escrita não são iguais para todas as crianças.

Há crianças que chegam à escola sabendo que a escrita 
serve para escrever coisas inteligentes, divertidas ou im-
portantes. Essas são as que terminam de alfabetizar-se na 
escola, mas começam a alfabetizar-se muito antes, através 
da possibilidade de entrar em contato, de interagir com a 
língua escrita (FERREIRO, 1993, p. 23).

E desde a educação infantil, a leitura e a escrita precisam ser 
estimuladas e oportunizadas a todas as crianças, de forma lúdica, 
na interação e socialização com os colegas e professores.

De acordo com Vygotsky (2007), a interação é a principal força 
impulsionadora de todo o desenvolvimento, e o adulto transmite 
à criança a cultura construída na história social humana. Para ele, 
a aquisição de conhecimentos se dá pela interação do sujeito com 
o meio. 

Assim, a mediação é fundamental para o desenvolvimento 
humano como processo sócio-histórico. Na escola de educação 
infantil, começa essa interação da criança com o mundo da lei-
tura e da escrita, vivenciando situações diversi�cadas de contato 
com a escrita. Segundo Brandão e Leal (2011), brincando as crian-
ças participam do mundo adulto e, assim, também ingressam na 
cultura escrita. Portanto, na educação infantil, devem ser garanti-
das situações de convívio com a escrita sem ser um fardo para as 
crianças. Como nos fala Solé (1999):

A escola infantil, do ponto de vista da alfabetização, tem 
um papel crucial para que as crianças se interessem pela 
leitura e pela escrita, para que possam formular perguntas 
sobre elas e encontrar respostas a suas interrogações, em 
uma perspectiva que assume que o acesso ao signi�cado e 
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o gosto pela leitura são componentes essenciais na forma-
ção das crianças e que entende que o domínio do código é 
uma condição necessária, mas não su�ciente, para a leitura 
autônoma. O conhecimento de que dispomos na atualida-
de mostra que os meninos e as meninas enfrentam desde 
muito pequenos os problemas que lhes sugere a presença 
do escrito e suas próprias necessidades de ler e escrever. As 
soluções mais ou menos convencionais que elaboram para 
esses problemas indicam como os representam e oferecem 
aos professores numerosas pistas para intervir (p. 17).

Entende-se que essa intervenção deve ser quali�cada, pois 
exige conhecimento da apropriação da leitura e da escrita. A es-
cola é o lugar para desencadear o processo de ensino-aprendiza-
gem, sendo fundamental a intervenção pedagógica, e o professor 
tem o papel explícito de interferir no processo. É, portanto, papel 
do professor provocar avanços nos alunos no processo de aquisi-
ção da linguagem e do próprio conhecimento.

Paulo Freire (1997) cunhou a metáfora “leitura de mundo” 
para falar da sua experiência de leitor da palavra escrita. 
Toda experiência sensível do mundo particular em que 
se movia quando criança, sua capacidade de perceber os 
espaços, os objetos, o contexto e também o universo da 
linguagem dos mais velhos, com seus valores, crenças, gos-
tos, foram fundamentais para o autor compreender a pala-
vra escrita (CORSINO et al., 2016, p. 22).

Para Freire, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. 
Sendo assim, necessitamos considerar a leitura de mundo das 
crianças em suas práticas de leitura e escrita, bem como repensar 
nossas práticas nas escolas de educação infantil, para que pos-
samos assumir a importância do lúdico na aprendizagem para o 
desenvolvimento das crianças na educação. Como destacamos 
anteriormente, a brincadeira é a principal forma de se relacionar 
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com os outros e com o mundo. Para Vygotsky (2007), a brincadei-
ra impulsiona a aprendizagem. Entende-se então que, nas salas 
de aula de educação infantil, o lúdico deve sempre estar presente, 
considerando a linguagem oral e escrita como formas de expres-
são da criança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo abordou-se o papel da oralidade, da leitura e 
da escrita na educação infantil. Vivemos em um mundo letrado, 
e a linguagem oral se faz presente antes mesmo do nascimento, 
quando se conversa com a barriga, e após o nascimento, quando 
conversamos com o bebê, cantamos para ele e, no decorrer do 
tempo, estimulando a fala de palavras. Concluímos que a leitura 
é primordial em nossas vidas, seja nas tarefas cotidianas, seja na 
formação de leitores, em diferentes gêneros textuais e literários, 
despertando na criança a leitura por prazer. Desde muito cedo a 
criança tem interesse pelas letras, principalmente por aquelas que 
compõem o seu nome, e a partir do qual vai construindo novas 
palavras, colaborando para a aquisição da escrita. Entende-se, en-
tão, que nesse processo o professor tem uma função signi�cativa 
na mediação e na interação com as crianças, na construção do co-
nhecimento e no desenvolvimento da aprendizagem.
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A PERCEPÇÃO MATEMÁTICA 
NAS PRÁTICAS COTIDIANAS 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL

MARCIA LORENA MARTINEZ

ELEONORA DAS NEVES SIMÕES

Como a percepção matemática está presente e/ou pode estar 
presente nas práticas cotidianas com as crianças de 0 a 6 anos nos 
ambientes de vida coletiva das instituições de educação infan-
til? Partimos dessa pergunta com o intuito de evidenciar alguns 
conceitos matemáticos e o desenvolvimento da sua percepção 
em articulação com dois eixos curriculares da educação infantil, 
as interações e brincadeiras, especialmente a partir das práticas 
cotidianas. 

Buscamos, dessa forma, compreender como o pensamento 
matemático pode ser desenvolvido intencionalmente nas pro-
postas de trabalho com os bebês, as crianças bem pequenas e as 
crianças pequenas.2 Para isso, inicialmente, partimos de uma si-
tuação de construtividade desenvolvida por crianças com idade 
entre 4 e 5 anos em uma pesquisa de mestrado de uma das au-

2 Essa nomenclatura segue o documento Práticas cotidianas na educação infantil (BRASIL, 
2009) e entende que os bebês compreendem as crianças de 0 a 1 ano e 6 meses, as crian-
ças bem pequenas compreendem as crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e as 
crianças pequenas aquelas entre 4 anos e 6 anos e 11 meses.
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toras deste artigo (SIMÕES, 2015). Após isso, a intenção é pensar 
de que maneira certas propostas como as ações cotidianas de ali-
mentação e as brincadeiras desenvolvidas na creche contribuem 
para a construção da percepção matemática.

Nosso convite é para que possamos pensar na existência da 
matemática nas práticas cotidianas na educação infantil conside-
rando a relação entre a percepção matemática e as interações e 
brincadeiras. Destacamos, nesse sentido, que aprender e reapren-
der com as crianças é o �o condutor para planejar o trabalho. Por 
isso, quando falamos em atividade, não estamos nos referindo a 
essa noção de direcionamento do professor ou da professora que 
propõe e determina certo trabalho. Consideramos, antes, que as 
crianças, desde que nascem, estão em atividade (e alguns outros 
estudos vêm demonstrando que já dentro útero a criança constrói 
determinados conhecimentos). 

O presente artigo divide-se em três seções. A primeira destaca 
alguns apontamentos em torno do desenvolvimento curricular no 
âmbito da educação infantil, especialmente a partir das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs) (BRASIL, 
2009a). Em seguida, apresentamos os conceitos matemáticos in-
corporados ao currículo e que auxiliam no desenvolvimento cog-
nitivo lógico-matemático da criança na educação infantil. Por �m, 
sistematizamos algumas práticas cotidianas da educação infantil 
tendo como base as interações e as brincadeiras na sua relação com 
os conceitos matemáticos, que podem estar intencionalmente de-
senvolvidos e organizados como promotores de experiências.

ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO 
CURRICULAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A educação infantil foi incorporada como primeira etapa da 
educação básica a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei nº 9.394/96). Além disso, desde 1988, com a Consti-
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tuição Federal, a educação tornou-se um direito das crianças. Nes-
se cenário, percebemos uma disputa pela função social da educa-
ção infantil, basicamente em três propostas: (i) de antecipação ou 
preparação para o ensino fundamental; (ii) de cuidado, entendido 
como guarda, atendendo às necessidades básicas biológicas; (iii) 
de oferta às crianças de um percurso educativo que amplia seu 
conhecimento de mundo, a partir do encontro com os pares, os 
adultos, os materiais e os espaços diversos (BARBOSA; RICHTER, 
2013). Assim, nos movemos neste texto essencialmente a partir 
de uma imagem e/ou ideia da função da educação infantil apon-
tada pela terceira proposta.

Nessa medida, entendemos que o currículo, portanto, é mais 
do que a simples sistematização da grade de conteúdos. O currí-
culo não tem uma estrutura fragmentada, com atividades isoladas 
em uma lista de conhecimentos e objetivos, mas é, antes disso, 
uma prática de signi�cação (SILVA, 2001). Assim, as atividades 
propostas às crianças como experiência e a maneira como as pro-
pomos dizem de um signi�cado que nós conferimos ao mundo 
enquanto docentes. Quando convidamos as crianças a realizar 
uma proposta, estamos instituindo certos signi�cados com e no 
mundo, de modo que o currículo, ao passo que produz essa signi-
�cação, esse modo de ver e se relacionar com o mundo, também 
é produzido nas mesmas práticas cotidianas.

Portanto, certas ações que são desenvolvidas com as crianças 
intervêm na construção dos conhecimentos matemáticos, visto 
que desenvolvem naturalmente a noção intuitiva de sequência nu-
mérica, a ideia de comparações entre quantidades e entre notações 
numéricas, bem como a noção de localização espacial. Essas ações 
ocorrem fundamentalmente no convívio social e no contato das 
crianças com histórias, contos, músicas, jogos, brincadeiras, etc.

Por meio dessas considerações, é importante destacar que todo 
processo de educação envolve uma imagem de criança. Ou seja, 
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considerar que o modo como percebemos as crianças na sua relação 
com o mundo produz certas formas de agir e de pensar docente. So-
bre isso, podemos dizer que existem duas imagens de criança.

Uma primeira imagem considera a criança como um “jarro 
vazio” ou uma “tábula rasa” (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006). A 
criança, nessa perspectiva, é percebida como esse ser do vazio e 
da falta, que deve ser preenchido com os saberes acumulados ao 
longo do desenvolvimento da humanidade. Além disso, é enten-
dida como um corpo que deve ser disciplinado, controlado e trei-
nado. Trata-se de um olhar especialmente a partir daquilo que a 
criança não é, lançando os dados para o seu futuro, do que deve 
vir a ser. Tal perspectiva tem levado a práticas escolarizantes na 
educação infantil, que enfocam o ensino, em uma proposta aulís-
tica3, em que a professora ou o professor detém o saber que deve 
ser transmitido às crianças, reduzindo o fazer educativo ao treino 
de técnicas e habilidades. Desse modo, as crianças parecem ser 
“completamente moldadas por adultos” (MALAGUZZI, 2015).

Uma outra imagem de criança ressalta sua potência na relação 
com e no mundo. É a imagem de uma criança competente. Mala-
guzzi (2015) destaca que as crianças têm um certo dom comum: a 
potência e a competência. Nessa perspectiva, as crianças são per-
cebidas como autoras dos seus processos de socialização, porque 
mais do que apenas reproduzir certas coisas ensinadas pelos adul-
tos ou pelos seus pares, as crianças (re)interpretam os signi�cados 
com base nas suas experiências individuais. A ideia consiste em 
basear a educação na participação e no relacionamento. Assim, 
trata-se do “entendimento das crianças como produtoras, e não 
como consumidoras” do mundo físico, social e cultural. As crian-
ças, e também os adultos, “sentem [...] necessidade de fazer pre-
visões, tentar coisas e então interpretá-las” (MALAGUZZI, 2015, p. 
78). Por isso, precisamos resistir ao nosso afã de classi�car as crian-

3 Uma organização por aulas/disciplinas.
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ças, especialmente a partir da faixa etária. Precisamos aprender a 
observar o que as crianças fazem e como fazem exatamente por-
que suas capacidades e conhecimentos são tantos quanto uma 
gama de experiências e possibilidades ofertadas.

Este trabalho se desenvolve exatamente a partir dessa segun-
da imagem, da imagem de uma criança competente e, também, 
da escola de educação infantil como um espaço de direito das 
crianças e como contexto de experiências nas múltiplas lingua-
gens, numa perspectiva não escolarizante. Assim, não se trata 
propriamente de pensar o ensino da matemática, numa proposta 
de aula, tal qual reproduz o imaginário social em que as crianças 
estão en�leiradas em frente a um quadro-negro escrevendo nú-
meros e fazendo contas. Trata-se, isto sim, de pensar como os dois 
eixos articuladores do currículo na educação infantil, propostos 
pelas DCNEIs (BRASIL, 2009a), as interações e as brincadeiras, na 
indissociabilidade do cuidar e educar, podem produzir práticas 
intencionais de experiências de percepção matemática para as 
crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.

Destacamos que, embora nosso enfoque neste trabalho seja 
a percepção matemática no cotidiano da educação infantil, esta 
não se encontra isolada das outras linguagens, isto é, não está 
fragmentada como uma disciplina, em um determinado tem-
po-espaço. Não se trata de pensar o planejamento por áreas de 
conhecimento, mas por momentos em que a matemática surge 
naturalmente, em abordagens que expressam sua necessidade. 
Veremos que a percepção matemática perpassa nossas atividades 
cotidianas, e isso envolve pensá-la como um saber que não está 
ligado essencialmente, e somente, a saber fazer contas ou contar 
e apenas reconhecer os números, a partir de uma simples memo-
rização repetitiva. 

A percepção matemática diz respeito a reaprender a olhar o 
mundo, ou seja, reconhecer a existência de certos conceitos ma-
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temáticos nas nossas relações com o mundo. Para isso, precisa-
mos reinventar nosso eu docente, aprender a ser professor e ser 
professora sem dar aulas, como aponta Russo (2008), construin-
do uma escola da infância. E, ainda, ter antenas sensíveis, como 
coloca Staccioli (2013), para promover práticas que perpassam o 
protagonismo infantil na construção do conhecimento. Trata-se 
de atentar para as minúcias dos fazeres cotidianos com as crian-
ças, fazer um esforço de deslocamento do olhar adultocêntrico4 
e atentar aos modos como a percepção matemática pode ser 
produzida a cada novo encontro com materiais diversos, espa-
ços diferentes, com os pares e com o professor ou a professora 
de referência. E mais, trata-se de perceber os modos pelos quais 
as crianças aprendem, o que elas fazem, quais são suas hipóteses, 
como testam seus conhecimentos e assim praticar um ensino dis-
tinto daquele que temos no nosso imaginário calcado na ideia de 
transmissão.

Portanto, baseadas em Malaguzzi (2015) e Walter (apud CA-
BANELLAS et al., 2005), destacamos que o importante não está em 
exatamente classi�car e �xar as crianças em estágios de desenvol-
vimento e, a partir destes, desenvolver certas intervenções peda-
gógicas; mas sim em considerar a idade da experiência, ou seja, 
aderir a uma ideia de que o desenvolvimento das crianças e suas 
competências estão ligados essencialmente à qualidade e às pos-
sibilidades de experiências ofertadas e vivenciadas pelas crianças.

No que se refere às práticas pedagógicas que compõem a 
proposta curricular da educação infantil, evidenciamos que nas 
DCNEIs são mencionadas possibilidades de trabalho que se rela-
cionam diretamente com a construção da percepção matemática. 
Para as crianças deverão ser ofertadas experiências e possibilida-
des que recriem, em contextos signi�cativos para elas, relações 
quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-temporais, 

4 O olhar que tem o adulto como centro do fazer educativo.
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bem como incentivem a curiosidade, a exploração, o encanta-
mento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das 
crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à nature-
za (BRASIL, 2009a). Tais experiências são desenvolvidas por meio 
da matemática, no envolvimento de atividades cotidianas com 
as crianças, como, por exemplo, a formulação de hipóteses para 
a resolução de problemas, o desenvolvimento de argumentos e 
validações de seu ponto de vista, o acerto e a aceitação do erro 
como uma etapa da aprendizagem e a procura de dados para ca-
tegorizar ou organizar uma situação-problema. 

Desse modo, pensamos as instituições de educação infantil a 
partir da ideia desse espaço como “um lugar de encontro” (DAHL-
BERG; PENCE; MOSS, 2009 apud BARBOSA, 2013, p. 218). A ideia 
do encontro diz de nos encontrarmos com algo radicalmente ou-
tro, que não eu, que é exterior, ou seja, encontrar com os pares 
(as outras crianças de idades diferentes), os adultos, os materiais, 
os espaços, as culturas, os conhecimentos, a partir das práticas 
cotidianas planejadas pelos professores ou pelas professoras em 
parceria com a participação e o protagonismo das crianças. São 
práticas em que também há a possibilidade de encontrar com seu 
eu-potência. É a partir desse lugar que traçamos os anúncios des-
ta escrita e convidamos a pensar especi�camente sobre a percep-
ção matemática.

A PERCEPÇÃO MATEMÁTICA E SEUS CONCEITOS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Na presente seção destacamos os conceitos matemáticos a 
partir da percepção que a criança estabelece durante seu desen-
volvimento cognitivo. Consideramos a expressão “percepção” por 
meio do seu entendimento destacado por Piaget (1986). Para o 
autor, a percepção do espaço pela criança inicia com a percepção 
de objetos por meio da imagem visual. Logo, ao conseguir pegar 
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aquilo que vê, amplia seu espaço, conseguindo deslocar-se. Dessa 
forma, a criança e seu objeto fazem parte e interagem no ambien-
te espacial e, consequentemente, ela possui a percepção de com-
preender que também é um objeto nesse espaço.

Por meio desse processo de domínio das relações espaciais, 
as crianças constroem noções básicas de topologia, vizinhança, 
fronteiras (contorno), ordem, separação e continuidade. Noções 
de perto/longe e dentro/fora também podem ser percebidas a 
partir das noções de espaço. Lorenzato (2006, p. 12) destaca, ain-
da, que nessa fase topológica “um polígono e um círculo são in-
terpretados pelas crianças como representações de uma mesma 
�gura (roda, por exemplo), pois elas não se apegam aos detalhes 
(ângulo, vértices, medidas, etc.), mas antes ao fato de a linha de 
contorno ser fechada ou aberta”. É por meio dessas construções 
intuitivas das crianças que podemos explorar os conceitos ma-
temáticos e, nesse processo, aprimorá-los no convívio diário das 
práticas pedagógicas. 

Nessa perspectiva, a �m de explorar a percepção da mate-
mática na educação infantil, esse autor considera que a aprendi-
zagem se alicerça em três campos que são interdependentes: o 
espacial, ou seja, das formas que desenvolverá o estudo da geo-
metria; o numérico, que estará alicerçando o estudo da aritmé-
tica, relacionado com as quantidades; e o campo das medidas, 
que se transformará em ponte para integrar a geometria com a 
aritmética (LORENZATO, 2006). Esses três campos matemáticos 
destacados pelo autor podem ser desenvolvidos nas práticas pe-
dagógicas considerando as noções básicas de grande/pequeno, 
maior/menor, dentro/fora, direita/esquerda, vazio/cheio e perto/
longe.

Tais noções básicas que abrangem os três campos matemáti-
cos podem ser introduzidas ou revisadas verbalmente e por meio 
de diferentes situações, materiais manipuláveis, desenhos ou his-
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tórias, criando indagações do tipo: Qual é o maior? Como eles são 
diferentes? Quem está mais perto? Quando isso aconteceu? Fazer 
esses questionamentos promovem a construção de uma percep-
ção matemática pelas crianças.

Segundo Lorenzato (2006), existem conceitos que têm rela-
ção direta com essas noções básicas e com os campos matemá-
ticos. Trata-se dos conceitos físico-matemáticos que abrangem 
o desenvolvimento da percepção matemática, classi�cados em 
quatro grupos: (i) tamanho, lugar, distância e forma; (ii) quantida-
de, número, capacidade e tempo; (iii) posição, medição, operação 
e direção; (iv) volume, comprimento e massa. É importante que o 
professor compreenda claramente esses conceitos a �m de con-
duzir as atividades com as crianças com a intenção de possibilitar 
a construção do conhecimento matemático.

A organização de situações que propiciem a exploração da 
percepção matemática pelas crianças parte da construção de 
sete processos mentais para a sua aprendizagem, que, segundo 
o mesmo autor, são: correspondência, comparação, classi�ca-
ção, seriação, inclusão e conservação. Tais processos são fun-
damentais para a aprendizagem do número e da contagem e, se 
bem trabalhados pelos professores e professoras, potencializam 
o desenvolvimento cognitivo da criança nas fases escolares pos-
teriores.

O processo mental de correspondência caracteriza-se pelo 
“ato de estabelecer a relação um a um” (LORENZATO, 2006, p. 
16), como, por exemplo, cada pé com seu sapato ou para cada 
criança um brinquedo. Ao avançar nessa lógica, a criança inicia 
a construção de ordem, ou seja, a cada quantidade, um número 
cardinal, uma posição, um numeral. O mesmo acontece com a 
comparação, que é evidenciada pelo ato de separar por catego-
rias de acordo com semelhanças ou diferenças (a organização dos 
brinquedos, por exemplo). Dessa forma, a criança desenvolve a 
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noção de ordem de maneira a identi�car quais objetos podem ser 
agrupados ou separados de acordo com suas peculiaridades. 

No entanto, se não considerarmos as ordens de certos obje-
tos, estamos tratando da sequenciação, isto é, “fazer suceder a 
cada elemento um outro sem considerar a ordem entre eles” (LO-
RENZATO, 2006, p. 17). Assim, fazer compras no supermercado ou 
apresentar os números em um jogo de bingo são exemplos de 
sequenciação. Já a seriação constitui-se do ato de ordenar uma 
sequência segundo um critério preestabelecido. Como exemplo 
temos o calendário, com os dias e meses, ou a numeração das ca-
sas em uma rua.

A inclusão é o processo mental que tem a intenção de fazer 
abranger um conjunto por outro, ou seja, incluir a compreensão 
de que bananas, laranjas e peras são frutas. E, por �m, a ideia de 
conservação, sobretudo, concretiza-se pelo ato de perceber que a 
quantidade não depende da arrumação, forma ou posição. Temos 
como exemplo um grupo de cinco crianças distribuídas em dois 
formatos, em roda e en�leirados, em que a quantidade de crian-
ças no grupo não se altera em razão da forma ou posição.

Outra percepção matemática desenvolvida pelas crianças na 
educação infantil é a ideia de número, cuja construção está asso-
ciada à caracterização mental (forma grá�ca do número em re-
lação à quantidade) que cada criança constrói ao longo do seu 
desenvolvimento cognitivo. Segundo Kamii (2008), a escrita e a 
leitura dos numerais não acontecem apenas por memorização. É 
importante que a criança construa uma estrutura mental para sa-
ber contar, escrever e ler os numerais, construindo, dessa forma, 
a noção de quantidade. Ainda, segundo Kamii (2008, p. 58), “as 
crianças não aprendem conceitos numéricos com desenho. Tam-
pouco aprendem conceitos numéricos meramente pela manipu-
lação de objetos. Elas constroem esses conceitos pela abstração 
re�exiva à medida que atuam (mentalmente) sobre os objectos”. 
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Lorenzato (2011, p. 31) considera que, para entender o con-
ceito de número, a criança necessita compreender ainda algumas 
das noções elementares, como: “um depois de outro”, “este se re-
laciona com aquele”, “isto contém aquilo”, “eles são parecidos”, “é 
a mesma coisa”. De acordo com Kamii (2008), o primeiro aspecto 
envolvendo a noção de número natural está associado à ideia de 
quantidade. 

A noção de cinco pode ser expressa por uma mão, pois esta 
contém cinco dedos, ou por um pentágono, que possui 
cinco lados. Se tomarmos uma mão para exempli�car o nú-
mero cinco, ao contarmos essa quantidade com os dedos, 
o número cinco não é nem o dedinho e nem o dedão, mas 
sim todos os dedos da mão (KAMII, 2008, p. 43). 

Dessa forma, a criança precisa compreender que um número 
contém todos os outros que o antecede. Ressalta-se, porém, que, 
para o desenvolvimento desses processos mentais, o professor ou 
a professora deve considerar que o fato de as crianças terem a 
mesma idade não garante o mesmo avanço cognitivo. Para tan-
to, atividades que contemplem o desenvolvimento da percepção 
matemática de uma maneira lúdica e natural promovem a criativi-
dade e o espírito investigativo da matemática pelas crianças, tor-
nando-as construtoras do seu próprio conhecimento, permitindo 
signi�car e ressigni�car os conceitos matemáticos.

A PERCEPÇÃO MATEMÁTICA NA ARTICULAÇÃO DAS 
PRÁTICAS COTIDIANAS COM AS CRIANÇAS

Nesta seção, a intenção é destacar como algumas práticas co-
tidianas baseadas nos dois eixos curriculares da educação infan-
til, as interações e as brincadeiras, desenvolvem e possibilitam a 
construção de uma percepção matemática. Cabe ressaltar que os 
conceitos matemáticos não são de�nidos por fases ou etapas de 
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aquisição do simples ao complexo. Acrescenta-se a isso a ideia de 
que “um trabalho intencional do professor no sentido de possibi-
litar a aprendizagem matemática da criança não pode ser isolado 
de outras áreas do conhecimento, bem como de�nida por etapas 
e fases” (LOPES; GRANDO, 2012, p. 5).

Partiremos de uma proposta de construtividade com peças 
de madeira que envolveu crianças com idade entre 4 e 5 anos 
em pesquisa realizada por uma das autoras deste artigo (SIMÕES, 
2015). Após isso, citamos uma outra brincadeira e o processo 
de alimentação na creche, pensando como certas situações de 
aprendizagem matemática são e podem ser propostas a partir da 
organização do espaço, da organização da rotina e da oferta de 
certos materiais.

Em 2014, durante a pesquisa de mestrado de Simões (2015), 
as crianças envolveram-se espontaneamente em uma proposta 
de construção utilizando peças de madeira. Tal material estava 
disposto em um recipiente em uma estante para o uso das crian-
ças nos momentos destinados à brincadeira mais livre. Observe-
mos a descrição da cena com os conceitos elaborados a partir de 
uma brincadeira:

Na cena, SuperMan utiliza o chão como suporte para suas 
experiências de construtividade. Ele constrói um castelo e 
analisa onde �carão os cavaleiros. Algumas das pecinhas 
de madeira já possuem o encaixe para colocar o cavalei-
ro. Entretanto, SuperMan não encontra outra peça dessas 
e inicia uma investigação para descobrir como fará para 
que o cavaleiro �que no alto da torre. Depois de algumas 
tentativas, ele decide apoiar a peça do cavaleiro em outra 
peça de madeira maior. SuperMan gostava muito de brin-
car com essas peças dentro da sala, sempre as procurava. 
Fazia castelos, garagens, lugares para os animais e tudo 
que a imaginação permitisse. Para cada situação, uma ta-
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refa construtiva a ser elaborada. Se no castelo o problema 
estava em conseguir colocar o cavaleiro no alto da torre, 
na garagem para os carros, o problema encontrava-se na 
construção do telhado da garagem. As peças de madeira 
por não serem todas do mesmo tamanho e forma convi-
dam a exploração das combinações possíveis entre elas 
para que a objetivo de construção seja alcançado (SIMÕES, 
2015, p. 172-173).

Como aponta a autora, “aqui, muitas noções matemáticas 
são iniciadas como os conceitos de tamanho, volume, quan-
tidade, área. Além disso, envolve a construção de um planeja-
mento para o projeto de um novo objeto” (SIMÕES, 2015, p. 173). 
É importante atentar para os processos autônomos das crianças, 
documentando, traçando uma re�exão, para propor novos desa-
�os.

Nessa proposta vemos desenvolver-se os dois eixos curri-
culares da educação infantil; relembremos: as interações e as 
brincadeiras. Além disso, o relato nos possibilita perceber como 
a escuta atenta aos processos investigativos conduzidos e leva-
dos a sério pelas crianças possibilita ao professor e à professora 
construir estratégias outras na organização dos espaços e oferta 
dos materiais, bem como no processo de organização da rotina. 
Precisamos entender que as crianças não aprendem somente 
quando são conduzidas nas propostas diretivas do professor e da 
professora. Elas aprendem, sobretudo, a partir das intencionalida-
des presentes na estruturação do espaço, na disponibilização dos 
materiais e na organização da rotina.

E isso não se trata de desconsiderar o papel dos docentes. 
Exatamente porque na oferta de certos materiais, como as peças 
de madeira, certos tempos na rotina, como os momentos desti-
nados à brincadeira livre, e certos espaços há toda uma intencio-
nalidade pedagógica que aposta na competência e potência das 
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crianças. A partir da escuta atenta e de uma observação re�exiva, 
o professor ou a professora pode desa�ar as crianças a continua-
rem pensando sobre as suas hipóteses, incluindo outros desa�os 
a partir de outros materiais, outras brincadeiras, outra organiza-
ção, outras formas de viver a rotina.

Na continuação da cena, SuperMan solicita uma folha e cane-
tinhas para a professora. Agora ele traça, espontaneamente, um 
novo projeto de investigação: como produzir um desenho arqui-
tetônico a partir da observação de uma construção.

Ele observava de vários ângulos [a sua construção com as pe-
ças de madeira], chegava pertinho, virava a folha de cabeça 
para baixo, investigando a relação entre o desenho bidimen-
sional (altura e largura) e uma construção de três dimensões 
(altura, largura e profundidade) (SIMÕES, 2015, p. 173).

Nesse processo iniciado por SuperMan desenvolvem-se os 
três campos matemáticos destacados por Lorenzato (2006): espa-
cial – na organização do espaço a ser utilizado ao longo da ativi-
dade; numérico – quantas peças são necessárias para construir 
a torre e o restante do castelo; e de medidas – qual é a altura e 
largura da torre.

Percebemos, então, como as diferentes linguagens das crian-
ças se entrecruzam nessa construção de signi�cados para en-
tender como as coisas do mundo funcionam. A atividade grá�ca 
entrelaça-se com uma atividade motora, com uma percepção ma-
temática, com uma linguagem artística. A criança está em intera-
ção com diferentes conhecimentos (matemáticos, artísticos, grá-
�cos), bem como com diferentes materiais (a folha, a canetinha, as 
peças de madeira, o chão como suporte), em uma atividade que 
se iniciou com a brincadeira: a construção de um castelo. Envol-
ve, assim, a imaginação e a criatividade, elementos constitutivos 
do jogo simbólico.
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Desse modo, podemos pensar como a organização dos espa-
ços e o entendimento da rotina como um elemento pedagógico 
propiciam certas ações educativas que podem ser realizadas no 
cotidiano das práticas de encontro com as crianças, desenvolven-
do-se dessa maneira uma proposta curricular de educação infan-
til atenta aos interesses e conhecimentos que as crianças têm e 
produzem. Tais ações abrangem o uso e a disponibilização, por 
exemplo, de jogos de dados, bingo, cartazes, tabuleiros, o que 
propiciarão uma certa construção da diferenciação entre núme-
ros e letras, o raciocínio lógico-matemático, a simbolização do 
número, a construção da relação número-quantidade; de brinca-
deiras que envolvam contagens, comparações de quantidades, 
tamanhos e tipos, que permitem a construção de noções como 
alto e baixo, maior e menor, cheio e vazio, bem como noções de 
proporção e comparação; montagens de percursos e labirintos, a 
�m de possibilitar a apropriação do espaço em diferentes formas, 
explorando a construção de noções de lateralidade, como direita 
e esquerda, abaixo e acima, assim como equilíbrio, coordenação 
motora, raciocínio lógico.

A essa altura você deve estar se perguntando como podemos 
pensar a construção da percepção matemática com os bebês e as 
crianças bem pequenas. Esse certamente é um desa�o porque en-
volve desconstruir um certo raciocínio pedagógico centrado no 
ensino de conteúdos das áreas de conhecimento e construir uma 
ideia de que o espaço e os materiais são propositores do brincar e 
da construção de conhecimentos. A pergunta não é exatamente 
como ensinar matemática para os bebês e as crianças bem peque-
nas, mas, sim, como organizar um planejamento e uma proposta 
pedagógica que incluam as crianças de 0 a 3 anos a partir de sua 
imagem como potência.

Os bebês que ainda não têm um certo desenvolvimento mus-
cular e motor que lhes permita sentar ou engatinhar desenvolvem 
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sua relação com o mundo a partir de outras percepções. Elas es-
tão envolvidas em um processo de conhecimento que permeia a 
construção da relação de si, como um corpo, com o mundo físico, 
social e cultural. Assim, não faz sentido produzir um trabalho que 
vai do simples ao complexo, ou mesmo de uma lógica que simpli-
�ca certos conteúdos das áreas de conhecimentos e os aplica às 
atividades dos bebês e das crianças bem pequenas.

Nos momentos de alimentação, por exemplo, algumas no-
ções de lateralidade e de perto e longe estão inter-relacionadas 
com o conhecimento das possibilidades do corpo e na relação do 
corpo com os objetos. Desse modo, podemos observar que a ali-
mentação é mais do que a simples ingestão de um alimento; ela 
constitui uma experiência importante de interação com os adul-
tos próximos, bem como a construção de seu processo de desen-
volvimento (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006). As autoras Golds-
chmied e Jackson (2006, p. 103) apontam como esse processo de 
alimentar-se envolve certas construções mentais e motoras:

a questão mais importante neste momento é cuidar que o 
papel ativo do bebê, tão evidente quando da alimentação 
pelo seio ou pela mamadeira, seja estimulado, para que ele 
tenha contato direto com o alimento, tão logo seja possí-
vel, e possa adquirir a habilidade de manipulá-lo com os 
dedos. Mais tarde, essa energia concentra-se na complexa 
tarefa de levar a comida do prato até a boca com o auxílio 
da colher. Antes de ele adquirir esta habilidade, podemos 
ajudá-lo dando uma colher para ele segurar e sacudir, ao 
mesmo tempo em que oferecemos outra colher já com a 
comida. Essa é nossa mensagem, que reconhecemos que 
mais tarde ele por si só manipulará a colher.

O processo de alimentação é, inegavelmente, um compo-
nente de nosso cotidiano. Quando os documentos legisladores 
da educação infantil se referem, constantemente, à indissociabi-
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lidade do cuidado e da educação, referem-se, pensamos, a essa 
capacidade do educador e da educadora de desenvolver a qua-
lidade de tornar-se um adulto acolhedor (STACCIOLI, 2013). O 
acolhimento diz algo do ser responsivo com os sentimentos, com 
as necessidades biológicas das crianças, mas, também, do estar 
atento e disponível para a participação das crianças como sujeitos 
ativos no seu processo de desenvolvimento e na sua signi�cação 
do e no mundo.

Nesse processo de alimentação, articulam-se certos conheci-
mentos e habilidades motoras e, também, uma percepção mate-
mática (peso da colher, distância da colher até a boca, como se-
gurar a colher – lateralidade –, como articular o movimento do 
braço com a posição da colher, por exemplo). Assim, num primei-
ro momento, a construção de conhecimentos dos bebês, espe-
cialmente, mas também das crianças de uma forma geral, é algo 
que passa pelo corpo (devemos compreender que essa é uma 
ideia importante sobre a aprendizagem a partir da experiência). 
É uma aprendizagem feita no e pelo corpo, em uma “coordena-
ção olho-mão-objeto-boca” (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006, p. 
103). Nessa ação do bebê, percebemos a presença de conceitos 
físico-matemáticos que abrangem o desenvolvimento da percep-
ção matemática, tais como distância, forma, tamanho, volume e 
direção. Mais tarde, outras habilidades e capacidades vão sendo 
desenvolvidas permitindo outras aprendizagens.

Quando os bebês já adquirem a capacidade de sentar-se, por 
exemplo, os brinquedos do tipo “o que tem dentro?” possibilitam 
a construção de noções de dentro e fora, cheio e vazio, bem 
como as relações de peso. Trata-se de oferecer e convidar a crian-
ça a brincar com recipientes diversos e objetos para colocar den-
tro. Goldschmied e Jackson (2003, p. 111) falam que “alguns itens 
adequados para colocar dentro desses recipientes são bolas de 
ping-pong e de golfe, conchas, pequenos pedaços de correntes, 
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nozes, castanhas e pequenos caroços de abacate”. Além disso, os 
recipientes podem ser “cestos ou caixas com tampas e cilindros 
de papelão”.

Essa brincadeira permite a construção de uma relação dos 
bebês com seus pares, bem como com os professores ou profes-
soras. Os bebês têm um maravilhamento por colocar objetos em 
certos recipientes e depois tirá-los. Portanto, “os bebês precisam 
tanto de coisas interessantes e de variedade em suas vidas quanto 
as crianças mais velhas, e devemos pensar cuidadosamente sobre 
os ambientes nos quais eles passam o dia e os brinquedos que 
oferecemos a eles” (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2003, p. 112).

Ao mencionar essas práticas e propor uma análise de como a 
percepção matemática está presente nessas ações cotidianas dos 
jogos de construção, da alimentação e das brincadeiras na cre-
che, queremos justamente convidar cada um e cada uma a prestar 
atenção aos modos como as crianças desenvolvem estratégias de 
pensamento e ação, percebendo a relação do corpo com o ob-
jeto e a relação desse processo com o conhecimento do mundo 
físico, social e cultural. O que devemos é atentar-nos a aprender 
a interpretar os processos, mais do que focar na avaliação dos re-
sultados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizando, percebemos que a partir de situações e propos-
tas de interação e brincadeira, que são desenvolvidas com base 
na indissociabilidade do cuidar e educar, a tarefa dos professores 
e das professoras está em atentar às múltiplas linguagens no de-
senvolvimento das práticas cotidianas na educação infantil e no 
desenvolvimento das crianças. Não se trata, evidentemente, de 
didatizar ou pedagogizar cada fazer cotidiano como a troca de 
fraldas ou os momentos de alimentação, mas compreender essas 
ações como um conteúdo educacional, que são desenvolvidas 
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dentro das relações sociais a partir de uma determinada cultura.
É papel dos professores e das professoras atentar-se para o 

modo como nossas práticas sociais e o trabalho desenvolvido na 
educação infantil envolvem conhecimentos interdisciplinares. É 
papel dos professores e das professoras saber de sua intencionali-
dade pedagógica, com base em uma profunda investigação sobre 
como as crianças aprendem e sobre a função social da escola de 
educação infantil. Cada ação de encontro com as crianças, as ex-
periências e as propostas estão embasadas em uma imagem de 
criança, em uma imagem da função social da educação infantil, 
em uma imagem de infância e de docência.

Como professor ou professora, você não precisa necessa-
riamente dizer às crianças “agora vamos estudar matemática” e 
ofertar os blocos de construção, por exemplo. Esse conhecimento 
mais sistematizado dos conceitos, que advém das áreas de conhe-
cimento, é algo que deve estar nas suas re�exões, no seu processo 
intencional de planejamento e nos processos de documentação. 
Deve estar nessa competência de cada docente em produzir um 
signi�cado para e com as ações das crianças. Na prática cotidiana 
com as crianças se faz um convite ao pensamento, ao movimento 
e à atividade, a partir da organização dos espaços e da disposição 
de materiais, por exemplo, para que elas desa�em suas hipóte-
ses e construam conhecimentos cada vez mais abstratos e com-
plexos. Essas experiências empíricas na educação infantil são um 
processo anterior à denominação e à abstração conceitual e que 
serão desenvolvidos nas etapas posteriores da educação básica.

O professor ou a professora propicia certas experiências e 
possibilidades que estão calcadas numa profunda escuta às ações 
das crianças, de suas potências, competências e na possibilidade 
de educar na e pela curiosidade. Trata-se de ofertar certas expe-
riências, porque se sabe que as crianças dão signi�cado às suas 
experiências a partir da linguagem. Compreende reconhecer que 
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a linguagem institui modos de ver e perceber as coisas do mundo, 
pois ela produz pensamentos e ideias, ao mesmo tempo que é 
produzida e reelaborada. Além disso, porque se sabe que as prá-
ticas sociais, como constituídas e constituidoras de linguagens, 
estão encharcadas de conteúdos que envolvem pensamento, cor-
po, emoção, ação, de maneira indissociável, sem as tradicionais 
caixinhas de conhecimentos.
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CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO INFANTIL

IGOR DANIEL MARTINS PEREIRA

PARA COMEÇAR...

Inicio este texto parafraseando um dos trechos mais emblemá-
ticos, diria eu, da �lósofa Hannah Arendt: educar é decidir se amo o 
bastante o meu próximo para mostrar a ele o mundo em andamen-
to tirando os véus dos seus olhos, apresentando-lhes a realidade na 
intenção de que empreendam mudanças onde estão inseridos. A 
autora escreveu pouco sobre educação. Na verdade, dedicou um 
único texto, publicado em uma sua obra Entre o passado e o futuro, 
para falar sobre educação. Nesse texto, ainda que sua preocupação 
seja com a inserção dos imigrantes que chegam aos Estados Unidos 
em função das guerras, aponta sobre a necessidade de mostrar aos 
que chegam (os imigrantes) as especi�cidades daquele lugar.

As discussões que empreenderei neste texto são feitas por 
entender, assim como Arendt (2016), a necessidade de mostrar 
àqueles que chegam como esse mundo caminhou e quais possi-
bilidades, quais caminhos se pode seguir. Não estou preocupado, 
nesse momento, com os imigrantes, mas sim com as crianças. De 
igual modo, minha preocupação não será com os pais, mas com 
as professoras5. Minha atenção está localizada na relação entre as 

5 Neste texto, farei referência à professora. Não estou excluindo o professor. Porém, se a 
grande maioria das pro�ssionais que trabalham com a educação infantil são mulheres, é 
justo fazer referência a elas, inclusive, porque por muito tempo, mesmo num grupo de 
professores esmagadoramente feminino, o emprego do masculino era a “regra”.
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crianças pequenas e as professoras e, em especí�co, como as pro-
fessoras podem quali�car a apresentação do mundo às crianças.

Nesse sentido, busco empreender algumas considerações 
sobre a importância da inserção da criança no mundo cientí�co. 
Portanto, em alguns momentos, tomarei como imperativo para 
inserção das crianças na cultura cientí�ca (SASSERON; CARVALHO, 
2011) a qualidade da prática docente, entendida como aquela 
que possibilita à criança, desde a mais tenra idade, compreender 
algo sobre as ciências (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001), tornando 
o conteúdo ensinável (SHULMAN, 2005) e promovendo a produ-
ção de conhecimento como atividade intrínseca ao momento pe-
dagógico (MEIRIEU, 2002). 

O momento pedagógico é ou está contido em um espaço-
tempo no qual a teoria é acessada e a prática já se efetivou. Tra-
ta-se de um processo de suspensão em que o professor toma as 
“rédeas” da situação e reorganiza sua ação. Não é a prática nem a 
teoria, mas a suspensão da prática pedagógica, situação em que 
se aliam teoria e prática para repensar o rumo da(s) aula(s). Con-
sidero potente pensar no momento pedagógico na educação 
infantil, pois a professora dessa etapa da escolarização precisa 
compreender as teorias-base para e da sua prática pedagógica, 
assim como em qualquer outra etapa da educação. A professora 
precisa, cotidianamente, dar conta da ação, porém é só com a 
suspensão do processo pedagógico que a prática não se tornará 
um ativismo (FREIRE, 1996), tampouco a teoria será considerada 
juiz e júri.

Não estou defendendo nem debatendo a necessidade de co-
nhecimento teórico e prático sobre as ciências, embora os con-
sidere de extrema importância. Estou, isto sim, reivindicando a 
capacidade da professora, embasada pela teoria e com a expe-
riência da prática, de olhar para a aula, as crianças e os conteúdos 
de outra perspectiva: a do momento pedagógico, aquele em que 
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algo novo e surpreendente pode ser pensado em outras dimen-
sões, reencaminhando processos de interação e aprendizagem.

Analogamente ao mundo natural, o momento pedagógico, 
a meu ver, se assemelha a uma ave de rapina, capaz em seu voo, 
por mais alto que seja, de observar as nuanças das dinâmicas que 
acontecem no solo, planejando e executando movimentos de for-
ma a alcançar seu objetivo. No momento pedagógico parece-me 
ser esse o lugar que a professora precisa ocupar, o da ave de rapi-
na, para suspender, observar, planejar, agir, reorganizar a prática e 
novamente suspender, com a intenção de compreender o proces-
so pedagógico ali desenvolvido. Por isso, o momento pedagógico 
e a inserção das crianças no mundo estão imbricados; não há uma 
fórmula, não há um único processo, é preciso suspensão para em-
preender a ação.

A CRIANÇA E AS CIÊNCIAS

Inserir as crianças no mundo está relacionado com o demons-
trar e o proporcionar uma percepção sobre as possibilidades e 
as incongruências desse mundo. Tiriba (2005, 2010) nos ajuda a 
pensar sobre esses aspectos. Para a autora, a criança precisa com-
preender que faz parte de um ambiente, portanto, não é superior 
a qualquer outro ser vivo que o compõe. Isso parece, à primei-
ra vista, uma ideia ou um caminho quase impossível, pois alguns 
questionamentos surgem inevitavelmente: como as crianças vão 
compreender a relação entre a cultura e o natural? As crianças 
têm condições cognitivas para isso? Será que são capazes de pen-
sar questões tão amplas?

De fato, se pensarmos na relação entre a cultura e o natural 
a partir da cognição de adultos, talvez não seja possível com-
preender as crianças como sujeitos capazes de produzir uma 
compreensão psicologicamente e, após, na prática, agir com base 
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nessa relação. Assim, é necessário que compreendamos a crian-
ça como um ser em desenvolvimento. Ela não é um jarro vazio 
que precisa ser preenchido. Ela tem capacidade de compreender 
e de desenvolver conhecimentos, independentemente da com-
plexidade envolvida. Cabe à professora criar condições e oferecer 
recursos para as crianças produzirem compreensão sobre a rela-
ção que existe entre a cultura e o natural. A compreensão dessa 
relação precisa ser realizada internamente, ou seja, as crianças 
precisam compreender que fazem parte do ambiente natural e 
que produzem ou reproduzem contextos, sejam eles focados no 
cuidado com a natureza, sejam eles alicerçados em contextos de 
exploração. Assim, a relação entre a cultura e o natural precisa se 
tornar mais efetiva desde a infância; e a professora é um perso-
nagem importante, pois é a partir das práticas propostas que as 
crianças poderão ampliar concepções que envolvem essa relação.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 
em seu artigo 9°, apontam que as instituições de educação in-
fantil devem promover “a interação, o cuidado, a preservação e 
o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida 
na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais” 
(BRASIL, 2009). Tal perspectiva corrobora o que venho apontando 
aqui e em estudos já realizados (PEREIRA, 2015). É importante que 
as crianças experimentem práticas relacionadas ao processo de 
apropriação e desenvolvimento dos conhecimentos cientí�cos, 
tornando-se capazes de ampliar a noção de ciências e, com 
isso, exercitar a construção de relações entre suas vivências e os 
conteúdos e conhecimentos desenvolvidos.

Betega (2015) discute essa posição ao falar que na escola as 
crianças precisam desenvolver a capacidade de observação, de 
memorização, de fala, de imaginação, de percepção, de criação. 
Moraes (1995) e Kindel (2012) compreendem que a criança por 
si só tem vontade de saber sobre ciências porque gosta de saber 
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sobre os animais, sobre a água, sobre as plantas; por isso, livre-
mente, a criança observa, relaciona e produz hipóteses sobre o 
que vê ao seu redor. Demo (2007) a�rma que todo processo de 
busca desenvolvido pela criança é um processo investigativo, po-
rém organizado e realizado com as ferramentas cognitivas por ela 
desenvolvidas até o momento. Por isso, Demo aposta na pesquisa 
como processo de desenvolvimento dos conhecimentos escola-
res. O autor defende que o professor também precisa empreen-
der-se como pesquisador para possibilitar aos aprendizes condi-
ções para agirem como pesquisadores.

Demo (2007), ao apostar na pesquisa como processo educa-
dor, aponta que esta, quando trabalhada em sala de aula e inter-
nalizada pelos discentes, passa a fazer parte das suas ações como 
pessoa aprendente. Assim, a pesquisa torna-se parte da ação coti-
diana do aprendiz e é utilizada para compreensão dos conteúdos 
e também para a compreensão das vivências experimentadas. 
É por meio da prática pedagógica, ancorada na e pela pesquisa, 
que se pode proporcionar às crianças pequenas o acesso aos co-
nhecimentos cientí�cos de modo que estas possam experimentar 
situações que as ajudam a ampliar as diferentes noções, como a 
de ser criança, de espaço, de ação, de vivência, de experiência, de 
possibilidades de compreensão do contexto e da natureza como 
um todo.

Imbuído pela perspectiva trazida no início deste texto, a inser-
ção das crianças nesse mundo, as proposições e as discussões em-
preendidas aqui não têm um caráter de objetividade, no sentido 
de dar respostas; pelo contrário, buscam levantar discussões, 
proporcionar desassossego, impossibilitar a neutralidade, 
produzindo a necessária desestabilização e saída da zona de 
conforto. Pensar sobre as ciências e as compreensões por elas 
produzidas é algo fundamental para pensar a prática pedagógica 
na educação infantil.
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Brandi e Gurgel (2002) demonstram que professoras dos anos 
iniciais consideram ciências um conhecimento abstrato e difícil 
e, por isso, não trabalham conteúdos, conceitos e compreensões 
de forma aprofundada como atividades que possibilitariam con-
dições para ampliação de sua noção de ciências, de mundo, de 
pessoa e de criança. O pensar sobre ciências na educação infantil 
e sobre as imagens que as professoras têm sobre as ciências pode 
proporcionar esclarecimentos bastante potentes. As razões pelas 
quais as professoras não trabalham com as ciências ou, quando 
trabalham, a desenvolvem a partir de práticas extremamente iso-
ladas e “descoladas” de um contexto podem dar pistas das con-
cepções que têm; talvez sejam semelhantes ou as mesmas das 
professoras dos anos iniciais. Logo, por que trabalhar ou aprofun-
dar os conhecimentos/conteúdos de ciências?

Gimeno Sacristán (1995) e Contreras (2002) nos provocam a 
pensar sobre a “�liação” dos professores a certas epistemologias. 
A professora da educação infantil precisa compreender que o en-
sino faz parte de um processo epistemológico, que será mais ou 
menos abrangente, mais ou menos aprofundado, mais ou menos 
ligado às questões naturais. A professora precisa manifestar se a 
compreensão de ciência, de criança e de mundo possibilita o en-
tendimento da importância do ensino e da aprendizagem com 
base nos conteúdos, conceitos e conhecimentos cientí�cos e, so-
bretudo, como os organiza em sua prática pedagógica. 

Ao considerar as ciências como algo difícil e abstrato, enten-
dida por poucos, as professoras colocam o conhecimento cien-
tí�co num lugar de acesso praticamente impossível tanto a elas 
quanto às crianças. Brandi e Gurgel (2002), em pesquisa realizada, 
mostram que a imagem de ciência e de quem a produz está re-
lacionada àquela veiculada pela mídia, encontrada em qualquer 
site da internet: um homem com jaleco branco, máscara e luvas, 
dentro de um ambiente, geralmente branco, com inúmeros ma-
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teriais (pipeta, Erlenmeyer, bico de Bunsen, funil, tubo de ensaio, 
etc.) e equipamentos tecnológicos (capela, macerador, centrífuga, 
microscópio, etc.). Talvez por isso a ideia ou a imagem de ciência 
seja tão deslocada da realidade e o fazer ciência na escola, com as 
crianças, ainda mais com as crianças pequenas, se torne pratica-
mente inviável ou inexistente.

É preciso, portanto, desconstruir a ideia/imagem de ciência 
que se tem; somente assim, professora e crianças poderão 
desenvolver conhecimentos cientí�cos capazes de modi�car as 
suas próprias vivências. Por isso, na educação infantil, conhecer 
a natureza é algo extremamente importante. A formação que se 
propõe às crianças nas instituições de educação infantil, na gran-
de parte das práticas, está desligada do ambiente natural e está 
focada no “emparedamento” (TIRIBA, 2005), ou seja, na maior par-
te do tempo as crianças estão dentro das salas de aula, assistindo 
a televisão, almoçando, fazendo lanche, brincando (o que aconte-
ce pouco); inclusive as atividades corporais, como música, teatro 
e dança, geralmente são feitas em salas fechadas e com pouco ou 
nenhum acesso ao ambiente natural.

Tiriba (2005, 2010) problematiza tais concepções de ensino, 
de aprendizagem, de escola e de ciência. Para a autora, as crian-
ças precisam sentir o mundo natural à sua volta porque somente 
assim poderão compreender-se como parte integrante. De certa 
forma, a autora defende que só se cuida o que se conhece. Por-
tanto, as crianças só cuidarão da natureza, da terra, da água, do ar, 
dos animais, das plantas se os conhecerem, se elas �zerem parte 
da natureza.

O que se apresenta aqui é a necessidade de compreender as 
ciências a partir de outro campo epistemológico, que sustenta 
outra concepção sobre o próprio conhecimento cientí�co. A com-
preensão de ciência como difícil, abstrata e de acesso a poucos, 
assim como a imagem de quem produz e onde se produz ciên-
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cia, ou seja, homens de jaleco em um laboratório, precisam ser 
problematizadas. Tal compreensão está relacionada a um tipo de 
visão de como o conhecimento é produzido e de como ele é “con-
sumido”; uma visão empirista/positivista/consumista de ciência 
em que a natureza está a serviço do homem e nela se buscam 
as teorias, a partir de sua exploração, com a desculpa de conhe-
cer como o mundo se organiza e funciona. A visão positivista da 
ciência contribuiu para o afastamento das pessoas das discussões 
que envolvem os conhecimentos cientí�cos. Nessa visão, o co-
nhecimento, para ser produzido, necessita de um aparato tanto 
cognitivo quanto tecnológico “de ponta”, cujo acesso à maioria 
das pessoas é restrito. Assim, é necessário romper com essa visão, 
pois as ciências precisam fazer parte da vida de toda a população, 
inclusive da vida das crianças. 

Nesse sentido, a perspectiva da ciência, tecnologia e socieda-
de (CTS) (SANTOS; AULER, 2011), assim como a da alfabetização 
cientí�ca (AC) (SASSERON; CARVALHO, 2008, 2011; LORENZET-
TI; DELIZOICOV, 2001; BRANDI; GURGEL, 2002) contribuem para 
repensar as ciências, o cotidiano e a relação entre o natural e o 
cultural. Sob essas perspectivas, as ciências são encaradas como 
conhecimento que proporciona a ampliação da visão de mundo, 
da noção de complexidade do mundo natural. As ciências são 
entendidas como um tipo de conhecimento que possibilita uma 
compreensão mais alargada das relações entre ambiente e pro-
dução de bens de consumo, assim como do próprio processo de 
produção tecnológica que tem implicações, tanto positivas quan-
to negativas para a sociedade.

O enfoque CTS e a AC se relacionam em muitos aspectos. 
Essas visões sobre o desenvolvimento dos conhecimentos cien-
tí�cos modi�cam a concepção de ciência. A perspectiva da AC 
é bastante explícita quanto ao papel da ciência para e na socie-
dade. Ciência, a partir do viés da AC, é considerada possibilidade 
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de inserção de todas as pessoas na cultura cientí�ca (SASSERON; 
CARVALHO, 2011), o que ocorre por meio do processo de alfabeti-
zação, ou seja, a construção de habilidades de pensamento capa-
zes de aliar conhecimento cientí�co e experiência, permitindo aos 
sujeitos certas vivências que os ajudam a atuar de forma crítica, 
pois estão embasadas em conhecimentos cientí�cos. 

O enfoque CTS tem início no Brasil a partir da década de 1970 
e vem buscando conduzir discussões aprofundadas sobre a re-
lação entre ciência, tecnologia e sociedade. Para isso, defende o 
acesso universal aos conhecimentos cientí�cos e tecnológicos. 
Essa perspectiva tem o foco centrado na luta para que a popula-
ção considerada leiga também possa ter o mesmo acesso à ciência 
e à construção do conhecimento cientí�co, tal como os cientistas.

As duas perspectivas sustentam que o acesso ao conhecimen-
to cientí�co por todas as pessoas ampliará a compreensão sobre 
as relações e as conexões que existem entre o mundo natural e o 
mundo cultural. Também possibilitará a compreensão de que a 
regulação da produção cientí�ca não deve �car somente ao en-
cargo dos cientistas6. Isso porque, se todas as pessoas têm acesso 
aos conhecimentos cientí�cos e conhecem os processos de pro-
dução, elas terão consciência para questionar os caminhos que 
estão sendo tomados, os rumos das ciências7, as escolhas e deci-
sões que trarão benefícios para os humanos e o ambiente natural.

Chamo Rousseau (1979) à discussão para que possamos pen-
sar um pouco mais sobre uma compreensão mais natural do de-
senvolvimento das crianças. Em sua obra Emílio ou da educação, 

6 Em verdade, a produção cientí�ca �ca na maioria das vezes na mão do Estado, que regula a 
sua manutenção e o investimento em determinadas áreas do conhecimento em detrimen-
to de outras, o que acaba, muitas vezes, produzindo um fosso entre as diversas áreas de 
conhecimento.

7 Talvez, dessa maneira, o investimento na ciência, ao menos no Brasil, não �casse relegado 
ao produtivismo ou às questões �nanceiras exteriores e, sim, estivesse mais voltado para a 
produção de conhecimentos que pudessem alavancar a situação brasileira de subnutrição, 
de aumento exacerbado das doenças sexualmente transmissíveis, de distribuição e não 
concentração de renda, de valorização do/a professor/a, entre tantos outros.
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o autor defende o desenvolvimento da criança na natureza para 
que ela se forme integralmente. O �lósofo compreende que a 
formação do homem de bem só acontece quando este vive e se 
desenvolve, na infância e na juventude, em contato com a natu-
reza. Diz o autor que em contato com a natureza a pessoa não se 
corrompe de forma tão rápida e fácil aos “prazeres” do capital e à 
cultura do consumo.

A preocupação do autor não era com o ensino de ciências, 
mas é inegável a sua contribuição para pensar o contato com o 
mundo natural antes mesmo do contato com o mundo do capital 
e do consumo. Seu ideário também é potente tendo em vista que 
viveu no século XVIII, tempo em que pouca atenção se dava para 
a formação da criança, e, ainda assim, empreendeu esforços para 
pensar sobre a sua formação. Três séculos se passaram e sua obra 
parece bastante atual, pois em seus escritos encontramos ecos 
para re�etir sobre os tempos do século XXI. Com Rousseau é pos-
sível pensar que a inserção das crianças pequenas no mundo, na 
cultura das ciências, precisa acontecer de forma gradual, em que 
se vai mostrando que ela faz parte do mundo natural. À medida 
que conhece e se sente inserida no mundo, ela cuidará porque 
reconhece a importância da natureza para sua própria existência 
e sobrevivência.

Conhecer a natureza e fazer parte dela signi�ca proporcio-
nar às crianças a saída da condição de “emparedamento” (TIRIBA, 
2010). As crianças precisam sentir e experimentar a aquilo que 
provém da natureza. Nas instituições de educação infantil, elas 
precisam sentir a água e a terra, conhecer as plantas e os animais, 
perceber a natureza que as rodeia. Além disso, as crianças pre-
cisam compreender que cada elemento ou ser vivo da natureza 
tem função e importância, pois ao pensar sobre tais aspectos elas 
começam a desenvolver noções de preservação do ambiente na-
tural e passam a se tornar defensores do ambiente. A experiência 
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sentida e vivida com a natureza deixa marcas que modi�cam a 
relação da criança com o ambiente natural. Ao experienciar a na-
tureza, as crianças são marcadas e modi�cam seus olhares, desen-
volvendo outras compreensões sobre a vida. Por isso, é importan-
te as crianças viverem e experimentarem a natureza, pois assim 
ampliarão a compreensão de mundo e, portanto, de ciência.

PARA FINALIZAR...

Neste texto procurei mostrar que o conhecimento cientí�co 
é e pode ser acessível a todo e qualquer cidadão. Considerei o 
acesso aos conhecimentos cientí�cos como ação capaz de pro-
porcionar visões diferentes de mundo. As crianças pequenas têm 
condições de compreender e se apropriar do conhecimento cien-
tí�co. Quando inseridas no contexto natural, elas experienciam 
conhecimentos e sentimentos que modi�cam sua relação com o 
ambiente.

Ao longo do texto recuperei posições de diversos autores que, 
mesmo sob perspectivas distintas, preocupam-se com a formação 
integral das crianças. Assim, considero que conhecer as diferentes 
ciências é imperativo para que se promovam mudanças signi�-
cativas na sociedade do consumo. Quanto mais cedo as crianças 
entrarem em contato com as ciências, ou seja, desde a educação 
infantil, maiores condições elas terão de pensar e contribuir com 
a reversão da atual situação planetária de degradação ambiental.

Para que as crianças desenvolvam conhecimentos cientí�cos 
ligados ao mundo natural, ou seja, de reconhecimento da impor-
tância da natureza para a sobrevivência humana, há que se inves-
tir amplamente na formação das professoras que atuam ou atua-
rão na educação infantil. Para isso, defendo uma formação ampla 
e voltada para a problematização das compreensões das suas 
noções de mundo, suas crenças e experiências sobre os conheci-
mentos cientí�cos para, posteriormente, a partir delas, criar con-
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dições de mudança qualitativa da sua ação pedagógica. Proces-
sos de formação docente podem oferecer condições à necessária 
problematização de concepções que ainda colocam as ciências 
como uma atividade distante do cotidiano escolar. É nessa esteira 
que as professoras poderão (re)construir a noção de ciência, de 
prática pedagógica e de ação humana.

Compreendo que as ciências oferecem conhecimentos que 
nos auxiliam a produzir e a modi�car as sociedades em que vive-
mos. As ciências contribuem para que possamos construir uma so-
ciedade estruturada a partir do natural e que se torna cultura; uma 
sociedade que tenha no horizonte a noção de �nitude e, portanto, 
que reconhece que a natureza necessita de cuidado, não um cui-
dado como atitude acrítica, mas embasado nos conhecimentos 
construídos sobre o processo cientí�co e sobre a natureza. 

Assim, defendo a estruturação e manutenção de programas 
de formação de professores voltados para a desconstrução de 
crenças sobre o eu, o conhecimento, a sala de aula, a escola e a 
própria natureza. Uma formação capaz de proporcionar um ensi-
no quali�cado no que diz respeito à ação das crianças e dos adul-
tos voltada para o cuidado com a natureza.
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EDUCAÇÃO INFANTIL E A BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR: APRENDIZAGENS 

PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 
DA NATUREZA

CAROLINE TERRA DE OLIVEIRA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O texto que segue realiza um debate sobre as diretrizes cons-
tantes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em relação à 
educação infantil, contemplando re�exões acerca dos direitos 
de aprendizagem indicados para o desenvolvimento do ensino 
de Ciências da Natureza para a referida etapa de escolarização. O 
estudo realizado insere-se no campo das pesquisas qualitativas e 
desenvolveu-se por meio da metodologia de análise documental 
e pesquisa bibliográ�ca. No debate proposto, compreendemos 
que o ensino de Ciências no contexto da educação infantil, tem 
o papel de aproximar a criança do conhecimento cientí�co, am-
pliando a sua compreensão sobre a relação da Ciência com o co-
tidiano. Esta perspectiva vai ao encontro do conceito de alfabeti-
zação cientí�ca, pois está fundamentada nas possibilidades que o 
trabalho pedagógico com os conceitos cientí�cos, na escola, pode 
proporcionar ao ampliar e complexi�car o entendimento da crian-
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ça em relação aos fenômenos da natureza, desenvolvendo atitu-
des de preservação e cuidado com o meio ambiente. O debate 
proposto fundamenta-se em Lorenzetti e Delizoicov (2001), Pavão 
(2011), Tiriba (2017) e Arce, Silva e Varotto (2011). 

O processo histórico de crescimento urbano e a ampliação 
do papel da mulher no mercado de trabalho implicaram transfor-
mações na organização das famílias no Brasil e na função que a 
escola cumpre no desenvolvimento econômico de um país. Esses 
fatores geraram demandas crescentes em relação à escola, espe-
ci�camente no que tange à educação institucional para as crian-
ças de 0 a 6 anos. Assim, perante as necessidades ensejadas pela 
sociedade advindas das transformações no processo de industria-
lização e no mercado de trabalho, paralelamente a um contexto 
de ampliação das pesquisas cientí�cas sobre o desenvolvimento 
da infância e o seu reconhecimento como sujeito de direitos, a 
Constituição Federal de 1988 passa a considerar a educação in-
fantil como um dever do Estado e um direito da criança, em seu 
artigo 208, inciso IV. Portanto, conforme pontua Andrade (2010), 
a Constituição representa um marco histórico fundamental para 
a legislação infantil: “ao contemplar o direito das crianças peque-
nas à educação estabeleceu, como dever do Estado, a garantia do 
atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos. 
Dessa forma, as creches começaram a fazer parte das políticas pú-
blicas enquanto instituições educativas” (ANDRADE, 2010, p. 23). 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 
9.394/1996), a educação infantil passa a integrar uma etapa da 
educação básica. Conforme estipula a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), somente a partir de 2009 é instituída a obriga-
toriedade da educação infantil na educação básica: “[...] embora 
reconhecida como direito de todas as crianças e dever do Estado, 
a educação infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 e 
5 anos apenas com a Emenda Constitucional nº 59/2009, que de-
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termina a obrigatoriedade da Educação Básica dos 4 aos 17 anos” 
(BRASIL, 2017, p. 32).

No ano de 2015 aconteceu o I Seminário Interinstitucional 
para a construção da BNCC, instituindo, a partir da Portaria nº 592, 
uma comissão de especialistas para elaborarem e publicarem a 
primeira versão desse documento. A BNCC tem como objetivo 
determinar as competências, habilidades e aprendizagens que 
os alunos devem desenvolver relativas a cada etapa da Educação 
Básica. Em 2016, após a publicação da segunda versão da BNCC, 
ocorreram 27 seminários estaduais, organizados pelo Conselho 
Nacional de Secretários de Educação (Consed) e pela União Na-
cional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), com o 
objetivo de discutir a proposta recentemente publicada.

Em 2017, o Conselho Nacional de Educação organizou au-
diências públicas a �m de coletar as contribuições de cidadãos 
e instituições do país com a intencionalidade de caracterizar o 
processo de construção curricular para a educação básica como 
colaborativo. Por �m, em 20 de dezembro de 2017, o Ministério da 
Educação homologou a BNCC para a educação infantil e o ensino 
fundamental. Para o ensino médio, o documento foi homologado 
em 14 de dezembro de 2018. Portanto, os referidos documentos, 
que não se constituem como currículo, integram a BNCC da educa-
ção básica. A partir desse momento, diversas audiências públicas 
foram organizadas no intuito de debater as diretrizes registradas 
no documento, bem como o processo e os impactos gerados a 
partir de sua inserção nas escolas. Desse modo, a instituição da 
BNCC se constitui como um marco importante para a quali�cação 
do processo de ensino-aprendizagem na educação infantil, esti-
pulando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de�ni-
dos para essa etapa da educação básica. Conforme é destacado 
no documento, os princípios, valores e direitos de aprendizagem 
rati�cados devem ser explorados, respeitando-se a autonomia de 
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decisão das redes de ensino e instituições, bem como o contexto 
de realidade histórico e cultural da escola e as características dos 
alunos.

Especi�camente, o presente artigo constrói um debate acer-
ca da BNCC e das diretrizes constantes para a etapa da educação 
infantil, compreendendo discussões em relação aos direitos de 
aprendizagem para as áreas das ciências da natureza. 

O ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E A BASE 
NACIONAL COMUM CURRICULAR 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) não desconside-
ra os documentos o�ciais já construídos, como os Referenciais 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, publicados em 
1998, bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Edu-
cação Infantil. Porém, a partir da homologação da BNCC, a edu-
cação infantil é rea�rmada como uma fase importantíssima para 
o desenvolvimento da subjetividade e da identidade da criança, 
compreendendo-a como o centro do processo de aprendizagem. 
Destaca que o planejamento pedagógico do professor deve ser 
construído considerando-se os seis grandes direitos de aprendi-
zagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhe-
cer-se. O texto que segue irá realizar uma re�exão sobre como 
os direitos de aprendizagem, delineados na BNCC, podem ser 
contemplados e explorados no âmbito do ensino de ciências na 
educação infantil, com o objetivo do desenvolvimento pleno da 
infância. 

Importante considerar que a BNCC estipula os denominados 
campos de experiência, que direcionam a perspectiva do planeja-
mento pedagógico do professor, no sentido de que devem aten-
der aos direitos de aprendizagem já citados, sendo eles: o eu, o 
outro, o nós; o corpo, os gestos e os movimentos; os traços, sons, 
cores e formas; a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação; os 
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espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Em 
cada campo de experiência, os objetivos de aprendizagem e de-
senvolvimento são organizados em três grupos de faixas etárias: 
os bebês, que incluem as crianças de 0 a 1 ano e 6 meses; as crian-
ças bem pequenas, com idade de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 
meses; a pré-escola, que engloba as crianças de 4 anos a 5 anos e 
11 meses. 

A BNCC salienta a importância do planejamento docente para 
o desenvolvimento das atividades pedagógicas na educação in-
fantil. Assim, através da intencionalidade pedagógica, o professor 
deverá re�etir, avaliar, selecionar e organizar uma multiplicidade 
de contextos de aprendizagem que possam garantir o desenvol-
vimento pleno da infância. Desse modo, em relação à intenciona-
lidade pedagógica, o documento destaca o seguinte:

essa intencionalidade consiste na organização e propo-
sição, pelo educador, de experiências que permitam às 
crianças conhecer a si e ao outro e de conhecer e compre-
ender as relações com a natureza, com a cultura e com a 
produção científica, que se traduzem nas práticas de cui-
dados pessoais (alimentar-se, vestir-se, higienizar-se), nas 
brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, 
na aproximação com a literatura e no encontro com as pes-
soas (BRASIL, 2017, p. 35). 

Os campos de experiência citados não se referem a áreas es-
pecí�cas de conhecimento como foi estruturado nos documentos 
dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 
Desse modo, para cada campo de experiência, são propostos 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que devem estar 
inter-relacionados na construção do planejamento docente e nas 
propostas pedagógicas da escola. Em relação ao campo que se 
refere ao eu, ao outro e a nós, temos a importância de a escola 
considerar a construção da identidade da criança como processo 
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fundamental para o seu desenvolvimento e as relações que ela 
estabelece com o outro e com o meio sociocultural e ambiental 
que a cerca. 

As aprendizagens essenciais devem ser orientadas a partir de 
dois eixos estruturantes: as interações e as brincadeiras. Dessa for-
ma, o documento concebe as múltiplas interações que as crianças 
estabelecem com o outro e com o meio, bem como as brincadei-
ras como aspectos fundamentais do processo pedagógico para a 
garantia dos seus direitos de aprendizagem. 

A BNCC também possui como referência para as suas proposi-
ções curriculares as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educa-
ção infantil, destacando-se, em especial, a perspectiva do educar e 
do cuidar sob a ótica da necessidade da integração de ambos para 
a construção do conhecimento e para o desenvolvimento da crian-
ça. Nessa perspectiva de aprendizagem, as interações propiciadas 
e estimuladas pelo professor são essenciais para a construção do 
conhecimento, no sentido de fortalecer os vínculos afetivos. 

Ainda assim, como orientação, o documento estipula a im-
portância do reconhecimento das experiências culturais e habili-
dades das crianças como fatores relevantes para a construção da 
proposta pedagógica da escola, objetivando o desenvolvimento 
de outras aprendizagens. Nesse processo, a participação e a va-
lorização das aprendizagens do contexto familiar em integração 
com a instituição escolar estão relacionadas ao direito de apren-
dizagem da convivência, componente essencial do processo edu-
cativo, uma vez que possibilita a construção de sentidos sobre as 
relações sociais, sobre a resolução de con�itos e constituição dos 
vínculos afetivos, fatores que propiciam a produção de sua identi-
dade pessoal e coletiva. 

Portanto, considera-se, no âmbito do ensino de ciências na 
educação infantil, o direito da criança à convivência a partir da 
necessidade fundamental de agregar o conhecimento popular 
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ao conhecimento cientí�co, reforçando, nesse sentido, “a intera-
ção da escola com as famílias e a comunidade, enfatizando temas 
atuais, objetos de debate na sociedade, estabelecendo relações 
entre conhecimento cientí�co e exercício da cidadania” (PAVÃO, 
2011, p. 20). Destaca-se que o trabalho com as ciências da natu-
reza, direcionado às crianças nessa faixa etária, mobiliza-se e se 
organiza a partir da observação, experimentação, curiosidade e 
criatividade dos alunos, despertando o interesse pela investiga-
ção e descoberta: “os interesses dos alunos estão centrados na 
ação, no diálogo, na confrontação de ideias, no trabalho em equi-
pe, na experimentação, na re�exão conjunta, na busca de novos 
questionamentos” (PAVÃO, 2011, p. 20). 

O direito de aprendizagem relacionado ao brincar, por sua 
vez, auxilia na ampliação da criatividade, imaginação e compreen-
são do mundo natural e social que cercam as crianças. As apren-
dizagens no âmbito do ensino de ciências da natureza, quando 
baseadas no brincar, podem possibilitar a ampliação do conheci-
mento sobre os fenômenos da natureza numa perspectiva cien-
tí�ca, ultrapassando a percepção imediata que se apresentam às 
crianças. Assim, cabe à escola complexi�car a compreensão dos 
alunos sobre o mundo natural que os cerca, desenvolvendo a ob-
servação e a atitude cientí�ca, como coloca Pavão (2011, p. 19): “é 
importante que o professor propicie aos alunos oportunidades de 
desenvolver ativamente as habilidades envolvidas na atividade 
cientí�ca”.

O brincar relacionado ao ensino de ciências possibilita à crian-
ça ampliar a sua compreensão do mundo de uma forma criativa, 
singular, lúdica e imaginativa, uma vez que todo o contexto ao seu 
redor produz encantamento e desperta sua curiosidade. Dessa 
forma, cabe ao docente da educação infantil explorar o interesse 
da criança pelo meio ambiente: o conhecimento e a sua percep-
ção sobre o som dos pássaros, o encanto pela textura e o cheiro 
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da terra, pelas cores das �ores, pelas texturas dos caules das ár-
vores, a observação das nuvens e do céu noturno. Sobre isso, po-
demos destacar a análise de Arce, Silva e Varotto (2011) quando 
enfatizam que a escola deve explorar a curiosidade da criança em 
relação ao contexto diverso que a cerca, bem como em relação 
aos elementos e fenômenos da natureza:

o mundo, para ela, é todo novidade e sua curiosidade é a 
vontade de compreender, de conhecer o que a cerca. As 
ciências nos possibilitam ir além do perceptível e, mesmo, 
enxergar a in�nidade de nuances que este possui. Explo-
rar o ensino de ciências com crianças pequenas é trabalhar 
com uma das suas principais motivações: a curiosidade 
pelo mundo e pelos homens (ARCE; SILVA; VAROTTO, 2011, 
p. 21). 

A participação ativa da criança na elaboração das propostas 
pedagógicas faz referência a outro direito, estando relacionado 
ao reconhecimento da possibilidade de escolha da criança em re-
lação às brincadeiras e aos espaços de convivência que são, por 
ela, eleitos. Conforme estipula a BNCC, nesses espaços de apren-
dizado, que são construídos a partir da convivência, a criança 
deve ser levada a explorar as múltiplas diversidades de odores, 
sabores, cores, formas e texturas, auxiliando-a a identi�car, utilizar 
e reproduzir essas sensações. As ciências da natureza, nesse senti-
do, envolvem múltiplas possibilidades de construção do conheci-
mento em relação ao mundo natural, ampliando a compreensão 
que as crianças têm em relação ao ambiente e à dinâmica que o 
integra. Sob essa ótica, Tiriba (2017, p. 74) coloca que as escolas 
devam assegurar o que é fundamental à criança: “a relação inten-
sa com o mundo natural, brincadeiras espontâneas ao ar livre, o 
faz de conta, a narrativa, trocas humanas essenciais ao aprendi-
zado da vida em grupo, ao exercício da democracia. Por que as 
escolas não prezam esse desejo de proximidade, essa a�nidade?”. 
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Um ponto relevante para essa etapa é o desenvolvimento da 
aprendizagem levando-se em consideração os elementos da na-
tureza, envolvendo a criança em atividades relacionadas ao meio 
ambiente, explorando-se as áreas de conhecimento que traba-
lham as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia, no âmbito do seu 
contexto histórico e cultural. Nesse aspecto, o ensino de ciências 
torna-se um componente relevante da aprendizagem, e a escola 
pode propiciar vivências que tenham como intuito a investigação 
do mundo que está no entorno da criança. A natureza, então, as-
sumiria a concepção de espaço de ação para a aprendizagem dos 
alunos e de objeto de exploração pedagógica na educação infan-
til (TIRIBA, 2017). Tal entendimento se estabelece através do tripé 
educação-infância-natureza.

A partir do ensino de ciências na educação infantil, portanto, 
pode-se proporcionar à criança a experimentação do mundo atra-
vés da análise e observação do meio ambiente. Tiriba (2017) des-
taca o direito infantil do convívio à natureza, alertando os educa-
dores para desenvolverem práticas pedagógicas que possibilitem 
aprendizagens a partir da aproximação com o mundo natural, 
despertando o sentido da corresponsabilidade e do cuidado com 
a preservação ambiental. A autora enfatiza as di�culdades dos 
pro�ssionais e docentes da educação infantil em estabelecer e 
compreender as relações entre as crianças e a natureza, destacan-
do o predomínio de uma visão antropocêntrica, que se faz vigen-
te desde a arquitetura das instituições (que têm poucos espaços 
verdes na área externa para o aprendizado e, quando presentes, 
cumprem uma função decorativa) até a ausência de atividades 
pedagógicas ao ar livre, que possibilitam o contato com a água, a 
terra e a vegetação. 

Em pesquisa realizada, Tiriba (2017) explica que a ausência de 
um planejamento pedagógico que inclua a natureza como espa-
ço de construção de conhecimento e de conceitos na educação 
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infantil está relacionada à compreensão do mundo natural como 
sendo o espaço da desordem, da sujeira, do desconhecido, do 
imprevisível, da doença e do perigo. Assumindo essa concepção 
antropocêntrica, a escola acaba violando o direito das crianças 
de explorar a natureza nesse espaço institucional, prevalecendo 
o convívio em ambientes enclausurados, uma vez que o mundo 
natural está relacionado

com aquilo que ameaça as organizações do cotidiano e da 
vida, plani�cadas e pautadas nos ideais de previsibilidade. 
A análise dos dados revela que a conexão com a natureza 
não é considerada como um direito das crianças, não é as-
sumida como princípio do trabalho, não está relacionada 
a um objetivo pedagógico, mas depende da boa vontade 
dos adultos, das condições climáticas, da permissão das fa-
mílias, dos temores dos gestores... en�m de um conjunto 
de fatores que isolados ou articulados con�guram um coti-
diano de con�namento (TIRIBA, 2017, p. 76-77).

Conforme a�rmam Lorenzetti e Delizoicov (2001), o ensino 
de ciências tem o papel de aproximar a criança do conhecimento 
cientí�co, ampliando a sua compreensão sobre as contribuições 
da ciência para o cotidiano. Essa perspectiva vai ao encontro do 
conceito de alfabetização cientí�ca, processo que está vinculado 
não à apropriação do sistema de escrita alfabética na educação 
infantil, mas às possibilidades que o trabalho pedagógico com 
os conceitos cientí�cos na escola pode proporcionar ao ampliar 
e complexi�car o entendimento da criança em relação aos fenô-
menos da natureza. 

A alfabetização cientí�ca, nessa ótica, está pautada no de-
senvolvimento de uma consciência crítica sobre os problemas so-
cioambientais, desenvolvendo atitudes de preservação e cuidado 
com o ambiente no dia a dia. Nesse sentido, o ensino de ciências 
tem o papel de contribuir para a formação intelectual dos alunos, 
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procurando desenvolver a atitude cientí�ca e investigativa. Tor-
na-se relevante que a criança compreenda que a ciência faz parte 
do seu cotidiano, estando presente no processo de transformação 
da matéria-prima, nas relações sociais, nas atitudes de preserva-
ção da natureza, e se constitui como elemento fundamental para 
a tomada de decisões. 

A possibilidade de explorar evidencia outro direito de apren-
dizagem na educação infantil, aliada à necessidade imperativa do 
direito da criança de expressar suas dúvidas, descobertas, emo-
ções e sentimentos. Nesse movimento, ela constrói a sua identi-
dade pessoal, processo que destaca a relevância do conhecer, sen-
do este um direito de aprendizagem em que o contexto familiar, 
bem como da comunidade, torna-se um relevante espaço para a 
construção da sua concepção de pertencimento. 

No ensino de ciências na educação infantil, os direitos de 
aprendizagem relacionados às possibilidades de explorar, expres-
sar e conhecer podem ser contemplados através das atividades de 
experimentação, tendo como base a exploração dos fenômenos 
naturais. O professor orienta o aluno a observar, pensar, levantar 
hipóteses, indagar e questionar sua própria percepção empírica 
do mundo, uma vez que “a criança precisa experimentar para 
guardar, precisa agir para compreender para, aos poucos, com a 
direção e o estímulo do professor, ir enxergando e compreenden-
do o mundo com sua mente mais que com seus sentidos” (ARCE; 
SILVA; VAROTTO, 2011, p. 83). As atividades de registro dos expe-
rimentos e observações realizadas pelos alunos, parte relevante 
do ensino de ciências, fazem-se presentes, na educação infantil, 
a partir da construção de desenhos sobre os fenômenos observa-
dos. Desse modo, a realização de atividades experimentais pode 
contribuir para ampliar a compreensão dos fenômenos da nature-
za, sendo relevantes o planejamento e a orientação do professor 
para a realização, por parte do aluno, de observações, questiona-
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mentos e registros dos conceitos apreendidos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 No processo de aprendizagem construído no âmbito do ensi-
no de ciências na educação infantil, destaca-se a relevância do pa-
pel do professor no sentido de orientar a criança a compreender 
e explorar o mundo para além do perceptível, despertando sua 
curiosidade e imaginação, desa�ando-a a desenvolver uma atitu-
de investigativa. O professor, cautelosamente, deverá selecionar 
os conteúdos a serem explorados dentro das possibilidades apre-
sentadas pelas crianças, o que exige apropriar-se dos conceitos 
cientí�cos e das metodologias mais adequadas para ensiná-los. 
“Os pontos de partida podem ser muitos e devem, por isso mes-
mo, ser preparados pelo professor. Pode-se, por exemplo, partir 
de um livro de literatura infantil, ou levar as crianças a observar 
algo fomentando o questionar delas” (ARCE; SILVA; VAROTTO, 
2011, p. 83). 

Assim, o ensino de ciências pode ser entendido como uma 
importante área do conhecimento para o desenvolvimento dos 
direitos de aprendizagem na educação infantil, possibilitando, 
por meio das atividades de experimentação, observação e con-
tato com os fenômenos e espaços da natureza, ampliar e comple-
xi�car a percepção da criança em relação ao mundo que a cerca. 
Considera-se fundamental, nesse processo, expandir as possibili-
dades do contato da criança com o mundo natural, ampliando sua 
compreensão sobre a degradação do meio ambiente, bem como 
desenvolvendo atitudes de cuidado com o outro e de preserva-
ção ambiental. Essa compreensão em relação à função que têm a 
cumprir o professor e o processo de planejamento pedagógico no 
ensino de ciências desempenharia um papel relevante na forma-
ção intelectual da criança, in�uenciando no desenvolvimento dos 
conceitos cientí�cos. 
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Com base em Tiriba (2005, 2017), destaca-se a importância de 
serem explorados, na educação infantil, conceitos relacionados à 
compreensão da degradação e preservação ambiental, amplian-
do os espaços de aprendizagem ao ar livre que possam aprofun-
dar o vínculo da criança com a natureza. Assim, as práticas pe-
dagógicas orientam-se a partir da concepção de que o processo 
de contato da criança com os elementos da natureza se constitui 
como um direito humano que deve ser garantido e efetivado pela 
escola. Portanto, o ensino de ciências sob essa perspectiva deve-
rá estimular a compreensão da criança sobre a biodiversidade do 
meio ambiente, bem como sobre as interferências da ação do ser 
humano nos ecossistemas, desenvolvendo atitudes que visam ao 
respeito ético e cooperativo com o outro e a natureza.
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JOGOS COMO PROPOSTA PEDAGÓGICA

MAGDA FAGUNDES

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 
foi um programa desenvolvido pelo Ministério da Educação 
(MEC), cujo propósito era alfabetizar os alunos brasileiros até o �-
nal do terceiro ano do ensino fundamental, ou seja, até os 8 anos 
de idade. Essa proposta teve parceria com Estados, Municípios e 
universidades públicas.

As ações do PNAIC estão agrupadas em quatro eixos: 1) for-
mação continuada de professores alfabetizadores; 2) fornecimen-
to de materiais didáticos; 3) avaliação no início e �nal do segundo 
ano do ensino fundamental; 4) gestão, controle e mobilização so-
cial do programa. Neste texto são abordadas duas destas ações 
desenvolvidas pela equipe do PNAIC, sob a coordenação da Uni-
versidade Federal de Pelotas (UFPel): formação continuada de 
professores alfabetizadores e fornecimento de materiais didáticos 
– ações estas que permearam os encontros dos orientadores da 
turma, da qual fui formadora regional. 

Essa abordagem bem como as estratégias que propiciaram 
esses momentos em sala de aula com os alunos foram os pontos 
marcantes dos encontros da turma que citarei durante o texto. 
Busco aqui identi�car a contribuição dos jogos pedagógicos em 
sala de aula para ajudar a reparar as di�culdades dos alunos na 
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compreensão dos conteúdos básicos, sugerindo-se assim uma 
prática pedagógica que melhore a qualidade dessa aprendiza-
gem. 

O trabalho pedagógico contemplando jogos tem conquista-
do espaço no panorama educacional, servindo como ferramentas 
que, no cotidiano escolar, possibilitam a produção do conheci-
mento, e o desenvolvimento do aluno. Portanto, precisamos per-
ceber a escola como um espaço para os alunos vivenciarem a lu-
dicidade como meio para desenvolverem a atenção, o raciocínio, 
a criatividade e a aprendizagem signi�cativa.

REFLEXÕES SOBRE JOGOS NA SALA DE AULA

Os jogos em sala de aula vêm ganhando destaque em muitos 
estudos. O jogo é uma atividade que tem valor educacional com 
muitas possibilidades. 

A utilização de jogos educativos no ambiente escolar traz 
muitas vantagens para o processo de ensino e aprendiza-
gem, entre elas: 
−  o jogo é um impulso natural da criança funcionando 
assim como um grande motivador,
−  a criança através do jogo obtém prazer e realiza um 
esforço espontâneo e voluntário para atingir o objetivo do 
jogo; 
−  o jogo mobiliza esquemas mentais, estimula o pensa-
mento, a ordenação de tempo e espaço; 
−  o jogo integra várias dimensões da personalidade: afe-
tiva, social, motora e cognitiva;
−  o jogo favorece a aquisição de condutas cognitivas e 
desenvolvimento de habilidades como coordenação, des-
treza, rapidez, força e concentração (FERNANDES, 2010, p. 
9). 
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A participação em jogos contribui para a formação de atitu-
des sociais: respeito mútuo, cooperação, obediência às regras, 
senso de responsabilidade, senso de justiça, iniciativa pessoal e 
grupal. O jogo é o vínculo que une a vontade e o prazer durante 
a realização de uma atividade. O ensino utilizando meios lúdicos 
proporciona ambientes grati�cantes e atraentes, servindo como 
estímulo para o desenvolvimento integral da criança.

Os orientadores desta turma em sua maioria são de municí-
pios pequenos. Consequentemente as escolas e a quantidade de 
alunos também o são. Alguns inclusive trabalham com turmas 
multisseriadas, o que demanda do professor mais estratégias 
para trabalhar com todos ao mesmo tempo, com a necessidade 
de proporcionar uma aula prazerosa em que os alunos estejam 
envolvidos em suas atividades e de forma que seja possível aten-
der outra turma. Nesse contexto, a escola é, para a maioria desses 
alunos, o espaço que possibilita as interações com outros alunos, 
com livros e com jogos pedagógicos. Nos relatos dos orientadores 
também se percebeu que jogos não foram atividades presentes 
na sua vida escolar. Enquanto alunos tiveram aulas mais teóricas 
e, assim, trabalhar com o lúdico torna-se ainda mais desa�ador, 
pois se faz necessário descobrir com o aluno o prazer em aprender 
através de jogos. 

Em uma das atividades na qual os orientadores foram insti-
gados a trazer de casa algo que lembrasse a sua infância, um dos 
orientadores trouxe o jogo cinco-marias. A professora relatou que 
muitas crianças brincavam com esses jogos, confeccionados em 
casa, e que na escola era permitido apenas durante o intervalo. 
Nas socializações decorrentes, a maioria relatou que não lembra-
va de ter realizado alguma atividade relacionada a jogos, ou mes-
mo ter usado algum em sala de aula, exceto os que levavam de 
casa para o momento do recreio (como, por exemplo, bolinhas de 
gude e cinco-marias). 
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Desde o primeiro encontro, os orientadores tomaram a liberdade 
de trazer, para compartilhar com os demais, alguns jogos. Muitos de-
les eram confeccionados com os professores alfabetizadores, com os 
próprios alunos ou mesmo adquiridos com recursos próprios. Outro 
aspecto relevante foi a parceria entre os orientadores, que trocavam 
modelos entre si para levar para o seu município e socializar com os 
professores alfabetizadores. Percebia-se através da empolgação dos 
professores que lá na ponta isso faria uma grande diferença, ou seja, 
que isso realmente chegaria até o foco do curso, o aluno.

Os professores alfabetizadores �zeram comentários a respei-
to da utilização de jogos no contexto da sala de aula para promo-
ver uma aprendizagem que não se �zesse apenas pela absorção 
do conteúdo, mas que se tornasse signi�cativa para a vida do alu-
no, para o seu dia a dia. Assim, a forma de entender o planejamen-
to como uma prática constante de re�exão trouxe para a sala de 
aula da formação uma perspectiva, um olhar diferente quanto aos 
jogos, que antes eram apenas entendidos como algo prazeroso e 
recreativo, mas que passaram a ser vistos com outros olhos, não 
apenas como algo que traz uma satisfação momentânea. Agora, 
o jogo passa a ser uma ferramenta de aprendizagem e re�ete-se 
sobre a importância de tê-lo presente nos conteúdos, no dia a dia 
do aluno, sendo vivenciado por ele.

A partir desse momento intenciona-se apresentar diferen-
tes maneiras de trabalhar com essa ferramenta em sala de aula, 
mesmo porque as atividades planejadas serão re�exos do que os 
professores alfabetizadores trabalharão com os alunos em sala de 
aula. Assim, os orientadores passam a compartilhar essas expe-
riências, tanto na sala de aula quanto com as professoras alfabe-
tizadoras, seja nos encontros presenciais ou mesmo através dos 
meios que a internet possibilita e facilita.

Para Friedmann et al. (1992), a atividade lúdica compreende os 
conceitos de brincadeira, jogo e brinquedo. Segundo os autores, 
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brincadeira refere-se, basicamente, à ação de brincar, ao 
comportamento espontâneo que resulta de uma ativi-
dade não estruturada; jogo é compreendido como uma 
brincadeira que envolve regras; brinquedo é utilizado para 
designar o sentido de objeto de brincar; atividade lúdica 
abrange, de forma mais ampla, os conceitos anteriores 
(FRIEDMANN et al., 1992, p. 12). 

Figura 1

Fonte: acervo da autora

Figura 2

Fonte: acervo da autora
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Figura 3

Fonte: acervo da autora

No compromisso de reestruturação do conhecimento e dian-
te do desa�o de romper a di�culdade de aprendizagem e o de-
sinteresse gradativo da criança (que sonha com o primeiro dia de 
aula, mas logo se desencanta) é que são inseridos, em nossos pla-
nejamentos, jogos desa�adores e motivadores entre outros fun-
damentos, como o estético e o lúdico. Aqui, os professores enten-
dem e se comprometem a trazer para sua sala de aula atividades 
em que os jogos estão presentes. Esses planejamentos preveem 
como materiais didáticos, sobretudo, os jogos fornecidos pelo 
MEC, os acervos bibliográ�cos, os cadernos do PNAIC nos quais 
constam relatos de experiências de professores alfabetizadores, 
além de objetos feitos de material reciclável, transformados em 
peças que servem a inúmeros jogos.

CONTRIBUIÇÕES EM TESE

Em 2011, o MEC distribuiu para as escolas brasileiras um con-
junto de jogos destinados à alfabetização. São dez jogos que 
contemplam diferentes tipos de conhecimentos relativos ao fun-
cionamento do sistema alfabético de escrita. Os jogos são clas-
si�cados em três grandes blocos: 1) jogos que contemplam ati-
vidades de análise fonológica, sem fazer correspondência com 
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a escrita (bingo dos sons iniciais; caça-rimas; dado sonoro; trinca 
mágica; batalha de palavras); 2) jogos que levam a re�etir sobre 
os princípios do sistema alfabético (mais uma; troca-letra; bingo 
da letra inicial; palavra dentro de palavra); 3) jogos que ajudam a 
sistematizar as correspondências grafofônicas (quem escreve sou 
eu) (BRASIL, 2012). 

Esse universo didático ricamente diversi�cado aumenta as 
possibilidades de formação dos conhecimentos de base (apren-
der a pensar, aprender a fazer, aprender a se relacionar, aprender 
a lidar com os sentimentos, aprender a construir regras, apren-
der a aprender, aprender a viver). Nesse cenário, o jogo absorve 
a atenção do aluno e sana o problema entendido como falta de 
atenção. 

Quando joga, o aluno realiza atividades que não estão vincu-
ladas a compromissos objetivos, isto é, ele não joga para cumprir 
obrigações nem se importa em antecipar os resultados. Dessa 
forma, o jogo manifesta-se como brincadeira. Supõe-se, assim, 
ser possível experimentar uma prática pedagógica com maior 
poder de melhorar a qualidade dessa aprendizagem. Partindo 
da ideia de que o jogo constitui ambiente favorável à aprendi-
zagem, quando lidamos com crianças, podemos pensar que é 
possível tornar favorável o quadro de desempenho dos alunos 
brasileiros.

O planejamento das aulas dos orientadores de estudos nor-
tearia o planejamento dos professores alfabetizadores, ou seja, 
as aulas para os alunos do primeiro ao terceiro ano. Sendo assim, 
intenciona-se apresentar diferentes maneiras de trabalhar com 
os jogos na sala de aula. Dessa forma, passaram a serem compar-
tilhados, de maneiras diferentes, os trabalhos realizados com os 
alunos, através de jogos, pesquisas e experiências. 
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Figura 4

Fonte: acervo da autora

Em um desses encontros, em algumas falas dos orientadores, 
�ca claro que a matemática é ainda algo que causa certo descon-
forto nos professores alfabetizadores quando se trata de viabili-
zar uma aula mais dinâmica. Assim, nas formas como os planeja-
mentos dos orientadores são apresentados aqui, como relatos da 
própria sala de aula, observa-se que esta viabilidade de aprendi-
zagem através de jogos é algo ainda inexistente nessa disciplina.

Devemos ter cuidado ao trabalhar situações matemáticas, 
ou no estudo de novos conteúdos, com nossos alunos, 
para que o mesmo não se frustre. É realmente muito co-
mum vermos alunos dizendo que odeiam a matemática, 
no entanto, não é real que odeiem, mas sim, que a forma 
com que foi trabalhada e cobrada é que o fez ter este senti-
mento. Segundo as próprias formadoras, os jogos são uma 
ótima opção para fazer com que o aluno goste de apren-
der e estudar matemática. A grande maioria, lembrou do 
caderno de jogos estudado no segundo ano de PNAIC, em 
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que foi estudada especi�camente a matemática (A. L., Re-
latório de formação, 2018).

No decorrer dos encontros algumas orientadoras manifes-
taram a necessidade de apresentar os jogos que vinham sendo 
confeccionados ou desenvolvidos com as professoras alfabetiza-
doras, ou mesmo com os alunos, uma vez que a maioria dessas 
professoras estava em sala de aula, tornando se necessário, apesar 
do pouco tempo, deixar algum espaço para a socialização desses 
jogos. Nesses momentos e a partir dos planejamentos conjuntos 
e das socializações, ricas colocações foram trazidas pelas profes-
soras orientadoras: jogos, relatos, experiências, trabalhos. Obser-
vou-se que gradativamente as atividades envolvendo a matemá-
tica foram sendo acrescentadas, e em relatos muitas disseram que 
voltaram ao livro de jogos enviado pelo MEC para buscar algum 
jogo que havia passado despercebido ou mesmo sem entendi-
mento. 

Nesses relatos também se pode ouvir as di�culdades dos 
orientadores em relação ao material utilizado para confecção dos 
jogos, sendo que muitas precisam arcar com o material utilizado 
para fazer os jogos. Em outros, a desmotivação dos professores 
alfabetizadores em participar das formações devido à falta de in-
centivo �nanceiro também acaba por di�cultar o andamento dos 
encontros.

AFETIVIDADE NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Re�etindo ainda sobre essas imparcialidades que encontra-
mos na educação, em que percebemos a diferença entre o que 
deve ser feito e o que realmente se tem condições de fazer, pude-
mos levantar os impactos e as in�uências que o professor tem so-
bre os seus alunos, que vai muito além de transmitir conhecimen-
tos. Implica-se, nessa relação, valores, atitudes e hábitos que eles 
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adquirem no decorrer da relação professor-aluno, que perpassa 
a sala de aula no processo de construção da personalidade e da 
percepção de mundo. Essa relação está diretamente relacionada 
ao processo de ensino-aprendizagem, sendo o professor agente 
da construção desse relacionamento, das relações interpessoais, 
abordando o contexto afetivo e emocional dos alunos. 

A afetividade é a dimensão constituinte de todo ser humano. 
Ela exerce um papel fundamental na nossa vida psíquica, pois as 
emoções e os sentimentos são os “combustíveis” que alimentam o 
nosso psiquismo e estão presentes em todas as expressões de nos-
sa vida. É a mais evidente manifestação da nossa subjetividade, na 
qual se encontram os sentimentos, as emoções, as paixões, o medo, 
o sofrimento, o interesse, a tristeza, a alegria. Nesse aspecto, pode-
mos considerar a afetividade como “[...] o conjunto de fenômenos 
psíquicos que se manifestam sob as formas de emoções, sentimen-
tos e paixões, acompanhados sempre de impressão de dor ou de 
prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de 
alegria ou tristeza” (BARRETO, 1998, p. 71). Dessa forma, a afetivi-
dade pode ser considerada a mola propulsora de nossa vida. Ela 
in�uencia decisivamente a nossa percepção, a nossa memória, o 
nosso pensamento, as nossas ações e a nossa vontade, além de ser 
um componente essencial para a formação da personalidade.

A afetividade acompanha o ser humano desde o nascimen-
to até a morte. Ela está em nós como uma fonte gerado-
ra de potência, de energia. Dizemos que, até os 12 anos, 
a vida do ser humano é extremamente afetivo e, a partir 
daí, o futuro adulto, já tem estabelecidas suas formas de 
afetividade. A afetividade domina a atividade pessoal na 
esfera instintiva, nas percepções, na memória, no pensa-
mento, na vontade, nas ações, na sensibilidade corporal – é 
componente do equilíbrio e da harmonia da personalidade 
(ROSSINI, 2001, p. 9).
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Na concepção construtivista defendida por Jean Piaget, a evo-
lução do conhecimento é um processo contínuo, que se constrói 
no momento da interação do sujeito com o meio (físico e social). 
Desse modo, a teoria construtivista entende o aluno como um ser 
ativo, construtor do seu próprio conhecimento, e, nesse processo, 
deve ser respeitado seu desenvolvimento natural. Desse modo, 
“[...] a aprendizagem em Piaget é um processo complexo, que re-
quer elaboração interna de um modo ativo e singular, não sen-
do um ato de incorporação passiva, mecânica” (NUNES; SILVEIRA, 
2009, p. 90). Aprender consiste em uma formação interna, uma 
compreensão do objeto a ser apreendido e, ao mesmo tempo, 
uma possibilidade de interação com o mundo.

Segundo Nunes e Silveira (2009), na teoria de Vygotsky, a 
aprendizagem está ligada à valorização das potencialidades e sin-
gularidades dos alunos, à atividade do sujeito diante dos desa�os 
propostos pela situação de ensino e à mediação do outro. O sujei-
to é social e ativo em seu meio cultural. A aprendizagem é dinâ-
mica e contínua, feita através da interação social. Nesse contexto, 
o professor tem a função de contribuir para essa aprendizagem, 
servindo de mediador entre a criança e o mundo.

Figura 5

Fonte: acervo da autora
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Segundo Morales (2006, p. 22), o professor pode ser “um bom 
modelo de identi�cação para seus alunos, deixando marcas em 
alguma dimensão de suas vidas”. Além disso, o autor aponta duas 
características essenciais desse modelo de professor: “ser um bom 
professor e bem aceito pelos seus alunos”. Logo, ser um bom pro-
fessor demanda o domínio do conteúdo, a competência para en-
sinar, o planejamento com os métodos de aprendizagem, e a afe-
tividade inserida no convívio com os alunos, para assim acontecer 
a construção de saberes e competências que levam para uma vida 
toda, e não apenas no momento da aprendizagem. Portanto, o 
professor que quer garantir uma aprendizagem signi�cativa para 
os seus alunos precisa ter em mente a importância da relação in-
terpessoal em sala de aula. 

Nesse sentido, Morales (2006, p. 159) ainda ressalta: “in�uímos 
sobre os alunos e os alunos in�uem sobre nós. Nossa atitude com 
relação aos alunos condiciona suas atitudes diante de nós. Nossas 
expectativas sobre alguns alunos se traduzem em condutas que 
os orientam e estimulam”. Dessa maneira, é fundamental que o 
professor esteja comprometido com a educação, contemplando 
as di�culdades dos alunos e pensando no bem-estar deles, não 
apenas momentâneo, mas também futuro. O ambiente de ensi-
no-aprendizagem precisa construir relacionamentos pautados 
na amizade, na con�ança e em mudanças signi�cativas. Faz-se 
necessário empolgar os alunos para que se sintam instigados a 
aprender, e isso se dá no momento em que o professor propor-
ciona um ambiente propício e agradável. A prática pedagógica, o 
modo como o professor relaciona-se com os alunos, torna a parti-
cipação destes mais prazerosas e muito mais e�caz. 

Ainda, em relação ao ambiente de ensino-aprendizagem, vale 
lembrar que oportunizar o conhecimento preexistente do aluno 
torna a aprendizagem signi�cativa, e o cognitivo individual lhe 
permitirá produzir respostas pertinentes em situações futuras. No 
momento em que o aluno se sente parte da aula, podendo contri-
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buir com sua bagagem de conhecimento, ele vai se inserindo numa 
ação conjunta, de professor e aluno. Nessa proposta, o professor 
proporciona ao aluno novas formas de analisar, compreender, pen-
sar. Sob esse ponto de vista, são indispensáveis os espaços peda-
gógicos em que tanto o professor quanto o aluno possam elaborar 
propostas de atividades, experiências, jogos, ideias, preferência e 
histórias de vida para alavancar a aprendizagem signi�cativa.

O JOGO

O jogo proporciona a imaginação às crianças. É durante o jogo 
que as crianças tomam decisões, resolvem con�itos, vencem de-
sa�os, criam possibilidades e descobrem novas alternativas para 
a solução de problemas. Através dos jogos, elas são capazes de 
lidar com di�culdades, conceitos de bem e mal, re�exos de suas 
ações no ambiente em que estão inseridos e sentimentos de dor, 
perda, medo, ansiedade e euforia. Por isso, os jogos colaboram 
para uma vida signi�cativa e proporcionam às crianças aprender 
de forma prazerosa. Por meio dos jogos e brincadeiras, as crianças 
interagem umas com as outras desenvolvendo suas habilidades e 
ampliando seu intelecto sem ter a “obrigação” de aprender; tudo 
acontece de forma espontânea. A criança passa a entender e es-
tabelecer regras por si mesma ou pelo grupo, o que possibilita re-
solver possíveis con�itos gerados no momento do jogo e desen-
volver a imaginação, de modo que ela possa sonhar sentir, decidir, 
se aventurar e agir, recriando o tempo e o espaço da brincadeira, 
colocando toda a sua imaginação em ação.

O PROFESSOR QUE JOGA (BRINCA)

Desde que nascemos, aprendemos as regras da vida brin-
cando. Quando a mãe vai dar sopinha ao �lho, faz aviãozinho ou 
trenzinho, por exemplo, promovendo uma brincadeira para que 



116

JOGOS COMO PROPOSTA PEDAGÓGICA

O PNAIC ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA E AS MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES DE TRABALHO
PEDAGÓGICO COM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO - VOL. 5

a criança aprenda e queira se alimentar. Aprendemos a contar 
brincando, contando com nossos pais: “um, dois, feijão com ar-
roz; três, quatro, feijão no prato!”. Essas experiências passam a ser 
fonte de aprendizado e estímulo para outras buscas de conheci-
mento porque a criança começa desde muito cedo a mergulhar 
no universo da brincadeira, da fantasia e do faz de conta.

O brincar faz parte do processo de aprendizagem de todo ser 
humano, começando na infância e se estendendo até a fase adul-
ta. É interessante notar que, independentemente da idade, a brin-
cadeira pode inserir-se como elo entre o objeto do conhecimento 
e a aprendizagem, possibilitando um conhecimento mais sólido e 
permanente ao aprendiz. Por isso, o brincar na sala de aula é ex-
tremamente relevante para a aquisição da aprendizagem.

O professor, como principal responsável pela organização 
das situações de aprendizagem, deve saber o valor da brincadeira 
para o desenvolvimento do aluno. Cabe a ele oferecer um espa-
ço que mescle brincadeira com as aulas cotidianas, um ambiente 
favorável à aprendizagem escolar e que proporcione alegria, pra-
zer, movimento e solidariedade no ato de brincar. No entanto, o 
educador não precisa ensinar a criança a brincar, pois esse é um 
ato que acontece espontaneamente, mas sim planejar e organizar 
situações para que as brincadeiras ocorram de maneira diversi�-
cada, propiciando às crianças a possibilidade de escolher os te-
mas, papéis, objetos e companheiros com quem brincar. Dessa 
maneira, poderão elaborar de forma pessoal e independente suas 
emoções, sentimentos, conhecimentos e regras sociais (BRASIL, 
1998, p. 29). O professor, como mediador da aprendizagem, deve 
fazer uso de novas metodologias, procurando sempre incluir na 
sua prática as brincadeiras, pois seu objetivo é formar educandos 
atuantes, re�exivos, participativos, autônomos, críticos, dinâmi-
cos e capazes de enfrentar desa�os.

Crianças e brincadeiras fazem uma combinação perfeita. É 
quase impossível imaginar uma criança que não goste de brin-
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car, que não se deixe envolver pela imaginação. Por isso, o brincar 
consente pensar em ensino e aprendizagem mais envolventes e 
mais próximos do real, pois leva a fazer uma ligação entre a reali-
dade e a fantasia. Logo, é vital reconhecer a brincadeira como uma 
estratégia a mais na sala de aula; devemos, pois, sempre tomá-la 
como mais um instrumento pedagógico, já que sabemos que a 
brincadeira desenvolve os aspectos físicos e sensoriais, além do 
desenvolvimento emocional, social e da personalidade da criança. 

Como disse Carlos Drummond de Andrade (apud FORTUNA, 
2000, p. 1): “brincar com as crianças não é perder tempo, é ganhá
-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los 
sentados en�leirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, 
sem valor para a formação do homem”. A brincadeira permite que 
o aluno expresse suas emoções, e assim o professor passa a ter 
maior conhecimento da sua personalidade, ajudando-o a superar 
seus limites e respeitar as regras com disciplina. 

Nesse ponto, faz-se necessária uma breve consideração sobre 
a diferença entre brincadeira, brinquedo e jogo, pois existe mui-
ta confusão em relação a esses termos. Em alguns contextos, são 
usados como sinônimos, mas, segundo Dallabona (2004, p. 3),

brincadeira basicamente se refere à ação de brincar, ao 
comportamento espontâneo que resulta de uma atividade 
não estruturada; jogo é compreendido como uma brinca-
deira que envolve regras; brinquedo é utilizado para de-
signar o sentido de objeto de brincar; já a atividade lúdica 
abrange, de forma mais ampla, os conceitos anteriores.

Uma vez que a�rmamos que o jogo é uma ferramenta impor-
tantíssima para o processo de ensino-aprendizagem, que é um 
auxílio no trabalho pedagógico, não se pode deixar de fora outro 
personagem importante nesse processo: o professor. Para Andra-
de (2008), o brincar não tem poderes mágicos. Por mais impor-
tantes que sejam os materiais e os recursos, as crianças aprendem 
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mais por uma proposta instigante de um professor do que por 
uma brincadeira pouco signi�cante, ou seja, as crianças se apro-
priam do mundo menos pelos seus brinquedos e jogos e mais pe-
las relações humanas que as cercam. 

Ao vivenciar o lúdico, o professor também se bene�ciará no 
âmbito social. Andrade (2008) defende que “a busca por situações 
favorecedoras de integração entre as crianças, sabendo da sua ri-
queza para o desenvolvimento humano, deve se estender para 
relações docentes, visto que o trabalho docente tem se demons-
trado tão individualizado” (ANDRADE, 2008, p. 62).

Quanto aos conteúdos curriculares, os cadernos do PNAIC 
nos lembram de que tratar de brincadeiras e jogos com os jogos 
do acervo escolar, inclusive os enviados pelo MEC, não signi�ca 
privilegiar a apropriação exclusiva do sistema de escrita alfabético 
(SEA), mas que as atividades lúdicas auxiliam na aprendizagem do 
conteúdo de outros componentes curriculares, como matemática, 
língua portuguesa, ciências, história, geogra�a, arte, entre outros. O 
lúdico expresso em materiais é, assim, percebido como um recurso 
facilitador e motivador da aprendizagem escolar (BRASIL, 2015a).

Aqui, pretende-se sensibilizar o professor recorrendo a Paulo 
Freire (1996), em seu texto clássico do livro Pedagogia da autono-
mia, que nos lembra que ensinar exige a corpori�cação das pa-
lavras pelo exemplo. As transformações mais interessantes e sig-
ni�cativas que observamos nas práticas lúdicas junto aos alunos 
decorrem de uma formação que favorece a imersão da ludicidade/
humanidade do professor e possibilita que ele a incorpore e a es-
parrame para além de brinquedos e brincadeiras. Viver interação, 
ser/fazer é essencial para todos nós, artesãos do educar. Quando 
não oferecemos ao professor a oportunidade da experiência lúdi-
ca, lhe negamos toda a riqueza que pretendemos que ele ofereça 
aos seus alunos. Há muito tempo estamos defendendo a autono-
mia das crianças. Mas quantas vezes essa mesma autonomia falta 
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ao professor? Será que estamos vivendo com o lúdico igual con-
tradição? (ANDRADE, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após os relatos, os estudos e todas as atividades que envol-
veram essa formação, a importância de utilizar jogos para propor 
uma aprendizagem satisfatória �ca evidente. Nesse contexto po-
demos a�rmar que o PNAIC proporcionou uma formação em que 
o desenvolvimento pro�ssional do professor expandiu-se ao mes-
mo tempo que contribuiu com os demais. Abordaram-se, duran-
te todo o processo, os princípios formativos dos professores para 
desvelar uma aprendizagem na qual se faz necessário não ape-
nas transmitir o conteúdo em si, mas também perceber que essa 
mesma aprendizagem, impreterivelmente, precisa fazer sentido 
para ser entendida, para ser signi�cativa. Vale ainda ressaltar que 
essa formação deu-se em nível nacional, momento em que todo o 
território falou uma linguagem única. Através dessas abordagens 
vão se desmiti�cando o uso de jogos apenas para descontrair, 
uma atividade recreativa ou algo nesse sentido. Aqui, percebe-se 
o jogo num sentido muito mais amplo e rico, no qual a re�exão 
pedagógica se faz necessária para contribuir com uma aprendiza-
gem ampla, signi�cativa e divertida.
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PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA 
NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES ALFABETIZADORES
         

LUCAS GONÇALVES SOARES

Começo este texto com uma citação de Michèle Petit, por 
acreditar no poder do livro e da leitura: “[...] certamente é uma 
grande novidade descobrir um país, um ser. Ou um livro. Porque, 
no fundo, tudo isso é a mesma coisa: a viagem, o amor, a leitura; 
uma mesma aventura em que nossa paisagem interior se transfor-
ma” (PETIT, 2013, p. 8). Para que essa mudança interior aconteça, 
o sujeito deve estar receptivo e se faz necessário oportunizar esse 
encontro, o contato com o livro. Assim, esse encontro com a leitu-
ra pode transformar ou produzir muitas paisagens interiores. 

Quando observo meus alunos, recordo-me de mim, em 1990, 
no interior do município de Canguçu/RS, em uma escola multis-
seriada no campo, na qual a professora trabalhava com o quadro 
dividido: primeira e segunda série de um lado; terceira e quarta 
de outro. No meio da sala, um fogareiro aquecia o leite que ser-
viria de merenda para aquelas manhãs; ao fundo, um altar com 
santos e quadros católicos, pois o prédio era de uma igreja, ce-
dido à escola. Nessas duas décadas e meia que separam o aluno 
das séries iniciais do professor do mesmo nível de ensino, houve 
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muitas mudanças. A estrutura física da escola de hoje, compa-
rando com a época na qual cursei a educação básica, melhorou 
muito no que diz respeito aos materiais impressos, aos recursos 
didáticos, aos espaços, às mídias, etc. Mas o que mudou na prática 
dos professores e professoras? As mudanças nas estruturas físi-
cas contribuíram para uma transformação positiva na prática do-
cente? Qualidade na prática pedagógica e melhoria na estrutura 
física das escolas estão relacionadas? Faço tais questionamentos 
em determinadas situações que vivo como professor. Talvez es-
ses questionamentos não tenham apenas uma resposta, ou nem 
tenham resposta, contudo é necessário que os tenhamos sempre 
em pauta para que a inquietação causada por eles ofereçam con-
dições de mudança. 

Nos últimos anos, estão presentes nas escolas públicas de 
todo o Brasil, através de programas nacionais de formação con-
tinuada, incentivos para que o trabalho com leitura seja efetiva-
do nas salas de aula. Tomo como exemplo o Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que, além de propor que 
cada sala de aula do ciclo de alfabetização tenha um “cantinho 
da leitura”, também distribui livros através do Plano Nacional da 
Biblioteca na Escola (PNBE) para cada turma, o que se estende 
aos outros anos do ensino fundamental. Tais programas são um 
exemplo do fomento de práticas de leitura na educação básica. 
No entanto, apenas a presença dos recursos nas escolas não re-
solve a proclamada problemática da (não) leitura na escola, pois 
há um distanciamento entre ter recursos e colocá-los em uso. Tal 
situação é resultado de diversos fatores, que passam pela forma-
ção inicial do professor, gestão escolar e do Estado até a própria 
gestão da sala de aula. 

A leitura – o ato de ler – está ligada a fatores que determinam 
a experiência do sujeito que lê, tais como o acesso a materiais es-
critos, a diversidade de materiais, o tempo, o espaço, a mediação, 
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entre outros. Conforme re�etem Cavallo e Chartier (1998), todos 
aqueles que leem o fazem de maneiras diferentes, ou seja, para 
cada leitor existem maneiras de ler e interpretar que são diferen-
ciadas. Assim, em diferentes tempos e espaços, teremos diferen-
tes tipos de leituras e leitores. Proponho-me a abordar, neste arti-
go, a relevância de um trabalho com a leitura literária em todas as 
fases da educação básica, focando aqui no ciclo de alfabetização.

Nesse sentido, tratando a leitura como uma experiência ar-
tística na escola, apresento o presente texto, cuja origem está 
em uma equipe motivada com o trabalho na alfabetização que 
aceitou o desa�o de planejar e discutir temáticas envolvendo o 
ciclo de alfabetização: a equipe do PNAIC-UFPel (2017-2018). Pen-
samos numa proposta de trabalho que envolvesse o material for-
necido pelo programa, os diagnósticos solicitados aos cursistas e 
estratégias formativas elaboradas pela Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel) ao longo dos anos de trabalho com o PNAIC. 

No ciclo de alfabetização, deve ser priorizado o trabalho com 
práticas que desenvolvam a autonomia dos alunos, oferecendo 
um espaço para re�exão e práticas de leitura literária. Por isso, 
entendemos que desenvolver práticas de leitura literária como 
estratégia formativa das formações organizadas pela UFPel é um 
princípio pedagógico fundamental. 

A ESCOLA E A LEITURA LITERÁRIA: UMA HISTÓRIA ENTRE 
FALTAS E EXAGEROS8

A educação, mais do que nunca, vive um momento delicado, 
de crise, muito se a�rma. Não podemos mais oferecer uma educa-
ção e um ensino que apenas transmita os conteúdos isoladamen-

8 Trato aqui exageros em duas perspectivas: o uso indevido da literatura na escola, voltado 
para práticas somente relacionadas a conteúdos; a literatura como salvação, como se todos 
os desa�os da educação frente à sociedade pudessem ser resolvidos com a formação de 
leitores.
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te; necessitamos de uma educação que liberte, que ensine a ler o 
mundo de forma crítica e produtiva, que contribua na formação 
de cidadãos autônomos, criativos e conscientes da importância 
de seu papel na comunidade onde vivem. Nesse sentido, a socie-
dade precisa de indivíduos que dominem a leitura e a escrita além 
da forma funcional. Assim, concordo com Soares (2009, p. 39-40) 
quando a�rma que

[...] um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um in-
divíduo letrado; alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler 
e escrever; já o indivíduo letrado, o indivíduo que vive em es-
tado de letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever, 
mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica 
a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas 
sociais de leitura e escrita. [...] À medida que o analfabetismo 
vai sendo superado, que um número cada vez maior de pes-
soas aprende a ler e a escrever, e à medida que, concomitan-
temente, a sociedade vai se tornando cada vez mais centrada 
na escrita (cada vez mais grafocêntrica), um novo fenômeno 
se evidencia: não basta apenas aprender a ler e a escrever.

Aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de tudo, 
aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não pela 
manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmi-
ca que vincula linguagem e realidade (FREIRE, 2006, p. 8). Paulo 
Freire foi um defensor do direito à leitura. Segundo ele, a leitura 
é uma das formas mais e�cientes para a inclusão social das ca-
madas excluídas da sociedade. Um indivíduo que lê compreende 
melhor o contexto que o cerca e a partir dele é capaz de formular 
suas hipóteses e conclusões, sejam elas positivas ou não (FREIRE, 
2006). Para dar continuidade ao texto, trago uma breve trajetória 
da história da leitura literária na escola. 

Percorrendo, ainda que brevemente, a história da leitura e 
da escola, compreendo que as faltas e os exageros sempre per-
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mearam essa relação. Para Zilberman (1985), no século XVIII a 
sociedade passa a valer-se também da leitura para sua expan-
são, revelada como um fenômeno historicamente delimitado 
e circunscrito. Nesse mesmo período histórico, a sociedade vi-
venciou a revolução industrial, que trouxe com ela profundas 
modi�cações tecnológicas e cientí�cas. No espaço político, a 
participação popular foi ampliada, passamos a uma visão mais 
comunitária e com a perspectiva dos direitos iguais para todos, 
com a revolução democrática. Isso implicou, também, a amplia-
ção do acesso aos bens culturais, ao saber. Dessa forma, houve 
uma multiplicação dos meios de reprodução dos recursos de 
acesso a esses bens, o que antes era privilégio apenas da clas-
se dominante; houve também a expansão de acesso ao sistema 
escolar, que, começando sua tarefa pela alfabetização das popu-
lações, propiciou um aumento do público leitor. Desde então se 
passou a ter uma preocupação com o ensino da leitura e da es-
crita; se, antes, o saber era ensinado oralmente, agora ele estava 
atrelado à escrita. 

A autora supracitada ainda ressalta a importância da leitura 
na escola: “[...] veri�ca-se que a instituição escolar converte-se no 
intermédio entre a criança e a cultura, usando como ponte entre 
os dois a leitura” (ZILBERMAN, 1985, p. 13). Considerando isso, a 
escola deveria ser a instituição facilitadora do acesso aos bens cul-
turais e ao saber, e para tanto poderia se valer da leitura. 

O ato de ler não se restringe apenas à decodi�cação de sím-
bolos, como a�rma Freire (2006, p. 11): “[...] o ato de ler não se 
esgota na decodi�cação pura da palavra escrita ou da linguagem 
escrita, mas se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. Ler 
é mais que decifrar signos, é enxergar o mundo”. Partindo dessa 
concepção, posso dizer que a leitura envolve a construção de sig-
ni�cados e sentidos para o leitor, além de desenvolver ou forta-
lecer as relações estabelecidas nos seus espaços de socialização.
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No Brasil, conforme a�rmam Galvão e Batista (1998), até a me-
tade do século XIX os livros de leitura eram raridade nas nossas 
escolas. A base do ensino e a prática de leitura eram realizadas a 
partir de outros recursos, como documentos de cartório, textos 
manuscritos, cartas, além do código criminal e da Bíblia, que tam-
bém serviam para normatizar e ditar regras de moral e ética para 
a vida em sociedade. Possivelmente, esses recursos estavam bem 
distantes do interesse dos jovens e crianças da época. 

Ainda segundo Galvão e Batista (1998), no período colonial, as 
escolas públicas de ensino primário eram poucas, os escravos não 
tinham acesso a elas, e a educação para as meninas restringia-se 
ao conhecimento de práticas domésticas. A escolarização aconte-
cia em locais alternativos, como fazendas e engenhos, e essas prá-
ticas escolares iniciais eram ministradas por alguém mais letrado, 
como um padre, um capelão ou até um mestre-escola contratado 
para essa �nalidade. Iniciativas de ampliação de oferta da esco-
larização à população só ocorreram a partir do período imperial. 
Com o aumento da complexidade da sociedade, esta começou a 
demandar da instituição escolar o papel do ensino formal e, dessa 
forma, foi ampliada a oferta de escolas. A instrução e a educação 
passaram a ser vistas como necessárias ao desenvolvimento eco-
nômico e cultural do país e um dos signos da “civilidade”. Com a 
implantação da imprensa régia no século XIX, em 1808, o Brasil 
iniciou sistematicamente a impressão de livros. Antes disso, não 
só a escola era carente de livros de leitura, mas também a socieda-
de como um todo, e consequentemente eram poucos os leitores. 
No século XX, mais especi�camente na década de 1920 até mea-
dos da década de 1950, vários livros de leitura foram produzidos, 
iniciando o aumento gradativo da produção escolar e literária. 

Contudo, chega-se ao século XXI, e livros e leituras continuam 
sendo privilégio de determinados grupos sociais. Independente-
mente do país, Castrillón (2011) destaca a di�culdade que os se-
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tores excluídos da sociedade, assim como os grupos sociais que 
vivem no campo, têm de acesso a esse importante – não único 
– bem cultural que é a leitura. Nas palavras da autora:

parto da convicção de que a leitura não é boa nem ruim 
em si mesma, e de que ela é um direito histórico e cultu-
ral e, portanto, político, que deve situar-se no contexto 
onde ocorre. [...] Estou consciente de que ao redor da lei-
tura se movem diferentes propósitos, que a necessidade 
de sua democratização obedece a diversos �ns e que disso 
depende, em grande parte, ao fato de setores excluídos – 
não só da leitura, mas também de outras manifestações da 
cultura e da economia – não se apropriarem dessa prática 
(CASTRILLÓN, 2011, p. 16).

Todavia, somente a ampliação na produção de livros não re-
presentava que esses chegariam a todas as pessoas e grupos so-
ciais, a todas as escolas, principalmente à pública, no campo. No 
entanto, políticas públicas de fomento ao trabalho com a litera-
tura e às práticas de leitura foram criadas no Brasil. Um exemplo 
atual foi intuído pelo Ministério da Educação (MEC), via Portaria 
Ministerial nº 584, de 28 de abril de 1997: o Programa Nacional 
da Biblioteca na Escola (PNBE), que tem como objetivo distribuir 
livros de formação pro�ssional aos professores e gestores da edu-
cação pública básica, em todas as suas modalidades, e também 
livros de literatura variada para as bibliotecas das escolas, a �m 
de que sejam utilizados com os alunos. Segundo dados do PNBE, 
nesses anos de sua existência foram distribuídos inúmeros livros 
de literatura nas escolas públicas, bem como livros para formação 
dos pro�ssionais. O PNBE tem um importante papel na oferta de 
recursos para a formação de leitores na educação pública (BRASIL, 
2018).

É uma importante política pública, pois acredito que a leitura 
possa ter um papel central nas mudanças sociais. Considero que 
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o melhor momento para esse “encontro com o livro” (PETIT, 2013) 
é na escola, por isso a presença do livro de qualidade é tão impor-
tante, rea�rmando, assim, a importância do PNBE. A literatura é 
uma fonte inesgotável de expressão da linguagem, dos sentimen-
tos, das emoções do ser humano, seja como autor ou como leitor. 
Através dela, podemos experienciar sensações variadas, adquirir 
conhecimento, re�etir sobre inúmeros assuntos ou, simplesmen-
te, sentir prazer de ler. 

A escola ainda é a principal instituição que pode transformar 
a realidade; diante de todas as possibilidades disponíveis, a leitu-
ra é uma delas. Portanto, oferecer situações de incentivo à leitura, 
associadas à formação integral, à possibilidade de vivenciar expe-
riências estéticas oferecidas pela literatura, pode ser determinante 
nesse processo contínuo de transformação da realidade. Os textos, 
as narrativas, os livros oportunizam uma experiência de formação. 
Dessa forma, a literatura se apresenta como aliada para a prática 
docente e precisa ser discutida em encontros de formação conti-
nuada, como o PNAIC, pois não basta só ter o texto literário em sala 
de aula, é preciso uma nova postura de trabalho, sem “punições” 
através da leitura, ou avaliações sem sentido, por exemplo. 

Na escola a leitura literária sem cobrança, com liberdade de 
procurar e escolher o que interessa, é, muitas vezes, substituída 
por clássicas formas de avaliação ou cobrança, como, por exem-
plo, leituras obrigatórias, �chamentos e resumos – exageros. As 
atividades de leitura literária são momentos ideais para o profes-
sor desenvolver ações diferenciadas e criativas com excelentes re-
sultados para a formação integral dos alunos, ética e estética. Um 
dos obstáculos que impedem uma prática diferente em relação à 
leitura é que as práticas escolares estão condicionadas, muitas ve-
zes, exclusivamente à visão técnica – “conteudista” – e mecânica 
da leitura: ler o texto literário para fazer uma atividade didática, 
de conteúdo. 



O PNAIC ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA E AS MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES DE TRABALHO
PEDAGÓGICO COM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO - VOL. 5

129

PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES

Para Soares (2001), a leitura na escola sempre tem um tempo 
determinado, con�gurando-se pura e simplesmente como tarefa 
ou dever escolar. Enquanto o aluno não enxergar �nalidade para 
o aprendizado, certamente não terá interesse no que a escola 
apresenta. Em acréscimo:

a leitura na escola é, antes de mais nada, um objeto de en-
sino. Para que se transforme num objeto de aprendizagem, 
é necessário que tenha sentido do ponto de vista do aluno, 
o que signi�ca, entre outras coisas, que deve cumprir uma 
função para a realização de um propósito que ele conhece 
e valoriza (LERNER, 2002, p. 16). 

Então, oportunizar aos alunos a apreciação da leitura, o delei-
te com e no ato de ler, nas e a partir das práticas literárias propor-
cionadas pela escola – sem cometer faltas e exageros – ainda é um 
desa�o. Contudo, essa é a principal forma de a escola contribuir 
para que os alunos, além de aprender a ler (codi�car e decodi�-
car), se formem verdadeiramente leitores, experenciando a leitura 
não como uma mera obrigação, mas como conhecimento e auto-
conhecimento. É indispensável, então, que o professor/mediador 
tenha uma metodologia adequada às necessidades cotidianas da 
sala de aula e de acordo com a realidade dos alunos, buscando 
sempre oferecer momentos prazerosos, de formação e re�exão, 
que visem à formação de leitores literários, ou seja, aquele que 
aprecia esteticamente a narrativa e, com ela e a partir dela, possa 
pensar sobre o mundo, os outros e si mesmo. 

AS PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA: OS MEDIADORES

Soares (2008) a�rma que, embora a escola continue sendo a 
principal mediadora de práticas de leitura, essa questão no Bra-
sil, nos últimos anos, tem ido para além das paredes escolares. A 
autora de�ne o ato de ler como uma “prática social de interação”, 
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um “processo complexo e multifacetado” (SOARES, 2008, p. 30), 
pois a leitura depende sempre do leitor, do gênero literário, do 
contexto, além do propósito que se tem ao ler. Para a pesquisado-
ra, um dos problemas a serem considerados no debate consiste 
nas respostas às seguintes perguntas: “Quando se diz que o bra-
sileiro lê pouco ou lê mal, o que se está entendendo por ler? Lê 
pouco o quê? Lê mal o quê?” (SOARES, 2008, p. 30). Assim, as re�e-
xões não estão descoladas de questionamentos e respostas como 
esses apresentados por Soares.

Contudo, mesmo com investimentos federais em programas 
de livros e leitura, como o PNBE, exempli�cado anteriormente, e 
com várias ações de incentivo à leitura, os dados relativos à leitura 
no Brasil ainda se revelam preocupantes. Segundo a pesquisa Re-
tratos da Leitura no Brasil, encomendada pela Fundação Pró-Livro 
e pelo Ibope Inteligência em 2012, os brasileiros estão cada vez 
mais trocando a leitura de jornais, revistas, livros e textos na in-
ternet por atividades como ver televisão, assistir a �lmes em DVD, 
reunir-se com amigos e família e navegar na internet por diversão. 
A pesquisa revelou uma queda no número de leitores no país: de 
95,6 milhões, registrada em 2007, para 88,2 milhões, com dados 
de 2011. O índice representa uma queda de 9,1% no universo de 
leitores ao mesmo tempo que a população cresceu 2,9% nesse 
período. Foram entrevistadas para a pesquisa 5.012 pessoas em 
315 municípios brasileiros entre 11 de junho e 3 de julho de 2011. 
Os entrevistadores classi�cam como leitores quem leu pelo me-
nos um livro nos três meses anteriores à pesquisa. O resultado de 
88,2 milhões de leitores corresponde a 50% da população total de 
brasileiros com 5 anos ou mais, que é de178 milhões (NÚMERO..., 
2015).

Diante de tal realidade, há uma necessidade de (re)pensar-
mos o trabalho com a leitura dentro do ambiente escolar, ainda 
mais considerando que, “para a grande parcela da população bra-



O PNAIC ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA E AS MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES DE TRABALHO
PEDAGÓGICO COM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO - VOL. 5

131

PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES

sileira, a iniciação à leitura ocorre nos primeiros anos da educação 
formal, e essa educação, para a maioria dos cidadãos, é desenvol-
vida em escolas públicas”. (GONÇALVES, 2005, p. 26). Dessa forma, 
é preciso abrir espaços nos quais os alunos possam exercer, na 
escola, práticas efetivas de leitura. Lerner (2002) também ressal-
ta a importância do papel da escola, enfatizando a necessidade 
de que preserve a leitura e a escrita como práticas sociais. Diz a 
autora:

o necessário é preservar na escola o sentido que a leitura e a 
escrita têm como práticas sociais, para conseguir que os seus 
alunos se apropriem delas possibilitando que se incorporem 
à comunidade de leitores e escritores, a �m de que consigam 
ser cidadãos da cultura escrita (LERNER, 2002, p. 18).

A escola, contando com os recursos disponíveis, precisa opor-
tunizar formas que contribuam para que efetivamente os alunos 
possam ser “cidadãos da cultura escrita”. É preciso contribuir com 
a mudança do cenário descrito pela pesquisa Retratos da Leitura 
no Brasil, anteriormente referida. É indispensável uma mudança 
na postura dos professores. Nesse sentido, Freire (2006) propõe 
uma concepção de leitura que se distancia do tradicional enten-
dimento do conceito apenas como “sonorização do texto escrito”, 
defendendo que a leitura começa na compreensão do contexto 
em que se vive. Para o autor,

a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 
posterior leitura desta não possa prescindir da continuida-
de da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 
dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada 
por sua leitura crítica implica a percepção das relações en-
tre o texto e o contexto (FREIRE, 2006, p. 11-12).

Assim, posso dizer que o pensamento freireano continua bas-
tante atual e subsidia a minha compreensão de ler. Portanto, ser-
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viu como princípio na proposição do projeto de leitura literária 
desenvolvido com meus alunos de quinto ano e, também, para 
esta pesquisa. 

É importante destacar, igualmente, as considerações de Cas-
trillón (2011, p. 9) quando a�rma que “a leitura – pelo que existe 
de individual e ao mesmo tempo de social – nos remete ao en-
contro das diferenças enquanto nos abre em liberdade para vi-
vê-las em plenitude”. Dessa forma, considero que a escola precisa 
compreender a leitura como espaço de liberdade possível e não 
de controle. É preciso promover a autonomia dos alunos nas es-
colhas dos títulos, por exemplo, na condução do ritmo e tempo 
de leitura, na ampliação do conhecimento dos gêneros literários, 
e a avaliação escolar não deve ser um pretexto para que a leitura 
aconteça. 

Quanto ao professor, esse pode adotar inúmeras posturas 
frente às práticas de leitura nas escolas. Aqui destacarei duas que 
estiveram sempre em meu horizonte de trabalho nas escolas pú-
blicas em que atuei e atuo, especialmente no campo: a primeira 
é não se conformar com as di�culdades existentes, como a falta 
de livros apropriados, o suposto desinteresse dos alunos e a falta 
de incentivo; a outra, adotar estratégias criativas e enfrentar as 
adversidades realizando tudo que for possível em prol da leitura 
e da formação de leitores. E não há aqui uma visão ingênua e 
descolada da realidade, uma crença simplista na leitura e no seu 
poder. Há, sim, um comprometimento com a escola pública, com 
os alunos, com a formação humana. A leitura assim, em geral, e 
a literária em especí�co é parte, portanto, dos compromissos 
�rmados como educador e pesquisador.

Um professor e uma escola que desejem trabalhar visando 
à formação de leitores precisam estar envolvidos nesse propósi-
to, o que signi�ca estimular e oferecer recursos que instiguem a 
vontade de ler. Dessa forma, possivelmente os resultados serão 
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positivos, mas essa possibilidade só poderá tornar-se realidade se 
o ambiente também estiver preparado para esse �m. Escola que 
pretende ter êxito na formação de leitores investe na leitura como 
projeto coletivo. Quando se fala em investimento, não é apenas o 
�nanceiro, mas igualmente de tempo, preparação, planejamento 
e organização, vontade política e pedagógica.

Para tanto, os mediadores são imprescindíveis. Mediador é 
o indivíduo que aproxima o leitor da leitura, que promove o en-
contro do sujeito com o livro, podendo ser alguém da família, da 
escola, da biblioteca ou de outro espaço cultural. O mediador é 
a “ponte” entre o leitor e o livro, e o requisito para isso é que ele 
acredite no potencial da leitura. Petit (2009) faz uma re�exão so-
bre o mediador de leitura em espaços não tão favoráveis à forma-
ção de leitores da seguinte forma:

de todo modo, o que distinguia um meio social de outro 
eram os obstáculos [...]. Se chegaram a ler, foi sempre gra-
ças a mediações especí�cas, ao acompanhamento afetuo-
so e discreto de um mediador com gosto pelos livros, que 
fez com que a apropriação deles fosse almejada (PETIT, 
2009, p. 24).

Nesse sentido, as escolas necessitam de pro�ssionais docen-
tes que assumam a tarefa de serem “pontes”, e, por isso, ações que 
incentivem e quali�quem as mediações em sala de aula devem 
ser implementadas. Ainda conforme Petit (2008, p. 145), é preciso 
considerar que, “para transmitir o amor pela leitura, e acima de 
tudo pela leitura de obras literárias, é necessário que se tenha ex-
perimentado esse amor”.

Britto (2003) chama atenção ao cuidado para não confundir 
o verdadeiro papel da leitura, que deve ser compreendida como 
prática social, e não como uma prática redentora, capaz de salvar 
o indivíduo da miséria e da ignorância. O livro não pode ser colo-
cado como objeto sagrado. O trabalho com leitura no ambiente 
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escolar deve ser visto como direito de acesso e de apropriação 
dos saberes e práticas sociais, como oportunidade de experiência 
ética e estética. E o professor/mediador tampouco é o redentor, 
o salvador da sociedade ameaçada pelos exageros e faltas dessa 
mesma sociedade.

Nessa mesma direção, Petit (2013, p. 145) a�rma que não de-
vemos ser ingênuos, pois “não vamos resolver os problemas do 
mundo facilitando o encontro das crianças com os livros. Talvez 
sequer consigamos lhes garantir uma trajetória escolar com êxi-
to, nem que sejam virtuosos”, contudo isso não implica dizer que 
não devamos tentar e que não há outros “encontros” que a leitura 
pode promover.

A literatura é pensada, neste trabalho, não apenas como en-
tretenimento, mas também como arte e desenvolvimento emo-
cional, social e cultural dos indivíduos. Ainda Britto (2003, p. 111) 
a�rma que “o entretenimento supõe o esquecimento, o apaga-
mento, a evasão, a negação da própria condição humana. O en-
tretenimento me faz esquecer que morro. A arte me faz lembrar 
da própria morte”. Eis simbolicamente a função da literatura: lem-
brar das dores, da morte, da difícil arte de viver. Contudo, não de 
forma pesarosa e imobilizante, mas de maneira que nossa condi-
ção humana, nossas relações cotidianas possam ser pensadas e 
re�etidas também a partir do texto literário.

Nós, professores, não temos a “obrigação” de trabalhar com a 
leitura para além daqueles que trazem os conteúdos que estão no 
nosso programa de estudos. Contudo, seria negligência de nossa 
parte não oferecer a eles a oportunidade de ter contato com os 
livros, com a arte, com a literatura. Dessa forma, é urgente repen-
sar nossa prática voltada para atividades que visem à formação 
de leitores críticos e agentes transformadores da sociedade, para 
que dessa forma possamos contribuir com mudanças positivas no 
cenário educacional atual e também no social. Orientar e mediar 
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com intencionalidade ética e estética, e não com autoritarismo ou 
desleixo, é o maior desa�o do professor/mediador de leitura. 

LEITURA DELEITE: UMA ESTRATÉGIA DIDÁTICA 

Destaco agora a estratégia didática ofertada pela UFPel nos 
encontros presenciais de formação com os formadores locais, 
qual seja: a leitura deleite. De acordo com Ferreira (2018, p. 45), 
“a leitura deleite proporciona ao participante perceber que em di-
versos momentos da vida cotidiana a leitura está presente e tem 
diferentes �nalidades. Uma delas é a leitura para o divertimento, 
para o bel-prazer”. Soares (2001) converge com o que foi posto 
a�rmando que a leitura na escola é quase sempre orientada, com 
um tempo determinado, con�gurando-se pura e simplesmente 
como tarefa ou dever escolar. Ainda sobre esse aspecto, Lerner 
(2002) diz que

a leitura na escola é, antes de mais nada, um objeto de en-
sino. Para que se transforme num objeto de aprendizagem, 
é necessário que tenha sentido do ponto de vista do aluno, 
o que signi�ca, entre outras coisas, que deve cumprir uma 
função para a realização de um propósito que ele conhece 
e valoriza (LERNER, 2002, p. 79). 

Considerando isso, é imprescindível não pensar o trabalho 
com a leitura literária simplesmente como um processo mecâni-
co. É preciso ter liberdade, abrir espaços para que os indivíduos 
efetivamente experenciem a leitura literária.

Esse foi o intuito de adotarmos a estratégia de leitura delei-
te com os formadores locais, visando suscitar neles o desejo de 
realizar o mesmo com seus cursistas nos municípios e quiçá nas 
salas de aula do ciclo de alfabetização. Constituímos, assim, uma 
corrente de mediadores de leitura pautada no que diz Petit (2013, 
p. 26):



136

PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES

O PNAIC ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA E AS MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES DE TRABALHO
PEDAGÓGICO COM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO - VOL. 5

assim abrir tempos, espaços onde o desejo de ler possa tra-
çar seu caminho, é uma postura que se deve manter muito 
sutilmente para que se dê liberdade, para que não seja sen-
tida como uma intromissão. Isso supõe, por parte do “me-
diador”, um trabalho sobre si mesmo, sobre seu lugar, sobre 
sua própria relação com os livros. Para que não se diga: “Mas 
o que ele quer? Por que quer que eu leia?”. E não se trata 
evidentemente de lançar-se em uma cruzada para difundir 
a leitura, pois essa seria a melhor maneira de afugentar todo 
mundo. Nem tampouco de seduzir, de fazer demagogia.

Ainda nesse sentido, a autora complementa:

a cultura é algo que se furta, que se rouba, algo de que a 
pessoa se apropria e que transforma a seu modo. E a leitura 
é um gesto muitas vezes discreto, que passa de um sujeito 
para o outro, que não se ajusta bem a uma programação. 
Se tentarmos capturar os leitores com redes, receio que le-
vante voo para outros prazeres (PETIT, 2013, p. 38).

Quando realizamos uma leitura, independe o gênero ou a for-
ma como ela foi realizada, na posição de ledor9, leitor ou ouvinte. 
Como ledor, entende-se o seguinte:

a pessoa que lê um texto para outras pessoas em voz alta 
não é apenas “leitora”, mas também “ledora” nesse mo-
mento de compartilhamento da narrativa com aqueles que 
a escutam. Tampouco seria adequado a�rmar-se que ela é 
uma “contadora” de histórias, pois estaria contando uma 
narrativa, inédita ou não, sem a necessidade de ter o livro 
como suporte em mãos (SOARES, 2016, p. 52).

Como a�rmei, independentemente da posição do indivíduo 
em relação à leitura literária, ela nos leva a re�exões, a adotar po-

9 A concepção de “ledor” vem sendo discutida e defendida pelo grupo de pesquisa História 
da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares (Hisales), do qual sou integrante. 
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sições positivas ou não. Petit (2009) a�rma que a leitura propor-
ciona a produção de uma narrativa. Nas suas palavras, “o que a 
leitura também torna possível é uma narrativa: ler permite iniciar 
uma atividade de narração e que se estabeleçam vínculos entre os 
fragmentos de uma história, entre os que participam de um grupo 
e, às vezes, entre universos culturais” (PETIT, 2009, p. 32). 

Dessa forma, nos encontros presenciais, ocorridos nos meses 
de março, abril e maio de 2018, utilizamos como rotina a estraté-
gia de leitura deleite, na maioria das vezes com obras do acervo do 
PNAIC, o que não foi uma regra. Em cada um desses momentos, 
foi feita a leitura de forma oral aos cursistas, sendo �el à narrativa 
da obra, com o formador na posição de ledor. Para exempli�car a 
disseminação dessa estratégia didática, apresento a seguir recor-
tes dos relatórios �nais elaborados pelos formadores locais, que 
indicam o uso da leitura deleite nos municípios onde atuam. Eles 
retratam que se formou uma rede de pro�ssionais da educação e 
que estes deram continuidade no trabalho de defesa e fomento 
de práticas de leitura literária no ciclo de alfabetização.

Os encontros presenciais do PNAIC 2018 iniciaram no �-
nal do mês de março e foram praticamente semanais até 
meados de junho. Por decisão do grupo de formadores do 
município, iniciamos os trabalhos apenas após ter aconte-
cido a primeira formação presencial das formadoras locais. 
De�nimos, também, como norteadores de nossa prática de 
formação as seguintes ações: realização de leituras deleite 
[...] (Relatório da formadora de Teotônia, jul. 2018).

Procurei a cada encontro com os cursistas, fazer uma re-
�exão da prática pedagógica em sala de aula, abordei a 
importância de ter nos planejamentos momentos como a 
leitura deleite. Para essa temática, utilizei vídeos, leituras 
de livros do acervo PNAIC, leitura de histórias, slides, di-
nâmicas, palestras, experiências, relatos de experiências, 
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socialização, atividades práticas, individuais e em grupos 
(Relatório da formadora de Venâncio Aires, jul. 2018).

Nos dois relatos, �ca explícito o uso da leitura deleite. No se-
gundo, a formadora ainda ressalta a importância dessa estratégia 
didática não apenas nos encontros de formação, mas também 
no planejamento dos professores alfabetizadores. Além disso, 
lista recursos utilizados por ela, entre eles o acervo de livros de 
literatura distribuídos para as salas do ciclo de alfabetização, e 
abre espaço para que sejam compartilhadas as estratégias ado-
tadas pelos professores para prática de leitura literária com seus 
alunos. 

Outro momento valioso foi o de leitura deleite. Propus já 
nos primeiros encontros que cada uma preparasse a leitura 
em algum momento da formação trazendo obras que não 
fossem do acervo complementar do PNAIC, ou seja, que 
fossem, digamos, desconhecidas pela maioria. E histórias 
belíssimas vieram à tona: A caixa misteriosa, Listas fabulo-
sas, A borboleta azul, A parte que falta foram algumas das 
histórias que muitas vezes nos deixaram com a emoção à 
�or da pele. Até um livro em braile foi contado por uma 
professora que, neste ano, tem o desa�o de alfabetizar um 
aluno cego! (Relatório da formadora de Santa Cruz do Sul, 
jul. 2018).

Nesse trecho do relatório da formadora, é possível eviden-
ciar o uso da leitura deleite nas formações e a opção pelo uso de 
outras obras, além das que fazem parte do acervo das salas do 
ciclo de alfabetização. Acredito que esse fato retrate que essa 
prática não �cou reduzida apenas ao espaço criado pelo PNAIC 
nesses anos de existência, mas que há uma intenção de ir além, 
protagonizando outras práticas e estratégias e introduzindo ou-
tros recursos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A temática desse texto é complexa e passível de diversas dis-
cussões sob diferentes ângulos. Assim, procuro, dentro dos obje-
tivos traçados, destacar alguns resultados revelados pelos dados 
analisados. Primeiro, é possível contribuir signi�cativamente na 
formação de leitores, principalmente em um espaço de formação 
continuada de professores. Os formadores locais com o PNAIC, 
nos municípios onde atuam, podem ser incentivadores no pro-
cesso de formação de leitores, mas, para isso, é preciso, princi-
palmente, propiciar momentos de “encontro com o livro” (PETIT, 
2013) e a promoção de práticas de leitura literária. 

As unidades formadoras, no caso a UFPel, foram determinan-
tes nesse processo. Contudo, é preciso ressaltar que as práticas de 
leitura precisam ser cuidadosamente planejadas e constantemen-
te avaliadas e reavaliadas, o que aconteceu nos encontros de pla-
nejamento da equipe de formadores regionais da universidade. A 
estratégia didática de leitura deleite permitiu que a leitura �zesse 
parte do cotidiano das formações regionais e passou, também, a 
fazer parte do cotidiano das formações locais. Além disso, espe-
ramos que de fato tenha chegado até as salas de aula das escolas 
envolvidas no PNAIC. 

Assim, como uma das conclusões possíveis, posso a�rmar que 
houve a formação de uma rede de formadores locais com possi-
bilidades de incentivar a formação de leitores. Em se tratando de 
leitura e formação do leitor, não há uma fórmula única de ação. 
Constatei que, para que a formação do leitor comece na escola e 
ocorra de forma efetiva, o ambiente escolar precisa estar prepara-
do para esse �m e contar com pro�ssionais que acreditem no po-
tencial da literatura e que invistam nas possibilidades coletivas de 
trabalho a partir dos recursos disponíveis, de forma que a leitura 
produza sempre novos sentidos na vida dos alunos. A leitura pode 
ser uma das possibilidades de esses alunos e suas famílias pen-
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sarem o mundo de forma ampliada, experenciando aquilo que o 
mestre Paulo Freire (2006) ensinou: ler o mundo e ler a palavra.
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A HETEROGENEIDADE NO CICLO DE 
ALFABETIZAÇÃO: REFLEXÕES SOBRE 
AS POSSIBILIDADES DE TRABALHO A 

PARTIR DAS DIFERENÇAS

PATRÍCIA PINHO CONTREIRA

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta o conceito de heterogeneidade a partir 
do respeito às diferenças e as possibilidades de trabalho pedagó-
gico com base nessa temática. O tema da heterogeneidade vem 
sendo discutido em várias áreas, como a �loso�a, a sociologia, a 
psicologia e, mais especi�camente, a educação, como uma pos-
sibilidade de trabalho a partir das diferenças existentes na sala 
de aula e dos conhecimentos trazidos pelos alunos, abordando a 
necessidade de um planejamento que a compreenda como fon-
te rica de aprendizagem e respeito ao outro, contemplando suas 
diferenças, sejam elas de gênero, étnico-raciais, religiosas, de as-
pectos físicos, econômicos, culturais ou cognitivos. 

Como a escola não é um lugar isolado e sua existência sofre 
in�uências econômicas, políticas, sociais e culturais, e estas inter-
ferem no processo de ensino-aprendizagem, a partir dessa com-
plexidade que permeia o trabalho do professor em sala de aula 
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ele próprio constrói e reconstrói a sua prática mediante a ação e 
re�exão cotidiana. E foi partindo desse pressuposto que o concei-
to de heterogeneidade esteve presente nas formações planeja-
das pelo grupo de formadores regionais do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) da Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel).

O PNAIC foi um programa do governo federal, em parceria 
com as redes públicas de ensino, que teve início no ano de 2013 
e término em maio de 2018. As instituições públicas de ensino 
superior (IES) foram responsáveis pelas formações dos docentes 
através de atividades presenciais e em serviço, com cronogramas 
e temáticas previamente planejadas. Para que essa proposta fosse 
efetivada com sucesso, investiu-se fortemente na formação conti-
nuada dos docentes do ciclo de alfabetização, dando ênfase a um 
processo re�exivo, respeitando as diferenças regionais e culturais, 
e buscou-se oferecer formação aos professores, sempre em con-
sonância com a autonomia destes. 

As re�exões aqui propostas foram baseadas no âmbito des-
sas formações, durante os meses de novembro de 2017 a maio 
de 2018, bem como nas produções escritas desenvolvidas por 
um grupo de formadoras locais de diversos municípios do esta-
do. A intenção é re�etir acerca da heterogeneidade a partir dos 
diferentes conhecimentos que os alunos têm, porém sem deixar à 
margem outras manifestações heterogêneas, como de gênero, re-
ligiosas, culturais e étnico-raciais. A referida turma de formadoras 
era composta de 26 docentes da educação básica, responsáveis 
em seus municípios por desenvolver atividades de formação com 
as professoras atuantes no ciclo de alfabetização.

Permeando as formações do PNAIC, a heterogeneidade foi 
trabalhada numa perspectiva para além das diferenças já citadas, 
mas, principalmente, considerando os diferentes conhecimentos 
trazidos ou adquiridos pelos alunos em fase de alfabetização num 
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processo intrínseco, natural e inevitável, sendo assim necessários 
re�exão e planejamento capazes de abordar essa heterogenei-
dade, garantindo, dessa maneira, a aprendizagem dos alunos. 
Partindo dessa perspectiva, buscam-se, na escrita diagnóstica de 
um grupo de 26 formadoras locais, elementos para a construção 
dessa re�exão e propõem-se, ao �nal do texto, algumas possibi-
lidades de trabalho que visam à garantia da aprendizagem e do 
respeito às heterogeneidades em sala de aula. 

SOBRE HETEROGENEIDADE NA SALA DE AULA

O tema heterogeneidade foi abordado nos cadernos de for-
mação que compreenderam a primeira etapa do PNAIC, em 2012, 
e retomado nos cadernos do ano de 2015. No material a temática 
é compreendida como “algo natural e inevitável” (BRASIL, 2012) 
não devendo ser vista como algo negativo, pois as pessoas hu-
manas são únicas (MORAIS; LEITE, 2012) e nessa diversidade está 
presente um leque de possibilidades para o ensino e a aprendiza-
gem. Sugere-se a necessidade de reconhecer que todos os apren-
dizes trazem para a sala de aula, ou tiram dela, conhecimentos 
distintos e que esse fato pode ser uma fonte de riqueza para o tra-
balho pedagógico e ação docente, capaz de produzir resultados 
positivos no processo de ensino-aprendizagem. Mais além, faz-se 
referência a uma proposta de currículo que vise ao atendimento 
da heterogeneidade e à garantia dos direitos de aprendizagem 
dos alunos do ciclo de alfabetização (LEAL; SILVA; SÁ, 2015).

No entanto, os docentes demonstraram di�culdades em tra-
balhar sob essa perspectiva conforme dados coletados nas escri-
tas diagnósticas, solicitadas como tarefa no mês de novembro 
de 2017. Os formadores deveriam traçar um per�l das turmas de 
cursistas, fazendo um diagnóstico do grupo de professoras alfa-
betizadoras com o qual trabalhariam, ressaltando aspectos como: 
formação do grupo, desa�os e di�culdades no trabalho, per�l das 
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turmas do ciclo de alfabetização, utilização ou não dos materiais 
distribuídos dentro da política de formação do PNAIC e outros as-
pectos que julgassem relevantes para compor esse diagnóstico. 

Para o grupo de formadores da UFPel, essa escrita tinha re-
levância porque, a partir desse ponto, seria possível planejar as 
formações e conhecer melhor o grupo de trabalho, propondo ati-
vidades de re�exão e que gerassem resultados propositivos para 
as práticas pedagógicas nas salas de aula. Cabe ressaltar que as 
escritas foram elaboradas a partir de dados coletados pelas for-
madoras locais (FL) de suas turmas de professoras alfabetizadoras, 
podendo, assim, não somente caracterizar a opinião ou o conhe-
cimento das formadoras locais, mas, principalmente, trazer dados 
das alfabetizadoras e suas visões, a partir da realidade na qual es-
tão inseridas. 

Destacam-se aqui alguns aspectos trazidos nas escritas e que 
irão compor a re�exão deste artigo. O primeiro deles é que, de 
acordo com os formadores, os grupos de professores eram expe-
rientes no trabalho com a alfabetização, já tendo participado de 
outras etapas anteriores do PNAIC como professores alfabetiza-
dores, formadores ou orientadores de estudos. Outro fator rele-
vante é que, das 26 escritas analisadas, 24 referem-se às turmas 
como sendo heterogêneas ou compostas por muitas diferenças. 
Essa caracterização relaciona-se com questões de aprendizagem, 
tempo de aprendizagem, diferentes espaços, alunos com muitas 
particularidades e diferentes níveis de alfabetização. 

Além disso, percebe-se a inclusão como algo que pode di�-
cultar o trabalho da alfabetização ou exigir dos professores um 
planejamento diferenciado, com mais tempo para estudo e uma 
necessidade de aproximar as famílias da escola, como se nota nas 
seguintes escritas: “a falta de apoio da família” (FL1); “a falta de 
participação das famílias na escola e na vida escolar dos �lhos” 
(FL12); “a falta de participação das famílias no processo de apren-
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dizagem dos seus �lhos” (FL4).10 Para as professoras alfabetizado-
ras, é preciso que as famílias estejam mais próximas da escola e 
envolvidas com a vida escolar dos seus �lhos. Nessa falta de parti-
cipação, como mostram esses excertos, as professoras enxergam 
di�culdade e um momento que se perde de poder avançar mais, 
tanto nas relações e superação de problemas quanto nas apren-
dizagens. 

Entre as escritas analisadas, destaca-se a relação dos diferen-
tes níveis de aprendizagem com a falta de um método de ensino 
comum nas escolas, capaz de uni�car a aprendizagem num mes-
mo ritmo de tempo, como apresentado na escrita de uma das for-
madoras: 

alunos com di�culdades em aprendizagens também é algo 
preocupante, sendo essas di�culdades muito acentuadas, 
isso acaba acarretando, segundo os professores, diferentes 
níveis de aprendizagem na turma. Outra questão que foi 
pontuada pelos docentes foi o fato de não haver uma linha 
a seguir no município, ou seja, um método comum nas es-
colas (FL 24, escrita diagnóstica, 2017).

Observa-se que, embora a heterogeneidade e a perspectiva 
de trabalho com diferenças já tivessem sido abordadas nas forma-
ções de anos anteriores, além de que os grupos se compunham 
de docentes que já participavam do programa, a di�culdade das 
alfabetizadoras em olhar a heterogeneidade como perspectiva 
rica de construção da aprendizagem na alfabetização não dimi-
nuiu. A colocação vai ao encontro de uma visão de padronização 
do ensino, com utilização de métodos que visam a ditar o rumo 
do trabalho pedagógico, a exemplo das propostas vendidas por 
institutos que garantem aprendizagem de todos através de apos-

10 Utiliza-se aqui o exemplo de três escritas a respeito da participação da família na escola. 
Porém, das 26 escritas coletadas, 25 fazem algum tipo de referência à relação entre a famí-
lia e a escola. 
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tilas e materiais que engessam a prática do professor. Segundo 
Morais e Leite (2012), essa visão está relacionada ao seguinte pro-
blema: “historicamente, em todos os continentes, a universaliza-
ção do acesso à escola foi instituída com base na padronização 
das formas de ensinar e no desrespeito às diferenças individuais 
dos alunos e de seus percursos e experiências de vida”. 

Essa ideia segue uma visão tradicional de ensino, ainda hoje 
praticada em escolas tanto da rede pública quanto da rede privada, 
que não leva em consideração o processo do aluno e, na mesma 
direção, tende a avaliar todos de forma igualitária, ignorando as 
necessidades especí�cas e o percurso de cada um, aproximando a 
escola atual à histórica negação de direitos fundamentais às classes 
populares, como explica Esteban (2014). A referida autora destaca 
ainda que devemos levar em consideração o fato de que, “além de 
pluricultural, a sociedade brasileira é extremamente desigual”. Nes-
se ritmo, a avaliação dentro da escola sofre com o percurso de ten-
tar padronizar resultados sobre pontos de partida diferentes, o que 
é impossível diante de uma realidade heterogênea. 

Entende-se por métodos adotados para a aprendizagem do 
sistema de escrita alfabética (SEA) um conjunto de procedimen-
tos que, com base em teorias e princípios linguísticos e psicológi-
cos, orientam essa aprendizagem, conforme de�ne Soares (2017). 
A autora explica que métodos não são garantia de um processor 
linear, mas se con�guram como consequência de vários fatores, 
oriundos de muitas peculiaridades, como, por exemplo, a relação 
entre alfabetizador e alfabetizando, na medida em que cada um 
deles se distingue por características heterogêneas, tais como 
classe, social, gênero, personalidade e contexto familiar. No caso 
dos alfabetizadores, essa heterogeneidade pode ser percebida 
nas diferentes experiências pro�ssionais, na formação inicial e 
continuada, na motivação e aptidão para o ensino. No caso dos 
alfabetizandos, a autora refere que essas diferenças podem ser: 
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por características pessoais – entre outras, classe social, 
gênero, idade, traços de personalidades, contexto familiar, 
domínio da língua oral, variantes linguísticas; e por expe-
riências de aprendizagem prévia – convívio ou não com a 
língua escrita no ambiente da família e da comunidade, ha-
bilidades, conhecimentos, atitudes desenvolvidas em rela-
ção à escola e à língua escrita (SOARES, 2017, p. 51).

Essas características diferentes tanto do professor quanto 
dos alunos compõem um rico espaço de ensino-aprendizagem 
e in�uenciam a prática dos métodos que fazem a mediação da 
aprendizagem. Não é possível, portanto, a de�nição de uma única 
forma de ensinar, um único método de trabalho, agravado pelo 
fato de quem não conhece a realidade e as peculiaridades de cada 
turma. Mesmo que todos partissem de um mesmo ponto, isso não 
seria premissa para um desenvolvimento homogêneo. Tratamos 
aqui de uma criança que

ao chegar na escola tem cultura, história, memória, desejos, 
expectativas e experiências. Uma criança que dialoga den-
tro e fora da escola, pois o diálogo é um ato fundamental 
para a aprendizagem e para o ensino. Uma criança que en-
contra na escola um rico espeço de encontro com o outro 
e consigo mesma, de ampliação do conhecimento e de sua 
inscrição potente no mundo. Uma criança que tem nome, 
rosto, corpo, voz, gestos, vida (ESTEBAN, 2014, p. 468).

Numa perspectiva de ensino, em que o professor tem pouca 
liberdade de re�exão e protagonismo no seu planejamento, surge 
a preocupação em trabalhar com conteúdo de programas esta-
belecidos para cada etapa do ensino e que não contemplam os 
diferentes níveis de aquisição do sistema de escrita alfabética dos 
alunos. Essa preocupação �ca evidenciada na escrita a seguir: “as 
cursistas atuantes no 3º ano apontam a di�culdade de dar conta 
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de todos os conteúdos programados para essa etapa de ensino ao 
mesmo tempo que alfabetizam alunos que encontram-se em ní-
veis de escrita muito diferentes” (FL 22, escrita diagnóstica, 2017). 
A perspectiva de trabalho com a integração de saberes e áreas do 
conhecimento foi um dos temas desenvolvidos nas formações. O 
objetivo desse trabalho era romper com a visão de trabalho peda-
gógico fragmentado e que limita a ação do professor, amarrada 
aos conteúdos por vezes apresentados de forma isolada e sem fa-
zerem conexões entre si, conforme se destaca nesse excerto. 

Outro fator relevante é que, ao longo do ciclo de alfabetiza-
ção, e não somente no terceiro ano, é fundamental o desenvol-
vimento de um planejamento para o ciclo, contemplando os di-
reitos de aprendizagem, distribuídos ao longo dos anos, com o 
objetivo de introduzir, aprofundar e consolidar os conhecimentos 
de cada etapa. Dessa forma, ao chegar no terceiro ano, os alunos 
devem ter contemplados os requisitos para consolidar a aprendi-
zagem do SEA e demais conhecimentos. 

Na tentativa de romper com um trabalho pedagógico isolado 
ao longo do ciclo e como forma de promover a integração e o tra-
balho colaborativo entre os docentes (DAMIANI, 2008), é funda-
mental que os três primeiros anos do ensino fundamental sejam 
objeto de um trabalho pedagógico responsável com direitos de 
aprendizagem de cada ano, apontando para uma ampla re�exão 
acerca da ação docente. Isso requer trabalho em coletividade, es-
tudo e troca de experiências, criando, assim, uma grande teia de 
fazeres pedagógicos, capazes de auxiliar na construção da docên-
cia e potencializando também o desenvolvimento dos alunos.

Percebe-se que a organização pedagógica baseada na inte-
gração das áreas e que valoriza os conhecimentos dos alunos e 
da sua realidade ainda causa insegurança e preocupação. Sendo 
assim, é necessário aprofundar ou retomar o assunto, propondo 
um debate sobre planejamento como possibilidade de contem-
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plar os diferentes níveis do sistema de escrita alfabética, com a 
integração não somente das áreas do conhecimento, mas dos 
três anos do ciclo de alfabetização, proporcionando aos alunos 
diferentes momentos de aprendizagem com diferentes organiza-
ções (grupos, duplas, individual) e em tempos desfragmentados. 
Assim, a matemática, a arte, as ciências humanas e da natureza 
podem estar agregadas ao ensino do sistema de escrita alfabética 
e a práticas de leitura. Trata-se de romper com a visão conteudis-
ta, limitadora e fragmentada de ensino abrindo novos tempos e 
espaços na sala de aula, propostos por um planejamento re�exivo 
e proposital em seus objetivos. 

Sobre os diferentes níveis de escrita, a FL 23 a�rma que, 

entre os desa�os atuais do ciclo de alfabetização, são apon-
tados os alunos em diferentes níveis do processo de alfabe-
tização em uma só turma, baixa frequência, não realizam 
as atividades solicitadas, falta de participação nas aulas e 
apoio escolar e encontrar um método de ensino adequado 
às di�culdades dos alunos (FL 23, escrita diagnóstica, 2017).

As questões sobre heterogeneidade foram aspectos presen-
tes tanto nas formações presenciais, propostas pelo PNAIC, quan-
to nos cadernos de estudo. Entre esses aspectos destaca-se que os 
diferentes níveis de aprendizagens podem servir como base para 
uma intervenção pedagógica rica entre os alunos e que encon-
trem amplo espaço no planejamento do professor, protagonista 
de sua ação docente, na busca por uma condução do processo 
pedagógico baseada no respeito ao ritmo de construção do co-
nhecimento do aluno. 

Na escrita da formadora, percebe-se a preocupação em ade-
quar métodos de ensino que busquem maior participação dos 
alunos. Porém a falta de participação pode estar ligada direta-
mente ao fato de as atividades não estarem adequadas ao estágio 
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de desenvolvimento da criança, que, por sua vez, se sente desmo-
tivada por não conseguir avançar em suas hipóteses e re�exões 
acerca do sistema de escrita alfabética.

Em todas as escritas das formadoras, identi�ca-se a preocu-
pação em melhorar as aulas e levar o aluno à garantia de apren-
dizagem ao �nal do processo, além de, a partir de uma evolução 
qualitativa das aulas, também avançar em dados quantitativos ao 
�nal do ciclo. Para Cortesão (1998), o professor é, por essência, 
alguém que deseja abordar com imaginação o seu trabalho, sem 
o que cairá numa rotina que torna a sua vida pro�ssional bem me-
nos interessante. Pensando nesses aspectos, o grupo de forma-
dores planejou uma formação presencial que pudesse retomar os 
aspectos ressaltados nas escritas diagnósticas e propor uma re�e-
xão acerca da heterogeneidade no ciclo de alfabetização como 
possibilidade, e não como inviabilidade. 

HETEROGENEIDADE E AS POSSIBILIDADES DO TRABALHO 
DOCENTE

Como toda política de formação, o PNAIC trouxe seus princí-
pios formativos nos quais o professor foi visto como um pro�ssio-
nal protagonista de seu trabalho. Para além de ofertar materiais 
pedagógicos e de estudo, o PNAIC teve em suas formações um es-
paço de re�exão e ação, e não um momento de conhecer formas 
e métodos de trabalho que pudessem resolver as di�culdades tra-
zidas pelos alfabetizadores. A partir desse princípio formativo, en-
tende-se que a heterogeneidade, que também está presente no 
grupo de docentes, deveria ser apresentada como possibilidade 
de re�exão e construção de ações pedagógicas.

Como se destaca nas escritas das formadoras, as turmas ho-
mogêneas não fazem parte da composição da escola. Logo, pro-
pôs-se a partir do texto “Educação inclusiva e práticas pedagógicas 
no ciclo de alfabetização”, publicado no Caderno 1 de 2015, uma 
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re�exão a partir do tema e das possibilidades que se constroem 
sob uma visão inclusiva em turmas heterogêneas e também em 
um grupo de professores heterogêneos. Para além da inclusão da 
criança com de�ciência, aspecto que também foi bastante citado 
na escrita diagnóstica das turmas, o objetivo era perceber a inclu-
são como ação para todos os alunos, respeitando suas diferenças 
e entendendo que educação inclusiva é uma ação política, cultu-
ral, social e pedagógica, em defesa do direito de todos os alunos, 
sem nenhum tipo de discriminação. 

Entende-se também a necessidade dessas re�exões e estudos 
como um ato formativo para o professor, pois, 

quando o professor não reconhece as diferenças em sala 
de aula e suas ações partem de uma prática homogeneiza-
dora, ele opera na produção das desigualdades, pois exclui 
os alunos que se encontram fora dos padrões considerados 
toleráveis, homogêneos e idealizados (SILVA, 2015, p. 56).

No primeiro encontro de formação com o grupo, retomaram-
se alguns aspectos trazidos nas escritas diagnósticas das profes-
soras e, a partir da sua realidade, propôs-se que em pequenos 
grupos as formadoras �zessem um estudo do texto e abordassem 
aspectos relevantes. Após esse momento de estudo e re�exão, os 
grupos apresentariam suas percepções ao demais.

Destacam-se alguns pontos observados sobre o grupo de for-
madoras nesse espaço de re�exão. O primeiro deles diz respeito à 
palavra heterogeneidade. Embora a expressão “turmas heterogê-
neas” tenha aparecido nas escritas diagnósticas das formadoras, a 
palavra não era completamente compreendida por todos da tur-
ma, especialmente no que diz tange à sua posição sobre o trabalho 
com a diversidade e a diferença em sala de aula (ISLABÃO; JARDIM; 
NÖRNBERG, 2016). Pautando essa re�exão como uma necessidade 
didática e conceitual, partiu-se do conceito de heterogeneidade 
como única formação possível de turmas na escola e que abrange 
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não somente a inclusão do aluno com de�ciência, mas também as 
diferenças de gênero, cor, etnia, religiosidade, econômicas, sociais 
e principalmente cognitivas, bem como toda e qualquer forma de 
variedade linguística, de ordem cultural (SILVA, 2015).

Outro aspecto destacado pelo grupo é que, na falta de co-
nhecimento sobre determinados grupos heterogêneos, acaba-se 
por tentar homogeneizar as turmas, contribuindo para a exclusão 
e as desigualdades sociais, a partir do momento em que se dei-
xa o aluno à margem de seu processo de aprendizagem. Nesse 
caso, o grupo reitera a necessidade de tempo de estudo e plane-
jamento com seus colegas, em trabalho colaborativo (DAMIANI, 
2008), para troca de experiência e aprofundamento teórico. Com 
a ampla carga horária de trabalho e sem espaços formativos como 
os proporcionados pelo PNAIC, por exemplo, restam di�culdades 
para essa organização se efetivar nas escolas. Além de buscar co-
nhecimento, as estratégias diferenciadas possibilitam o acesso 
e a participação dos alunos (SILVA, 2015), bem como rompem o 
apego a rotinas. Por esse motivo, espaços de formação e debates 
teóricos são fundamentais. 

Nesse movimento – e tentativa – de conhecer para integrar, 
entende-se que o espaço educacional, especi�camente cada es-
cola e cada sala de aula, é singular, particular, com homogenei-
dades e heterogeneidades (LEAL; SILVA; SÁ, 2015). Sendo assim, 
somente com formação continuada do professor se pode conse-
guir um planejamento adequado para o rompimento das homo-
geneizações na escola e o respeito aos diferentes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por �m, ressaltam-se dois elementos apontados na síntese da 
proposta apresentada ao grupo de formadores inicialmente e que 
compõem um importante aspecto para o trabalho com a hetero-
geneidade na escola. O primeiro está relacionado à continuidade 



O PNAIC ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA E AS MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES DE TRABALHO
PEDAGÓGICO COM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO - VOL. 5

155

A HETEROGENEIDADE NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

de políticas públicas do ciclo de alfabetização que garantam for-
mação em serviço para os docentes do primeiro ao terceiro ano 
do ensino fundamental, organizada de forma a trabalhar aspectos 
integrados nas áreas de conhecimento, em consonância com as 
questões da heterogeneidade. É preciso abrir espaço nas escolas 
para os movimentos de conhecer, reconhecer, estudar, pesquisar 
e planejar ações de forma colaborativa entre os professores, vi-
sando a um planejamento que contemple as diferenças na escola. 

 Espera-se que tanto as políticas de formação de professores 
quanto as políticas públicas para crianças e jovens sejam real-
mente efetivadas nas escolas e busquem ofertar oportunidades 
formativas para os docentes voltadas ao trabalho com a hetero-
geneidade. Na garantia da consolidação dos direitos de apren-
dizagem, rompendo com históricos de reprovação e garantindo 
a permanência de todos na escola, Leal, Silva e Sá (2015, p. 51) 
esclarecem que somente “[...] com formação docente consistente 
haverá garantia de estratégias didáticas favoráveis à aprendiza-
gem das crianças, recursos didáticos, infraestrutura compatível 
com a necessidade dos estudantes, condições de vida e de traba-
lho para os professores”.

O segundo aspecto se refere ao trabalho constante de respei-
to às diferenças e aos diferentes. Espera-se que, dentro das esco-
las, se efetive um trabalho de construção de respeito e valoriza-
ção da heterogeneidade, pois se entende que somente a partir de 
uma cultura de respeito pode-se garantir aprendizagem e inclu-
são para todos. 

A escola constitui-se em um ambiente suscetível a perspec-
tivas catalisadoras de julgamentos sociais, que absorvem 
conceitos, preconceitos e fatores de tensão social. Esses 
fatores encontram-se no entorno e re�etem-se no interior 
do ambiente escolar, re�etindo-se, consequentemente, nas 
relações, dentro e fora da sala de aula (RANGEL, 2013, p. 21).
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Para Rangel (2013), o convívio diário e por um tempo bas-
tante signi�cativo propicia momentos que podem ser usados 
como re�exão e oportunidade de se estabelecerem relações de 
respeito e valorização de todos – professores, alunos, funcioná-
rios, pais. A escola tem poder de ser uma orquestradora dessas 
relações.

Com base nos dados coletados e nas leituras realizadas em 
momentos de re�exão durante a formação com os professores, 
acredita-se que, para se trabalhar sob uma perspectiva de hetero-
geneidade, com garantia de aprendizagem para todos e inclusão, 
é necessário formação docente permanente, efetivação de mo-
mentos de estudo e troca de experiência entre os docentes. As-
sim será possível a criação de uma cultura de respeito ao próximo 
dentro da escola, que poderá se estender para além dos muros 
escolares. 

REFERÊNCIAS

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: a hetero-
geneidade em sala de aula e os direitos de aprendizagem no ciclo de 
alfabetização: ano 02, unidade 07. Cadernos de Formação. Brasília: MEC, 
SEB, 2012.

CORTESÃO, L. O arco-íris na sala de aula? Processos de organização de 
turmas: re�exões críticas. Cadernos de organização e gestão curricu-
lar. Lisboa: Editora Instituto de Inovação Educacional, 1998. 

DAMIANI, M. Entendendo o trabalho colaborativo em educação e reve-
lando seus benefícios. Educar, Curitiba, n. 31, 2008. 

ESTEBAN, M. T. A negação do direito à diferença no cotidiano escolar. 
Avaliação, Sorocaba, v. 19, n. 12, p. 463-486, jul. 2014. 

ISLABÃO, V. A. C.; JARDIM, J. M. O.; NÖRNBERG, M. Heterogeneidade em 
sala de aula: entendimentos das orientadoras de estudos do PNAIC. In: 
ANPED SUL, 11., 2016, Curitiba. Anais [...]. Curitiba: Anped, 2016. 



O PNAIC ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA E AS MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES DE TRABALHO
PEDAGÓGICO COM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO - VOL. 5

157

A HETEROGENEIDADE NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

LEAL, T. F.; SILVA, K. V. N. G.; SÁ, C. F. O currículo inclusivo de volta ao 
debate: a heterogeneidade no ciclo de alfabetização. In: BRASIL. Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: integrando saberes: Ca-
derno 10. Brasília: MEC, SEB, 2015.

MORAIS, A. G.; LEITE, T. M. S. B. R. Direitos de aprendizagem, heteroge-
neidade dos aprendizes e atendimento à diversidade no ciclo de alfa-
betização: diagnosticando e organizando as crianças na sala de aula. In: 
BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: a hetero-
geneidade em sala de aula e a diversi�cação das atividades: ano 03, uni-
dade 07. Cadernos de Formação. Brasília: MEC, SEB, 2012.

RANGEL, M. (org.). A escola diante da diversidade. Rio de Janeiro: Wak 
Editora, 2013.

SILVA, R. A. F. Educação inclusiva e práticas pedagógicas no ciclo de al-
fabetização. In: BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa: currículo na perspectiva da inclusão e da diversidade: as diretrizes 
curriculares nacionais e da educação básica e o ciclo de alfabetização. 
Caderno 1. Brasília: MEC, SEB, 2015.

SOARES, M. Alfabetização: a questão dos métodos. São Paulo: Contex-
to, 2017.



158

A HETEROGENEIDADE NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

O PNAIC ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA E AS MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES DE TRABALHO
PEDAGÓGICO COM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO - VOL. 5



O PNAIC ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA E AS MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES DE TRABALHO
PEDAGÓGICO COM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO - VOL. 5

159

COMPREENSÃO LEITORA, FORMAÇÃO DA PROFESSORA LEITORA E DIDÁTICA DA LEITURA NOS ANOS INICIAIS 

COMPREENSÃO LEITORA, FORMAÇÃO DA 
PROFESSORA LEITORA E DIDÁTICA DA 
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FUNDAMENTAL
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MARÍLIA FORGEARINI NUNES

LUCIANA PICCOLI

O presente texto sintetiza uma das propostas de formação 
presencial realizadas no PNAIC/UFRGS 2017-2018, no eixo do en-
sino fundamental. A temática selecionada para este encontro, e 
que retomamos neste texto, emergiu da segunda atividade à dis-
tância proposta às formadoras locais, na qual solicitamos o acesso 
à série de dados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), 
que apresenta os percentuais de desempenho dos três anos de 
realização (2013, 2014 e 2016) quanto à pro�ciência em leitura, 
escrita e matemática. A tarefa consistia na apresentação dos re-
feridos percentuais de desempenho dos três anos e na veri�ca-
ção dos níveis das escalas de pro�ciência em que está a maior 
concentração de estudantes do município. Após, foi solicitado 
às formadoras locais que escrevessem uma análise comparativa, 
apontando os fatores que, em sua avaliação, implicaram os resul-
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tados obtidos no seu município e re�etindo sobre os fatores que 
pudessem ser atribuídos à diferença estatística entre os anos de 
2013, 2014 e 2016.

Ao analisar os resultados dessa atividade, a equipe de forma-
doras regionais, junto à formadora estadual do eixo do ensino 
fundamental, constatou que grande parte dos municípios, com-
preendidos pela formação da UFRGS, apresentavam percentuais 
altos nos níveis mais iniciais da escala de pro�ciência em leitura 
da ANA. Considerando essa constatação, no primeiro encontro 
presencial de formação, realizado em março de 2018, uma das 
temáticas abordadas voltou-se para as questões de leitura, com-
preensão leitora, formação do professor leitor e didática da leitura 
de textos nos anos iniciais. 

Assim, este texto se con�gura como uma sistematização dos 
conteúdos dessas palestras. Na primeira seção, aborda-se o que é 
a ANA e quais são os seus objetivos, e realiza-se uma apresentação 
das habilidades de pro�ciência em leitura e da distribuição dos 
estudantes do Rio Grande do Sul na escala de pro�ciência. Ainda, 
foca-se na habilidade de inferência e na sua importância para o 
desenvolvimento da compreensão leitora. Na segunda seção, o 
foco centra-se mais na perspectiva da professora que, como leito-
ra, utiliza desse ser leitora/fazer em leitura para planejar e propor 
experiências de leitura aos seus alunos. O modo de ser leitora im-
plica as escolhas que fazemos, o modo como interagimos com o 
texto, as atividades que propomos e as interações leitoras que a 
professora oportuniza aos alunos. Na última seção, apresentamos 
uma proposta didática de leitura de textos, pois, se compreende-
mos a leitura como um encontro entre aquele que lê e aquele que 
escreve, este encontro carece de um planejamento que inicie com 
um �erte com o texto. O leitor precisa ser capturado e se enamo-
rar do texto para que a possibilidade de interação e as diferentes 
práticas de leitura aconteçam.
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COMPREENSÃO LEITORA, INFERÊNCIA E A AVALIAÇÃO 
NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO 

A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) se con�gura 
como uma avaliação externa em larga escala destinada, nos seus 
três anos de aplicação (2013, 2014 e 2016), aos alunos das turmas 
de terceiro ano do ensino fundamental das redes públicas de en-
sino de todo o Brasil. De acordo com o seu documento básico, a 
ANA “[...] é uma avaliação externa que objetiva aferir os níveis de 
alfabetização e letramento em língua portuguesa (leitura e escri-
ta) e matemática dos estudantes do 3º ano do ensino fundamen-
tal das escolas públicas” (BRASIL, 2013b, p. 1). Para tanto, o Institu-
to Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) organiza 
testes a serem respondidos pelos estudantes, cujos resultados são 
apresentados em forma de percentuais e em escalas de pro�ciên-
cia. Além disso, essa avaliação, assim como outras implementa-
das pelo INEP desde a década de 1990, conta com questionários 
a serem respondidos pelos docentes das escolas com o intuito de 
levantar informações sobre as condições de oferta e qualidade do 
ensino. Os dados desses questionários são utilizados nos indica-
dores contextuais também disponibilizados pelo INEP para con-
sulta das escolas. Os resultados da ANA irão compor o Sistema de 
Avaliação da Educação Básica (SAEB), junto à Avaliação Nacional 
da Educação Básica (ANEB) e à Avaliação Nacional do Rendimento 
Escolar (Anresc).

Para este texto, interessa focarmos a atenção em um aspec-
to da ANA: a organização dos resultados em escalas de pro�ciên-
cia e, mais especi�camente, nas habilidades demandadas dos 
estudantes no que se refere à leitura. Conforme já mencionado, 
os resultados obtidos pelos estudantes nas provas de leitura, es-
crita e matemática são distribuídos em escala de pro�ciência. A 
escala de leitura é composta “[...] por quatro níveis progressivos 
e cumulativos. Isso signi�ca uma organização da menor para a 
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maior pro�ciência” (BRASIL, 2013b, p. 1). Signi�ca também que 
os estudantes, ao serem posicionados em determinado nível, 
provavelmente11, dominam as habilidades daquele nível e do(s) 
anterior(es). Nessa forma de organização dos resultados do tes-
te, as habilidades dos estudantes são agrupadas em níveis, ao 
longo de uma espécie de régua, na qual se distribuem os itens 
(ou questões). 

No Grá�co 1, vemos a distribuição percentual dos estudantes 
do Rio Grande do Sul nos níveis de pro�ciência em leitura da ANA 
de 2016.

Grá�co 1 – Distribuição dos estudantes por nível de pro�ciência: 
leitura (prova objetiva), RS, 2016

Fonte: INEP (2017)12

Observa-se que 47,01% dos estudantes encontram-se nos ní-
veis 1 e 2, considerados insu�cientes, e 52,99% encontram-se nos 
níveis 3 e 4, considerados su�cientes em leitura. Ao observarmos 
a série histórica da ANA em leitura, vemos que, de forma geral, 
os percentuais se mantêm ao longo dos quatro anos e das três 
aplicações da avaliação, havendo apenas uma pequena variação 
nos níveis 1 e 4.

11 A ANA tem como metodologia estatística a teoria de resposta ao item (TRI). Essa metodo-
logia analisa a relação entre o traço latente (comportamento referente à habilidade men-
surada) e a probabilidade de acerto do item, e não a certeza de acerto do item. A TRI se 
inscreve num ramo da estatística chamado probabilística ou inferencial.

12 O Grá�co 1 e o Quadro 1 apresentam dados disponíveis no Painel Educacional, presentes 
no site do INEP em 2017. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-infor-
macao/dados-abertos/inep-data/painel-educacional> Acesso em: ago. 2017
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Quadro 1 – Série histórica por nível de pro�ciência: leitura, RS

Fonte: elaboração própria a partir de dados do INEP (2017)

Do ponto de vista pedagógico, esses resultados dizem pouco 
sobre o que as crianças provavelmente sabem ou não sobre leitu-
ra, sobre quais habilidades foram ou não desenvolvidas ao longo 
dos três primeiros anos do ensino fundamental. Para favorecer a 
interpretação pedagógica dos resultados das avaliações, o INEP 
disponibiliza a descrição dos níveis das escalas de pro�ciência. 
Essa descrição é expressa por meio de verbos que indicam uma 
ação, uma atitude que os estudantes provavelmente são capazes 
de desempenhar, tais como: ler palavras, localizar informações ex-
plícitas, reconhecer a �nalidade, identi�car assunto de texto e re-
ferente de palavra, inferir sentido e relação, e reconhecer relação. 
Os itens dos testes das avaliações externas são formulados com 
base nas matrizes de referência. Cada item deve avaliar apenas 
uma habilidade listada na matriz. O Quadro 2 traz a matriz de refe-
rência da prova de leitura da ANA.
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Quadro 2 – Matriz de referência da ANA: leitura

Fonte: Brasil (2013a)

No Quadro 3, vemos a descrição das habilidades que, prova-
velmente, foram alcançadas pelo percentual de estudantes que se 
localiza em cada um dos níveis da escala de pro�ciência.

Quadro 3 – Descrição dos níveis de pro�ciência em leitura da ANA 2016

Fonte: INEP (2017)
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Quadro 4 – Número de ocorrências das habilidades de leitura

Fonte: elaboração própria

Analisando as habilidades descritas na escala de pro�ciên-
cia em leitura, temos a quanti�cação presente no Quadro 4. Ve-
mos que a habilidade mais requerida pela ANA é a inferência. A 
inferência de sentido é vinculada tanto a textos verbais quanto 
a textos não verbais e a palavras. De acordo com Spinillo (2013, 
p. 139), “inferir é derivar uma nova proposição a partir de outras 
proposições fornecidas pelo texto ou a partir dele na relação que 
o leitor estabelece entre o texto e seu conhecimento de mundo, 
possibilitando, assim, que as lacunas deixadas pelo escrito sejam 
preenchidas [...]”.

Compreendemos, portanto, que a habilidade de inferência 
é, ao mesmo tempo, complexa e imprescindível para uma com-
preensão mais profunda do texto e para a construção de senti-
dos pelo leitor. A importância da inferência para a compreensão 
textual é apontada por diversos autores ao argumentarem que 
as di�culdades de compreensão residem nas di�culdades de 
estabelecer inferências (VIDAL-ABARCA; RICO, 2003, apud SPI-
NILLO, 2013), pois “a compreensão profunda é necessariamente 
inferencial, indo além da informação explicitada no texto [...]” 
(SPINILLO, 2013, p. 140), e a leitura profunda vai muito além da 
compreensão de palavras e frases (GRAESSER, 2007 apud SPI-
NILLO, 2013).
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Nesse sentido, é fundamental que a professora leve seus 
alunos a desenvolverem essa habilidade de leitura, conferindo à 
compreensão de textos um tratamento didático na sala de aula 
(SPINILLO, 2013, p. 151), colocando o texto em evidência e toman-
do-o como objeto de re�exão e análise. A compreensão do texto 
não é uma consequência direta da aprendizagem do sistema de 
representação da escrita, ou seja, não é uma consequência direta 
da alfabetização; demanda, portanto, um ensino especí�co. As in-
tervenções da professora têm grande importância no ensino e no 
desenvolvimento da compreensão leitora, pois ela atua como me-
diadora entre o leitor e o texto, favorecendo o estabelecimento de 
inferências, primeiramente no coletivo da turma para, gradativa-
mente, os alunos conseguirem estabelecer inferências durante a 
leitura de modo autônomo. 

Conforme já a�rmado por Ca�eiro e Ribas (2015), as avaliações 
externas – e outros instrumentos de aferição da alfabetização e 
do alfabetismo – apontam que, sistematicamente, um percentual 
muito grande de estudantes avançam na escolarização dominando 
apenas habilidades muito básicas de leitura. Isso se repete ao ob-
servarmos os resultados da ANA. É claro que não devemos tomar as 
avaliações externas como verdades absolutas sobre as aprendiza-
gens das crianças, porém podemos aproveitá-las naquilo que elas 
são capazes de nos dizer, naquilo que elas nos apontam como ele-
mentos a serem aprimorados do ponto de vista didático e do ensi-
no da leitura. O foco na habilidade de estabelecer inferências, auto-
rizadas pelo texto, parece ser um elemento-alvo de maior atenção 
das professoras, a �m de não apenas melhorar os percentuais nos 
níveis mais avançados de leitura na ANA, mas, e principalmente, 
para formar leitores mais competentes e autônomos para a leitura 
de variados textos, em variados contextos. A seguir, problematiza-
mos parte dessa relação entre professora e formação de leitores, 
especialmente no que se refere às experiências de leitura.
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SER LEITORA PARA ENSINAR LEITURA 

A autonomia na leitura não é alcançada apenas pelo conhe-
cimento do funcionamento do sistema alfabético. Ser leitor autô-
nomo passa pela diversidade de experiências de leituras vividas 
que ampliam a perspectiva da noção de texto e, consequente-
mente, de conhecimento social e metalinguístico envolvido na 
compreensão do que se lê. Tal constituição leitora precisa tam-
bém ser considerada na perspectiva da professora que também 
é leitora e utiliza desse ser leitora/fazer em leitura para planejar e 
propor experiências de leitura aos seus alunos. 

A prática docente é perpassada pelas experiências de leitu-
ra, e muito se pensa sobre o processo do ensino da leitura. No 
entanto, entendemos que a formação de um leitor efetivo e e�-
ciente em nossas salas de aula não é fruto somente das boas 
propostas pedagógicas de leitura planejadas por nós. A re�exão 
em torno do ensino da leitura pode ter seu olhar ampliado e con-
siderar também a professora-leitora que organiza a experiência 
de leitura, questionando-se: quais são as experiências de leitura 
dessa professora como leitora? De onde vem o seu olhar leitor? 
Por quais textos já passou? Em quais se deteve ou detêm mais? O 
que a sensibiliza? O que leva consigo como experiência e permite 
ampliar as experiências de leitura de seus alunos?

Consideramos essencial a atenção a essas questões para com-
preender as escolhas textuais e as interações leitoras que a pro-
fessora oportuniza aos alunos. Em outras palavras, entendemos 
que ensinar a ler passa por modos de ser e agir relacionados ao 
ser leitora da professora, que interferem, sobremaneira, nos efei-
tos de sentido que a interação leitora pode produzir e re�etir na 
aprendizagem e formação do leitor.

As re�exões que propomos aqui consideram que o ensinar pas-
sa por aquilo que a professora está lendo, pois isso perpassará as 
experiências de leitura organizadas para serem vividas na sua sala 
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de aula. A compreensão de Larrosa (2002, p. 21) sobre experiência 
sustenta nossas re�exões: “nunca se passaram tantas coisas, mas a 
experiência é cada vez mais rara”. Podemos observar que muito se 
lê em nosso cotidiano, mas essas leituras serão experiências de sen-
tido concretas ou apenas ações vividas e que não deixam marcas 
de sentido e conhecimentos construídos que se re�etem no modo 
como a professora ensina leitura a seus alunos? As experiências de 
leitura são restritas ao que o cotidiano impõe ou são amplas a partir 
das possibilidades que um leitor autônomo pode experimentar? 

A compreensão em leitura como ação comunicativa é social-
mente partilhada. Marcuschi (2008, p. 228) explica essa relação en-
tre compreensão e sociedade dizendo: “nossa compreensão está 
ligada a esquemas cognitivos internalizados, mas não individuais 
e únicos. Assim, a percepção é, em boa medida, guiada e ativada 
pelo nosso sistema sociocultural internalizado ao longo da vida”. 
Os leitores que somos são consequências das nossas experiências 
de leitura, que podem ser reduzidas ou ampliadas, uma escolha 
nossa, a partir do momento em que, inseridas em uma sociedade 
leitora e habilitadas pelo conhecimento do sistema alfabético, so-
mos capazes de ler. Ser leitor envolve tanto as habilidades cogniti-
vas internas quanto as experiências externas vividas como sujeito 
individual e/ou como sujeito social.

Nosso aprendizado pressupõe a interação com o outro, a 
inserção em contexto social como geradora de efeitos naquilo 
que somos. Essa perspectiva da aprendizagem como ação social, 
baseada em Vigotski (1998), permite-nos entender que o modo 
como a leitura é ensinada re�ete também o modo como esse fa-
zer é compreendido como ação social. A escolha dos textos, as 
estratégias de compreensão trabalhadas, en�m, a presença do 
texto e da leitura em sala de aula re�etem a professora leitora que 
somos, as nossas experiências de leitura, a nossa inserção leitora 
nas práticas de leitura social.
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Ler é produzir sentidos. Diferentes autores, tais como Barthes 
(1998), Kleiman (2004), Alliende e Condemarin (2005), Marcuschi 
(2008) e Koch e Elias (2017), já explicaram tal de�nição, sendo a 
leitura um fazer que não se centra apenas no que o texto diz, mas 
considera a interação autor-texto-leitor como inerente ao ler. Essa 
interação terá menor ou maior abertura à produção de sentido 
na mesma proporção com que somos leitoras do mundo que nos 
cerca. Nossa capacidade de inferir, dialogando com os textos e, 
consequentemente, instigando nossos alunos a fazerem o mes-
mo, depende das nossas experiências como leitoras. Ser leitora 
autônoma também é parte da formação de leitores autônomos. 
Em seguida, veremos como pode se dar, didaticamente, essa ex-
periência de leitura quali�cada entre professora e texto tendo em 
vista a formação de seus alunos leitores.

UMA PROPOSTA DIDÁTICA DE PRÁTICA DE LEITURA DE 
TEXTOS

O conceito de práticas de leitura provém do campo da lingua-
gem e tem origem a partir de duas correntes de estudos. A primei-
ra vertente investigativa tinha como foco os estudos históricos e 
sociológicos, desenvolvidos principalmente na França, mas só em 
meados da década de 1990 se difundiu no Brasil. A segunda ver-
tente é anglo-saxônica e dá abertura para o uso pedagógico da 
expressão. É essa segunda vertente que sustenta o uso que fare-
mos da das práticas de leitura neste texto. O conceito insere-se no 
campo de estudos sobre o letramento, mais especi�camente den-
tro das práticas de letramento; assim, nas práticas de letramento 
estão inseridas as práticas de leitura. Uma prática de letramento 
tem natureza abstrata, enquanto o evento de letramento tem na-
tureza concreta. Nos estudos pedagógicos mais atuais, as práticas 
de leitura referem-se a:
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(i) criação de situações reais de leitura em sala de aula, bem 
como à (ii) busca de apreensão e negociação dos signi�-
cados que os aprendizes atribuem à leitura em geral, bem 
como à leitura de diferentes gêneros. Em se tratando da 
criação de situações reais de leitura, a noção pedagógica 
de práticas de leitura retoma, ainda que de forma ampliada, 
a de “usos sociais da língua escrita” ou de “usos sociais da 
leitura”. Ela busca recriar, no interior da escola, as práticas 
de leitura que ocorrem em outras esferas do mundo social 
e não apenas fazer atividades para aprender a ler (BATISTA, 
2014, p. 257-258).

Este é, então, o objetivo central desta seção: recriar práticas 
de leitura que ocorrem em outras esferas do mundo social. Anco-
ramo-nos, para a elaboração da prática de leitura aqui apresenta-
da, em alguns direitos de aprendizagem sugeridos nos cadernos 
de formação do PNAIC de 2012 para o eixo de leitura do compo-
nente curricular Língua Portuguesa. O documento preliminar aos 
cadernos a�rma: 

a criança tem, no início do Ciclo da Alfabetização, o direito 
de “aprender a ler e a escrever”, em situações com a me-
diação do professor e em situações mais autônomas, para 
que possa, no �nal do Ciclo, chegar ao “ler para aprender” e 
“escrever para seguir a escolarização”, o que signi�ca uma 
evolução necessária, como estudante e cidadã (BRASIL, 
2012, p. 6). 

A leitura é, então, um encontro entre leitor e autor, se consti-
tuindo numa prática de interação social. Esse processo de intera-
ção exige um trabalho de compreensão textual, conhecimentos 
acerca do assunto e do tema do texto e a identi�cação do gênero 
textual. A professora, mediadora da leitura, auxilia o leitor a colo-
car em ação estratégias cognitivas de leitura como seleção, ante-
cipação, inferência e veri�cação de informações do texto que lê. 
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Podem nos perguntar por que continuamos a ensinar leitu-
ra mesmo quando as crianças parecem já estar lendo. Levando 
em consideração o ciclo de alfabetização e o que foi apontado até 
aqui, continua-se a ensinar sobre leitura para: aumentar a pro�-
ciência/competência leitora; ampliar o universo dos gêneros e su-
portes textuais; favorecer a interpretação e a compreensão crítica 
de textos lidos; formar novos leitores; quali�car a escrita; buscar a 
funcionalidade da leitura; e proporcionar a maturidade de leitor. 
Em relação a esse último aspecto, 

[...] a maturidade de que se fala aqui não é aquela garantida 
constitucionalmente aos maiores de idade. É a maturidade 
de leitor, construída ao longo da intimidade com muitos 
e muitos textos. Leitor maduro é aquele para quem cada 
nova leitura desloca e altera o signi�cado de tudo o que 
ele já leu, tornando mais profunda sua compreensão dos 
livros, das gentes e da vida (LAJOLO apud GERALDI, 2011, 
p. 92).

Para iniciar o planejamento de uma prática de leitura, preci-
samos elencar alguns critérios para a escolha do texto e para as 
estratégias didáticas. O texto deve ter encantado a professora, 
que leu, estudou e nele destacou todas as suas possibilidades; a 
professora deve evitar escrever, no quadro, o texto para leitura; 
o texto deve acionar elementos já conhecidos do universo do 
aluno e ampliá-los – o que tem início com a motivação prévia 
à leitura; numa aula de leitura ou numa sequência didática, um 
mesmo texto retorna várias vezes para uma aprofundada explo-
ração; e a professora deve estudar o texto também com o obje-
tivo de elaborar perguntas sobre ele, estimulando as estratégias 
cognitivas de leitura. Importante, ainda, considerar a organiza-
ção do texto no espaço da folha (ou de outro suporte que for 
utilizado): usar um cabeçalho padrão; colocar o título em des-
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taque; nomear o/a autor/a; fazer a identi�cação adequada dos 
parágrafos; apostar num espaçamento maior entre linhas para 
favorecer a localização de palavras/frases; escolher um tipo de 
letra sem muitas serifas; adotar um tamanho de fonte que favo-
reça a visualização; selecionar a cor da fonte mais adequada para 
a clareza do texto; atentar para o comprimento das linhas e das 
frases; veri�car a correção de linguagem; observar a superestru-
tura do texto que implica sua organização e o tipo de discurso; 
não colocar na mesma folha as atividades de interpretação, uma 
vez que elas comprometem a concentração do texto; se houver 
�guras ou imagens, elas não devem receber mais destaque que 
o próprio texto. 

O primeiro contato com o texto se inicia antes mesmo que o 
estudante o tome em suas mãos. Chamamos esse primeiro mo-
mento de motivação prévia à leitura, quando muitas estratégias 
de leitura são acionadas, tais como inferência, predição e anteci-
pação, por exemplo. Para esta proposta didática, escolhemos um 
texto que versa sobre o Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo. 
Independentemente do texto, as estratégias são basicamente as 
mesmas. Para introduzi-lo, perguntamos às crianças: o que é um 
museu? Quem já foi a um museu? Qual? O que viu lá? E o que 
achou do que viu? Alguém já ouviu falar sobre o Museu Joaquim 
Felizardo? Quem foi Joaquim José Felizardo? Por que deram o 
nome dele ao museu? O que será que tem nesse museu? Nesse 
momento de interação oral, as perguntas são respondidas pelas 
crianças, utilizando seus conhecimentos prévios e suas inferên-
cias, e a professora vai quali�cando essas informações com ima-
gens, pequenos relatos, objetos e outros textos que possibilitem 
a realização dessas inferências. 

Podemos perguntar ainda se alguém sabe onde �ca o museu. 
Exploram-se as respostas e abrem-se possibilidades de outras 
perguntas, que podem ser complementadas por uma imagem do 



O PNAIC ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA E AS MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES DE TRABALHO
PEDAGÓGICO COM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO - VOL. 5

173

COMPREENSÃO LEITORA, FORMAÇÃO DA PROFESSORA LEITORA E DIDÁTICA DA LEITURA NOS ANOS INICIAIS 

Google Maps ou um mapa da cidade, mostrando os diferentes su-
portes de cada mapa.

 Figura 1 – Mapa de Porto Alegre para motivação prévia à leitura

Fonte: Porto Alegre (2019)

É interessante explorar imagens de diferentes períodos his-
tóricos do Museu e compará-las às de agora. Pode-se averiguar o 
que mudou em cada período e por quê, se a casa sempre foi um 
espaço cultural e como era a cidade quando ela foi construída.
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Figura 2 – Imagens do Museu Joaquim Felizardo

Fonte: Ambrosi (2015)

Neste momento, podemos iniciar a exploração do texto na sua 
íntegra. Intitulado “Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo”, ele 
está disponível na página da Prefeitura Municipal de Porto Ale-
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gre13. O texto pode ser adaptado em tamanho e linguagem; nesse 
caso, informa-se aos alunos que foi realizada uma adaptação do 
original. O texto pode ser digitado, impresso da internet e ainda 
lido no seu suporte original. Diferentes tipos de leitura podem ser 
planejados para esse momento: leitura silenciosa feita pelo aluno; 
leitura modelo da professora; leitura compartilhada em pares; ou 
leitura oral, que pode ser planejada, ensaiada e apresentada em 
outro momento da sequência didática ou da aula de leitura. Des-
tacamos que o conteúdo desse texto, embora estejamos tratando 
de uma aula de leitura, pode funcionar de modo interdisciplinar 
com as áreas de geogra�a, história e matemática, como mostra-
remos aqui. Não pensamos a proposta para um ano especí�co, já 
que, com as devidas adaptações, ela pode se encaixar em qual-
quer período dos anos iniciais do ensino fundamental.

Figura 3 – Texto sobre o Museu de Porto Alegre

 

Fonte: Porto Alegre (2019)

13 Disponível em: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smc/default.php?p_secao=278. Acesso 
em: 26 fev. 2019.
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Após as diferentes possibilidades de leitura, procede-se à re-
tomada das inferências, à interpretação oral e ao estudo do vo-
cabulário. Não há uma divisão exata entre esses momentos; eles 
podem acontecer de modo concomitante. Novas perguntas po-
dem ser feitas às crianças: o texto tem título? Qual? E subtítulo? 
Algumas crianças já podem dar-se conta deles. E que tipo de texto 
é este que lemos? Como sabemos? As crianças podem nos dizer, 
dependendo do seu nível de interação e compreensão leitora, 
que é um texto informativo ou que conta a história do museu, que 
informa as pessoas sobre ele, que explica como as pessoas podem 
fazer para ir visitar, entre uma in�nidade de outras respostas que 
encaminham para o entendimento de que se trata de um texto do 
gênero informativo. Dependendo do grupo, podemos continuar 
questionando: onde encontramos esse tipo de texto? Para que ele 
serve? Esse tipo de texto é importante para as pessoas? Por quê?

Para o auxílio das crianças na orientação espacial do texto, na 
localização de informações e na compreensão de sua superestru-
tura, sugerimos numerar as linhas e os parágrafos. Isso pode ser 
feito inicialmente pela professora e, depois que as crianças com-
preendem a dinâmica, elas mesmas podem ir numerando. Ativi-
dades de reordenação de frases e de parágrafos de textos de dife-
rentes gêneros podem ser realizadas a partir da compreensão da 
estrutura do texto. O mesmo texto pode ser explorado, após sua 
leitura, para a atividade de reordenamento.

Todo texto apresenta algumas marcas linguísticas que podem 
ser exploradas tanto oralmente como por escrito. Como exemplo, 
pode-se perguntar às crianças: por que encontramos letras maiús-
culas no meio da frase? Há números escritos no texto? O que eles 
representam? Sublinhem na linha 10 a informação “X”. Em que 
parágrafo encontra-se a referência sobre quem construiu a casa? 
Também, uma série de questões podem ser feitas na interpreta-
ção tanto oral como escrita, aparecendo nesses dois momentos 
com outros modos de dizer: o texto explica por que o museu tem 
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esse nome? Quem foi o primeiro dono do solar? Quando ele foi 
construído? Em que linha está escrita determinada informação? 
Em que bairro o museu �ca? Quem lê a frase com essa informa-
ção? Em que linha ela está? Quando a casa virou museu? Em que 
século isso aconteceu? O que tem para ser visto no museu?

No estudo do vocabulário, as crianças podem inferir signi�-
cados pelo contexto. Essa estratégia pode nos dar pistas para sa-
bermos se as habilidades de compreensão e interpretação estão 
sendo desenvolvidas. Buscar no dicionário aciona competências 
importantes para a consolidação do processo de alfabetização, 
como a leitura seletiva, a memorização da sequência alfabética, 
a ampliação do repertório vocabular, além da conferência de as-
pectos ortográ�cos, semânticos e morfológicos. A utilização ini-
cial do dicionário pode ser orientada pela professora enquanto 
as crianças acompanham a busca em pares. Com a localização e 
exploração do vocábulo, organiza-se um banco de palavras nos 
mais variados suportes (cartaz, �chário, dicionário da turma, cole-
tivo ou individual). 

A professora também pode propor uma dinâmica em que 
cada criança recebe uma �cha. Em algumas �chas, estão as pala-
vras do texto; em outras, o seu signi�cado. Os alunos buscam os 
seus pares. Imagens podem ajudar a compor os signi�cados. As 
palavras vão para o caderno e para o mural das palavras novas. 
No registro escrito, as crianças podem preencher lacunas de fra-
ses com os signi�cados das palavras estudadas: “O museu possui 
coleção de material cerâmico, [de pedra no lugar de lítico], ósseo 
[...]”. Solicitamos que as crianças façam a leitura oral da frase para 
ver se a palavra combinou com o sentido pretendido. Pedimos, 
por exemplo, que respondam por que o autor do texto usou “au-
dioguia”, e não “aparelho de transmissão sonora de informações”. 
Espera-se que respondam que é para ser mais econômico na es-
crita. Aqui temos uma estratégia de inferência sendo requisitada. 
Ademais, os estudantes podem ligar a palavra ao seu sinônimo, 
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escrever novas frases, relacionar o sentido a uma imagem, realizar 
caça-palavras, cruzadinhas, etc. A seguir, alguns exemplos de ati-
vidades possíveis.

Relacione as imagens com as palavras: maquetes táteis, audioguia, lítico.

      

__________________          __________________         _____________________

Procure o signi�cado da palavra patrimônio:_____________________________

Assinale a frase em que a palavra está sendo utilizada corretamente:
(  ) O meu patrimônio estava muito salgado.
(  ) Vivo muito bem, tenho um bom patrimônio.
(  ) O museu é patrimônio histórico da cidade.

Nas atividades escritas de interpretação, é interessante variar 
o uso dos enunciados – não apenas perguntas e respostas –, pois, 
além de se tornar mais atrativo aos alunos, cada enunciado aciona 
habilidades e exige estratégias diferentes de resolução. A seguir, 
oferecemos alguns exemplos de enunciados: 

 Qual é a missão do museu? Oferecer 3 alternativas para marcar a resposta certa. 

 Responda com suas palavras: por que a Prefeitura diz que o museu é acessível?

 O texto diz que o acervo de fotos é formado por mais de 9.000 imagens de Porto 
Alegre. Que palavras poderíamos escrever no lugar do algarismo 9? De que outro jeito po-
demos escrever 9.000?

 Escreva 3 características para o acervo do museu:_________________________

 Escolha uma das características e escreva uma frase:______________________

 Quantos acervos possui o museu?____________________________ Quais são 
eles? ______________________________________________

 Relacione a explicação com cada tipo de acervo: 

Imagens de Porto Alegre dos séculos XIX e XX _____________________________ 

Diferentes materiais feitos pelos indígenas _____________________________________
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Muitas outras possibilidades de atividades poderiam ser inse-
ridas nessa proposta, mas o limite de páginas deste texto nos diz 
que devemos �car por aqui. Entretanto, não poderíamos �nalizar 
sem fazer algumas provocações a você, professora: depois dessa 
sequência de atividades sobre o texto, o que você pediria de tema 
de casa aos alunos? Que outras atividades podem ser elaboradas 
para continuar explorando linguagem (ortogra�a, acentuação, 
pontuação, verbos, produção de texto)? E envolvendo outros 
conteúdos? Trazemos também algumas sugestões para seguir, 
avançar na sequência didática ou produzir novas: pesquisar so-
bre outros museus da cidade, sobre pontos turísticos; escolher um 
para uma visita; escrever um relatório da visita; estudar o bairro 
do museu ontem e hoje; explorar diferentes tipos de mapas; cons-
truir maquetes (quem sabe uma maquete tátil?); pesquisar quem 
foi Joaquim José Felizardo; aprofundar o estudo sobre os gêneros 
textuais informativos; escrever um texto informativo sobre Joa-
quim José Felizardo ou sobre um outro ponto turístico estudado; 
dividir o texto sobre o museu em parágrafos e dar títulos a cada 
parágrafo; elaborar uma linha do tempo sobre a história do mu-
seu; produzir histórias matemáticas com os números do texto; e 
desenvolver a noção de ordem crescente e decrescente. E, assim, 
seguimos até onde a criatividade e o estudo sobre os conteúdos 
do ano nos permitirem. 

Após esse rol de possibilidades pedagógicas, esperamos, com 
este texto, além de ter socializado propostas de formação docen-
te no âmbito do PNAIC-UFRGS, ter possibilitado a ampliação e a 
diversi�cação do trabalho didático rumo ao desenvolvimento da 
compreensão leitora dos alunos nos anos iniciais do ensino fun-
damental.
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O PAPEL DA LITERATURA INFANTIL NO 
ENSINO DE MATEMÁTICA NOS ANOS 

INICIAIS: INFLUÊNCIAS DO PNAIC 2014

ANTÔNIO MAURÍCIO MEDEIROS ALVES

RITA DE CASSIA DITTGEN ALVES

DENISE NASCIMENTO SILVEIRA

Diversos estudos têm evidenciado os benefícios do desenvol-
vimento dos conteúdos matemáticos nos anos iniciais do ensino 
fundamental a partir da literatura infantil (CUNHA, 2017; FER-
NANDES, 2014; OLIVEIRA; ALENCAR, 2018). Essa constatação está 
presente, também, nos cadernos de alfabetização matemática do 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), propos-
tos para estudos nas formações do ano de 2014.

Considerando o papel central do desenvolvimento da lingua-
gem nos anos iniciais, entendemos que é necessário um grande 
investimento dos professores nos processos de alfabetização. Ao 
mesmo tempo, compreendemos que a alfabetização não pode se 
restringir ao ensino dos processos de leitura e escrita, que devem 
ser entendidos não apenas num sentido stricto, no qual a “alfa-
betização seria o processo de apropriação do sistema de escrita 
alfabético”, mas em um sentido mais abrangente, ou num sentido 
lato, em que se “supõe não somente a aprendizagem do sistema 
de escrita, mas, também, os conhecimentos sobre as práticas, 
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usos e funções da leitura e da escrita, o que implica o trabalho 
com todas as áreas curriculares e em todo o processo do ciclo de 
alfabetização” (BRASIL, 2014 a, p. 27).

Nesse sentido lato de alfabetização, um “novo” conceito se 
apresenta: o de alfabetização matemática. “Novo” porque prati-
camente é ainda pouco discutido no meio educacional, mesmo 
sendo um conceito recorrente nos discursos em educação, desde 
a década de 1990, quando anunciado por Danyluk (1998, p. 14), 
que entende que a alfabetização matemática “refere-se aos atos 
de aprender a ler e a escrever a linguagem matemática usada nas 
primeiras séries da escolarização. Ser alfabetizado em matemática 
é entender o que se lê e escrever o que se entende a respeito das 
primeiras noções de aritmética, de geometria e da lógica”. Des-
sa compreensão decorre o entendimento de que a matemática 
não se limita ao ensino dos números, mas representa, também, 
uma forma de linguagem, que deve ser desenvolvida junto aos 
estudantes no processo de alfabetização e, ainda, de modo mais 
amplo, nos processos de letramento.

Atualmente muito se fala em letramento, tendo este pratica-
mente substituído o conceito de alfabetização. Entretanto temos 
que compreender o letramento como “estado ou condição de quem 
não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais 
que usam a escrita” (SOARES, 2006, p. 47). Trata-se de um conjunto 
de habilidades que devem ser dominadas por aqueles que já passa-
ram pelo processo de alfabetização. Letramento seria, então, uma 
consequência da alfabetização, seja essa entendida como “ação de 
ensinar/aprender a ler e a escrever” (SOARES, 2006, p. 47).

Na tentativa de integrar o trabalho com os conteúdos mate-
máticos dos anos iniciais às práticas de letramento e alfabetiza-
ção, diferentes estudos têm apontado as múltiplas contribuições 
da literatura infantil para o ensino de matemática às crianças. Uma 
abordagem da matemática por meio da literatura infantil possi-
bilita a integração dos conteúdos dessas áreas que, inicialmente, 
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podem ser consideradas antagônicas: a matemática é considera-
da uma ciência exata e a literatura infantil é considerada fantasia.

A opção pela literatura infantil como recurso didático para o 
ensino de matemática nos anos iniciais deve-se, também, à sua 
natureza polissêmica. Sua leitura pode provocar reações diversas, 
que oscilam do prazer emocional ao intelectual, da alegria à triste-
za, do riso às lágrimas, do medo ao encantamento.

Historicamente a literatura infanto-juvenil foi relegada a um 
status de literatura menor, menos importante, fato esse que se re-
�etiu dentro da escola. Talvez isso tenha se dado pela característi-
ca inicial da produção dos livros de literatura infantil, que se cen-
trava no caráter didático, tendo como objetivos ensinar valores, 
desenvolver hábitos e auxiliar as crianças a enfrentar a realidade. 

Contraditoriamente, pro�ssionais dedicados à infância como 
pediatras, psicólogos ou psicanalistas apresentam um status so-
cialmente elevado, enquanto aqueles que se ocupam da literatura 
infanto-juvenil não têm o mesmo reconhecimento (FARIA, 2006). 
Entretanto, na contemporaneidade, vê-se uma tendência de va-
lorização da literatura infantil, o que se pode observar, por exem-
plo, nas propostas de formação do PNAIC, um projeto de forma-
ção continuada do governo federal, em parceria com os Estados, 
Municípios e Distrito Federal, que atingiu praticamente 100% dos 
professores dos três primeiros anos do ensino fundamental de 
2013 até 2018 (ALVES; OLIVEIRA; FERREIRA, 2019).

LITERATURA INFANTIL E ENSINO DE MATEMÁTICA NO 
PNAIC 2014

No ano de 2014, o PNAIC propôs a alfabetização matemática 
como tema da formação continuada dos professores. Essa forma-
ção teve como principais referenciais 13 cadernos14 produzidos 

14 Cadernos disponíveis em: https://wp.ufpel.edu.br/antoniomauricio/publicacoes/cadernos
-pnaic-2014-mec/
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pelo Ministério da Educação (MEC), além de livros de literatura 
enviados para as todas as salas de aula de turmas de primeiro a 
terceiro ano, a serem usados pelos professores com os alunos no 
desenvolvimento de todos os conteúdos dos anos iniciais. Nas 
orientações dos cadernos de formação, encontramos que os con-
teúdos de matemática 

precisam ser discutidos e escolhidos, por exemplo, em fun-
ção do material do Pacto, do livro didático enviado pelo 
PNLD, das obras complementares da escola, dos livros de 
literatura infantil, dos projetos da escola, das diretrizes cur-
riculares, das matrizes de avaliações em larga escala, de re-
vistas especializadas e de outros recursos (BRASIL, 2014c, 
p. 8).

A relação que o caderno estabelece entre a de�nição dos 
conteúdos matemáticos a serem trabalhados com as crianças e os 
livros disponibilizados pelo PNAIC evidencia o papel central da li-
teratura infantil no trabalho com a matemática. Essa centralidade 
é visível também no caderno de Apresentação, que, ao comentar 
sobre a estrutura dos cadernos de matemática, indica que “nesses 
cadernos foi mantida a mesma estrutura para os encontros em 
grupo e iniciam-se sempre pela leitura deleite. Por vezes a leitura 
é seguida pela discussão de como a literatura infantil e a matemá-
tica podem dialogar” (BRASIL, 2014a, p. 15). 

A literatura infantil pode ser aliada dos professores no desen-
volvimento de práticas de letramento, permitindo dar sentido às 
operações matemáticas ou ao uso da calculadora, lhes relacionan-
do às diversas práticas sociais que envolvem o domínio da leitura 
ou da escrita.

Na leitura de um jornal, de uma revista, de um livro de lite-
ratura, ao assistir um vídeo, o professor deve estar atento 
à matemática que ali está presente, podendo lançar pro-
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blemas aos seus alunos, fazendo com que a alfabetização 
matemática faça sentido às crianças (BRASIL, 2014b, p. 70).

Ou seja, a matemática está presente em diferentes suportes 
impressos, inclusive nos livros de literatura, o que se deve, entre 
outros fatores, à natureza polissêmica da literatura infantil, ante-
riormente referida. Essa natureza empresta aos livros de literatura 
a característica de objetos multimodais.

Multimodalidade é a diversidade de modos de comunica-
ção existentes, que, além da escrita e da oralidade, incluem 
os modos de comunicação visuais – imagens, fotogra�as, 
os gestuais, entre outros. [...] Um objeto multimodal é com-
posto por modos de representação e de comunicação que 
se relacionam, tais como imagem e escrita, que, acompa-
nhados por fala, gesto, olhar, entre outros recursos, interfe-
rem na produção de sentidos (BRASIL, 2016, p. 59).

Todos esses elementos permitem enxergar na literatura in-
fantil múltiplas contribuições para o trabalho com conteúdos ma-
temáticos, que deve considerar não apenas o conteúdo dos livros, 
mas o livro como um todo, incluindo projeto grá�co, ilustração, 
texto, temática, elaboração da linguagem e os diferentes sentidos 
que as relações entre esses modos de expressão provocam (BRA-
SIL, 2016). Portanto, dependendo do objetivo a ser desenvolvido 
com as crianças, um aspecto ou outro do livro poderá ser mais 
explorado pelo professor, e esse objetivo contribuirá para a de�-
nição do livro a ser trabalhado com a turma.

CATEGORIAS DE LIVROS INFANTIS PARA O ENSINO DE 
MATEMÁTICA

A �m de contribuir com a escolha de livros para que o pro-
fessor possa desenvolver um trabalho com literatura nas aulas de 
matemática, Smole, Cândido e Stancanelli (1999) classi�caram os 
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livros de literatura em quatro categorias: livros de contagem e de 
números; histórias variadas; livros conceituais; e charadas.

A primeira categoria inclui livros que permitem a exploração 
de ideias e conceitos matemáticos voltados a operações, valor 
posicional, conceito de número, contagem, entre outros. Entre os 
livros dessa categoria pode-se citar como exemplo Aritmética da 
Emília, de Monteiro Lobato, e Amigos para ler e contar, de Nilson 
José Machado.

Na categoria histórias variadas, Smole, Candido e Stancanelli 
(1999) incluem livros que não apresentam necessariamente um 
contexto matemático, embora possam carregar ideias matemá-
ticas diretas ou indiretamente. São exemplos As centopeias e seus 
sapatinhos, de Milton Camargo, A Zeropeia, de Betinho, e As três 
partes, de Edson Kosminski.

Já os livros conceituais são produzidos intencionalmente para 
explorar ideias matemáticas, embora, diferentemente dos livros 
didáticos, não apresentem conceitos teóricos, mas sim contextos 
em que a matemática é necessária até mesmo para a compreen-
são da história presente no livro de literatura. Exemplos dessa ca-
tegoria são os livros da Coleção Tan Tan, da Editora Callis. Esses 
livros, escritos por diversos autores, abordam diferentes elemen-
tos matemáticos escritos em forma literária, com histórias em um 
contexto acessível às crianças, apresentando dicas de abordagem 
para pais e professores.

A última categoria apresentada pelas autoras são os livros de 
charadas, nos quais

o professor pode obter uma série de atividades que pro-
piciam o desenvolvimento de habilidades de pensamento 
tais como: previsão, checagem, levantamento de hipóte-
ses, tentativa e erro, que são importantes para o desenvol-
vimento da aprendizagem da matemática e, mais especi-
�camente, essenciais para desenvolver a capacidade de 
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resolver problemas e construir a linguagem matemática 
(SMOLE; CÂNDIDO; STANCANELLI, 1999, p. 27-28). 

As autoras citam como exemplos de livros dessa categoria as 
produções de Ruth Rocha, O que é, o que é?, volumes 1 e 2. Ainda 
de acordo com Smole, Cândido e Stancanelli (1999), a literatura in-
fantil como estratégia pedagógica permite que a criança conviva 
com uma relação ativa entre a linguagem escrita e a falada, pois, 
em alguma medida, a literatura aparece para a criança como ma-
nifestação de sentimentos e saberes, o que lhe permite vivenciar, 
renovar e, até mesmo, discordar do que lhe é apresentado. Desse 
modo, o uso da literatura para o ensino de matemática pode pos-
sibilitar várias re�exões sobre o conhecimento matemático, além 
de contribuir no desenvolvimento da linguagem, tornando a aula 
mais atraente.

Certamente não há uma rigidez nessas categorias. O objetivo 
dessa classi�cação das autoras é contribuir para a compreensão 
das possibilidades que o livro oferece ao professor para �gurar 
em seu planejamento do ensino de matemática às crianças. Cabe 
destacar que “os professores que utilizam literatura regularmente 
têm em suas mãos um contexto signi�cativo e natural para enco-
rajar os alunos a falarem e escreverem sobre matemática”, porém, 
alertam as autoras:

não pretendemos, no entanto, que o trabalho com a litera-
tura infantil na escola �que subjugado à exploração mate-
mática. Como diz Goes, a função primeira dos livros infantis 
é deleitar, entreter e educar as crianças. Ou, como dizem Yu-
nes e Pondé: “a maior função da literatura infantil é cativar o 
leitor pelas imagens, ao mesmo tempo em que traz o prazer 
da leitura” (SMOLE; CÂNDIDO; STANCANELLI, 1999, p. 27).

Em outras palavras, o uso da literatura como estratégia de di-
dática para o ensino de matemática nos anos iniciais, ou em qual-
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quer etapa da escolaridade, não pode “corromper” a função maior 
da literatura, qual seja: encantar pela arte e estética que lhe são 
peculiares.

CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA INFANTIL PARA O 
ENSINO DE MATEMÁTICA

As histórias presentes nos livros de literatura infantil podem 
possibilitar que, ao mesmo tempo em que lê, ouve ou as acom-
panha, a criança se envolva com a matemática. Para isso é fun-
damental que o professor escolha livros que permitam a explora-
ção da matemática, estando esta intencionalmente presente no 
enredo (livros conceituais), ou mesmo que o professor provoque 
a turma com questões que permitam o desenvolvimento de ha-
bilidades matemáticas não presentes explicitamente na história 
(livros de histórias variadas).

Dependendo da categoria do livro, serão de�nidos os obje-
tivos de sua exploração para o desenvolvimento de diferentes 
campos ou conceitos da matemática. O livro Bruxa, bruxa, venha à 
minha festa (DRUCE, 1991), por exemplo, que pode ser incluído na 
categoria “histórias variadas”, conta a história de uma menina que 
está organizando uma festa e, ao convidar cada uma das perso-
nagens do livro, recebe como resposta que a convidada somente 
comparecerá à festa se sua sugestão de convite também compa-
recer. Na leitura do livro percebe-se a existência de uma sequência 
de personagens, que pode ser explorada pelo professor junto à 
turma para trabalhar conceitos importantes de matemática como 
ordenação, quem vem antes, quem vem depois, quantidade de 
convidados, etc. Além disso, o livro permite outras explorações 
linguísticas como, por exemplo, o motivo de as personagens do 
sexo feminino responderem “obrigada” e as personagens do sexo 
masculino responderem “obrigado” ao convite da menina. Para 
além do conteúdo do livro, é possível o professor partir da histó-
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ria, que, ao �nal, revela-se tratar de uma festa à fantasia, e organi-
zar com a turma uma festa calculando as diferentes quantidades 
do que será necessário disponibilizar para receber os convidados 
e, também, organizar com a turma uma festa à fantasia, como su-
gere a obra.

Outros livros, categorizados como “conceituais”, como os da 
Coleção Tan Tan, apresentam aos leitores orientações para explo-
ração, bem como indicam quais conteúdos ou objetivos da mate-
mática são explorados. Diferentes títulos dessa coleção exploram 
os mais diversos conteúdos escolares, tais como probabilidade, 
noção de espaço, geometria, contagem, sistema de medidas, clas-
si�cação, lógica, entre outros.

Há, ainda na categoria “histórias variadas”, livros que, mesmo 
sem apresentarem um conceito, como os citados anteriormente, 
permitem a exploração matemática quase que espontaneamen-
te. É o caso, por exemplo, dos livros As três partes e As centopeias e 
seus sapatinhos, anteriormente citados. 

O primeiro apresenta a história de uma casa que, cansada de 
ser uma casa, divide-se em três partes: um trapézio e dois triân-
gulos. A partir daí o professor já pode explorar as próprias �guras 
geométricas, com suas propriedades e conceitos, bem como con-
tar a história aos alunos e deixar que eles formem os diferentes 
objetos que as três partes vão formando no desenrolar do enredo, 
fazendo, assim, diferentes composições com as �guras planas que 
constituem a casa. Considerando que o reconhecimento de �gu-
ras planas como o triângulo é uma das habilidades matemáticas 
a serem desenvolvidas nos anos iniciais (BRASIL, 2017), o profes-
sor estará atendendo, ainda, ao previsto nos documentos o�ciais 
para a educação brasileira, como a Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC). Ao �nal da atividade, as crianças podem construir suas 
casas com as três partes e compor uma cidade, representando o 
�nal da história e atendendo ao desejo da vovó.
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O segundo livro indica, no próprio título, a possibilidade de 
desenvolver atividades que envolvam a formação da centena, bem 
como atividades de contagem e de combinatória, ao provocar os 
estudantes a calcularem quantas combinações diferentes Dona 
Centopeia e sua �lha poderão fazer na volta às compras. O próprio 
enredo do livro, no qual as centopeias se dirigem a uma loja de sa-
patos, pode servir de mote para o professor promover discussões 
sobre o sistema monetário e trabalhar as operações de soma e sub-
tração através de situações de compra e venda hipoteticamente vi-
venciadas pelas centopeias. A integração entre as áreas é facilitada 
ao promover, com as crianças, a discussão sobre a classi�cação das 
centopeias, discutir se elas têm, de fato, cem pés, etc.

Outra atividade interessante com o livro de literatura infantil 
é a criação de histórias motivadas pela história contada. Em algu-
mas obras o professor terá a oportunidade de oferecer às crianças 
histórias em que elas podem observar �guras planas, como no 
caso de As três partes. Após a leitura, poderá promover situações 
para a criança observar as �guras nas superfícies dos objetos do 
mundo físico, além de criar histórias e produções artísticas com 
as �guras. Nesse contexto, é interessante que o planejamento do 
professor seja organizado, por exemplo, por meio de sequências 
didáticas.

São in�nitas as possibilidades de explorações matemáticas a 
partir de uma história infantil. Cabe ao professor investir em sua 
criatividade, utilizando livros que encantem e envolvam as crian-
ças, possibilitando atingir os objetivos do trabalho tanto com a 
literatura infantil quanto com os conceitos matemáticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pretendeu-se com esse texto problematizar alguns aspectos 
que envolvem a relação entre literatura infantil e ensino de ma-
temática nos anos iniciais. Entre os aspectos discutidos, desta-
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ca-se fundamentalmente que a matemática, principalmente nos 
anos iniciais, não deve ser trabalhada de forma isolada, mas num 
contexto de desenvolvimento da linguagem, visto ser ela mesma 
uma forma de linguagem. 

Assim, o trabalho com a matemática deve contemplar os con-
teúdos dessa área especí�ca de conhecimento, mas também ser 
desenvolvido em consonância com as práticas de alfabetização e 
letramento, numa perspectiva que busque o desenvolvimento da 
alfabetização matemática, conforme preconizado nos cadernos 
de matemática do PNAIC 2014.

Nesse contexto, a literatura infantil pode ser uma excelente 
estratégia para a contextualização dos conteúdos matemáticos 
para as crianças. Porém, nesse trabalho integrado, não há de se 
perder de vista o principal papel da literatura, que é encantar 
crianças, jovens e adultos.
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A MATEMÁTICA DOS ANOS INICIAIS 
COMO GERADORA DE UM TRABALHO 

INTERDISCIPLINAR

NILZA TERESINHA RIBEIRO XAVIER

Neste artigo é apresentada uma possibilidade de resolução 
de problemas matemáticos desenvolvida no espaço formativo 
do programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC). As formadoras locais participantes do grupo eram pro-
fessoras e coordenadoras pedagógicas do ciclo de alfabetização 
de escolas municipais e estaduais ligadas à Universidade Federal 
de Pelotas (UFPel) nesse processo formativo. A proposta apresen-
tada surgiu a partir da leitura e re�exão do Caderno 7 do PNAIC, 
intitulado Alfabetização matemática na perspectiva do letramento 
(BRASIL, 2015a). 

Com os objetivos de aprofundar temáticas essenciais da edu-
cação matemática e re�etir sobre a organização do trabalho peda-
gógico com foco na interdisciplinaridade no ciclo de alfabetização, 
optamos por, além de leituras, estudos, re�exões e trocas de expe-
riências sobre o tema, realizar uma o�cina a partir do livro Os proble-
mas da Família Gorgonzola, de Eva Furnari. Por meio dessa propos-
ta metodológica, procuramos seguir a lógica adotada pelo PNAIC, 
que sempre foi contrário ao isolamento das áreas do conhecimen-
to, e propor a conexão entre as áreas de matemática e linguagens.
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A contextualização e a interdisciplinaridade são dois princí-
pios que muito têm contribuído para dar signi�cados aos con-
teúdos matemáticos. Quando falamos em contextualização, nos 
referimos ao ensino de matemática vinculado às situações do co-
tidiano, conectado às necessidades sociais do aluno. 

As necessidades cotidianas fazem com que os alunos desen-
volvam uma inteligência essencialmente prática, que permi-
te reconhecer problemas, buscar e selecionar informações, 
tomar decisões e, portanto, desenvolver uma ampla capa-
cidade para lidar com a atividade matemática. Quando essa 
capacidade é potencializada pela escola, a aprendizagem 
apresenta melhor resultado (BRASIL, 1997, p. 29).

O signi�cado da atividade matemática para o aluno também 
é resultante das conexões que ele estabelece entre ela e os de-
mais componentes curriculares. Nessa perspectiva, a contextuali-
zação aponta para a necessidade de integração entre os saberes 
matemáticos e os das outras áreas do conhecimento. Há vários 
contextos ricos de signi�cados que podem e devem ser matema-
tizados e, dessa forma, a matemática se insere em um ensino in-
terdisciplinar. 

No ciclo de alfabetização, as atividades de oralidade, leitura e 
escrita são práticas sociais importantes para a leitura e interpreta-
ção de mundo, essenciais para o desenvolvimento da cidadania. 
Na aula de matemática, trabalhamos a linguagem oral e a escrita 
quando a criança se expressa e fala sobre suas hipóteses, registra 
suas estratégias e explica para seus colegas como pensou e re-
solveu um problema. Desse modo, apresentamos a matemática 
articulada com a língua materna na perspectiva do letramento.

Ainda pensando na área das linguagens, buscamos ligar a 
matemática à arte, o que, à primeira vista, parece muito difícil, já 
que a arte, entre outras coisas, é um canal de expressão e manifes-
tação de sentimentos. Entretanto, a matemática também desen-
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volve a criatividade e a capacidade de sonhar, permite imaginar 
mundos diferentes e possibilita comunicar esses sonhos de forma 
clara. Desse modo, na o�cina apresentada, destacamos também 
que há um diálogo possível entre a arte e a matemática.

Em relação aos problemas matemáticos propostos às crian-
ças, entendemos que precisam ser interessantes, desa�adores e 
signi�cativos, permitindo que formulem e testem suas hipóteses.

Resolver um problema não se resume em compreender o 
que foi proposto e em dar respostas aplicando procedimen-
tos adequados. Além disso, é necessário desenvolver habili-
dades que permitam pôr à prova os resultados, testar seus 
efeitos, comparar diferentes caminhos, para obter a solução. 
Nessa forma de trabalho, o valor da resposta correta cede 
lugar ao valor do processo de resolução (BRASIL, 1997, p. 33).

Quando o aluno é estimulado a testar suas hipóteses, ques-
tionar o problema e transformá-lo em um novo problema, �ca 
evidente que a construção do conhecimento matemático passa 
pela ação re�exiva. 

De acordo com Smole e Diniz (2001), a utilização da literatura 
infantil integrada à resolução de problemas permite que alunos e 
professores usem estratégias variadas para encontrar sua solução. 
Essas estratégias, como o desenho, a oralidade, as dramatizações, 
tentativa e erro, estimulam a capacidade de interpretação de di-
ferentes situações que evidenciam a leitura e o conhecimento de 
mundo de cada leitor.

A literatura infantil estimula a capacidade de interpretação, 
que é uma habilidade essencial para a resolução de problemas. 
Logo, o ensino da matemática em conexão com a literatura infantil 
favorece a criatividade e o trabalho coletivo, a iniciativa individual 
e a autonomia das crianças. Sua contribuição ocorre à medida que 
se exploram metodologias que priorizam a criação de estratégias, 
a comprovação, a justi�cativa, a argumentação e o espírito crítico.
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INTEGRANDO SABERES: OS PROBLEMAS DA FAMÍLIA 
GORGONZOLA

A o�cina aqui descrita foi organizada em cinco momentos. No 
primeiro momento, vimos uma animação com a música Família, 
de Arnaldo Antunes e Tony Bellotto, cantada pelo grupo Titãs. A 
partir da música, problematizamos os principais tipos de famílias, 
suas di�culdades e introduzimos a leitura do livro Os problemas 
da Família Gorgonzola, de Eva Furnari, fazendo algumas predições 
e inferências, destacando seus desa�os e brincadeiras. Nesse mo-
mento, também apresentamos a autora e sua obra a �m de que os 
participantes entrassem no universo literário em foco, com seus 
personagens engraçados e seus nomes cheios de trocadilhos e 
sonoridades

Figura 1 – Capa do livro de Eva Furnari

Fonte: acervo da autora
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O livro também traz um divertido teste para saber “que tipo 
de cérebro” tem dentro da nossa cabeça. É um convite para o gru-
po resolver os embaraçosos problemas, elaborando suas próprias 
estratégias.

No segundo momento, realizamos a leitura do livro. Ao mes-
mo tempo, o grupo acompanhava sua apresentação em Power 
Point. Antes de abordar os problemas-desa�os, no terceiro mo-
mento, o grupo conheceu os integrantes da família, colorindo 
e identi�cando os personagens, bem como o grau de parentes-
co entre eles. Após a realização dessa tarefa, os grupos expuse-
ram em mural os personagens identi�cados, colocando-os em 
ordem alfabética. Cada grupo também foi desa�ado a escrever 
uma lista com outros nomes esquisitos e organizar atividades 
que contemplassem outros direitos de aprendizagem de língua 
portuguesa.

Em seguida, no quarto momento, foram distribuídos a cada 
grupo um problema-desa�o apresentado na obra. A tarefa era 
encontrar estratégias que levassem à solução dos problemas de 
uma forma criativa e fora do convencional, re�etindo sobre como 
as crianças resolveriam essa situação-problema (desenhos, mate-
rial concreto, etc.) e como seriam seus registros.

No quinto momento, cada grupo deveria apresentar à turma 
o problema recebido e as estratégias que levariam à sua solução. 
Nessa apresentação, os grupos deveriam explorar uma das lin-
guagens artísticas: artes visuais, dança, música ou teatro. A Figura 
2 apresenta a estratégia de um dos grupos para resolver o proble-
ma dos Zimundos.
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Figura 2 – O problema de Grudi para calçar seus gatinhos

Fonte: acervo da autora

Socializar e discutir as estratégias usadas pelos colegas também 
foi fundamental, possibilitando re�etir sobre maneiras mais simples 
e econômicas de operar. Aos poucos, o grupo foi descobrindo no-
vos recursos e percebendo que existem várias formas de se resolver 
um mesmo problema. Assim, organizaram e ampliaram seus conhe-
cimentos, construindo um repertório de procedimentos e�cientes 
para resolver diversos tipos de situação. Esse é um rico processo que 
vai sendo construído a partir das atividades e dos desa�os propostos.

A ideia principal do livro é a resolução de desa�os matemá-
ticos levando a literatura às aulas de matemática para tornar a 
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aprendizagem mais atrativa e inovadora aos alunos. Sobre essa 
integração entre a literatura e a matemática, as autoras Smole, 
Cândido e Stancanelli (1997, p. 12) destacam que

integrar literatura nas aulas de matemática representa uma 
substancial mudança no ensino tradicional da matemáti-
ca, pois em atividades deste tipo, os alunos não aprendem 
primeiro a matemática para depois aplicar na história, mas 
exploram a matemática e a história ao mesmo tempo. 

Sob esse enfoque, a resolução de problemas permite comuni-
car ideias e desenvolver várias noções e habilidades matemáticas, 
criando uma importante relação entre a bagagem de noções in-
formais que a criança traz para a escola e o conhecimento mate-
mático formal.

A ideia de solicitar aos grupos a socialização de suas estraté-
gias de resolução dos problemas-desa�os explorando uma das 
linguagens artísticas surgiu da necessidade de proporcionarmos 
uma re�exão sobre o papel da arte no ciclo de alfabetização. A for-
ma como a arte deve ser trabalhada na alfabetização, utilizando-
se de associações, fantasias e interpretações, determinará como a 
criança a verá a arte quando adulta. A sua visão será comprome-
tida com o seu passado vivido, com as suas experiências, en�m, 
com a sua época, lugar e referenciais. Também ampliará a sua sen-
sibilidade humana, o seu apuro estético e o olhar crítico para com 
a arte e a realidade de sua época. Os grupos, ao apresentarem as 
soluções dos problemas, utilizaram pequenos esquetes teatrais, 
música e dança.

Como área de conhecimento, a arte desperta cada vez mais 
tendências nas “investigações contemporâneas no sentido de di-
mensionar a complementaridade entre arte e ciência, precisando 
a distinção entre elas e, ao mesmo tempo, integrando-as numa 
nova compreensão do ser humano” (BRASIL, 1997, p. 34). A Figura 
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3 apresenta a estratégia de um dos grupos para resolver o proble-
ma dos parafusos.

Figura 3 – Quantos �ubinhos foram engolidos pelo baguá?

Fonte: acervo da autora

Smole e Diniz (2001) dizem que muitas vezes a di�culdade 
que as crianças encontram para resolver problemas está relacio-
nada com o próprio texto do problema. Por esse motivo, traba-
lhamos com estratégia de leitura do enunciado de problemas. 
Podemos indicar alguns encaminhamentos como dividir a turma 
em grupos, realizar a primeira leitura enquanto as crianças procu-
ram acompanhá-la e, ao terminar a leitura, propor que cada grupo 
realize uma nova leitura; cabe sugerir que explorem o texto do 
problema para identi�car informações – palavras, expressões, nú-
meros – que ajudem a construir estratégias de solução. 
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Outro aspecto a ser destacado no trabalho desenvolvido com 
a obra Os problemas da Família Gorgonzola é o uso de materiais 
concretos construídos pelos próprios alunos. Essa atividade os le-
vará a elaborar, interpretar e resolver as situações-problema utili-
zando e comunicando suas estratégias pessoais, envolvendo seus 
diferentes signi�cados. 

Além das atividades sugeridas no encontro formativo, atra-
vés da o�cina apresentada, é fundamental destacar a importân-
cia do papel do professor para conduzir esse tipo de atividade. 
Para que os alunos desenvolvam o gosto e o prazer de aprender 
matemática, eles precisam ter boas experiências com atividades 
motivadoras, colaborativas e que favoreçam conexões com ou-
tros componentes curriculares. Essas situações promovem não 
só um envolvimento maior das crianças com a matemática, mas 
também motivação por perceberem que são capazes de estabe-
lecer relações, sugerir estratégias e resolver, com certa facilidade, 
as situações-problema propostas.

Para aprender matemática, é preciso trocar ideias e saberes, 
o que exige o domínio da leitura e da escrita. É através da lingua-
gem que as ciências se comunicam. Sobre a matemática e o coti-
diano, D’Ambrósio (2000, p. 22) a�rma que

o cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres pró-
prios da cultura. A todo instante, os indivíduos estão com-
parando, classi�cando, quanti�cando, medindo, explican-
do, generalizando, inferindo e, de algum modo, avaliando, 
usando os instrumentos materiais e intelectuais que são 
próprios à sua cultura.

Portanto, é fundamental considerar o cotidiano dos discentes 
na aquisição do conhecimento matemático.
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REFLEXÕES E AVALIAÇÕES

Uma das estratégias formativas do PNAIC-UFPel foi promover 
a avaliação individual realizada pelos cursistas dos encontros de 
formação. Sobre a o�cina realizada a partir da obra de Eva Furnari, 
destacamos algumas avaliações. Na avaliação da professora cur-
sista Alessandra, podemos perceber como foi signi�cativa a ativi-
dade proposta na o�cina. Ela nos diz o seguinte:

O dia hoje foi muito signi�cativo para mim. Tive a oportuni-
dade de relembrar a importância de agregar ao planejamen-
to a alfabetização matemática, explorando as diversas áreas 
do conhecimento. As atividades com o livro Os problemas 
da Família Gorgonzola, com os desa�os matemáticos foram 
muito criativas, mostrando através da ludicidade retratada 
nas apresentações dos grupos as variadas possibilidades de 
expressar os resultados e soluções dos problemas.

A professora cursista Niraci destaca a importância de trans-
formar a aula de matemática em um momento prazeroso para a 
criança:

Hoje aprendi que para solucionar problemas utilizamos a 
imaginação e a criatividade, além de podermos transfor-
mar a aula de matemática em momentos prazerosos, onde 
a criança pode se expressar e usa sua percepção de vida 
para fazer matemática. Nessas atividades também percebi 
que o trabalho em grupo também favorece a busca pela 
solução de problemas, pois através de várias relações eles 
conseguem chegar ao resultado.

A importância da interdisciplinaridade esteve presente na 
avaliação da professora Lu, que assim relatou:

O dia de hoje foi muito signi�cativo. As atividades propos-
tas trouxeram inúmeras inspirações para intervenções em 
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nossas salas de aula. Pensar sobre os desa�os propostos 
no livro Os problemas da Família Gorgonzola foi muito in-
teressante. Abordamos a importância de trabalharmos a 
matemática de forma prazerosa e de maneira interdiscipli-
nar. Foi enriquecedor e nos fez perceber que não podemos 
ser reféns de regras e fórmulas. A matemática é muito mais 
que isso. 

A professora Anajara destacou em sua avaliação vários aspec-
tos trabalhados através da o�cina proposta:

Os problemas da Família Gorgonzola: desa�os, construção 
coletiva, uso de material concreto, situações-problema, 
matemática contextualizada, criatividade, matemática de 
forma lúdica, aula em movimento, socialização de saberes. 
O encontro de hoje propiciou um aprendizado coletivo e 
lúdico, indo mais além, nos deu pistas de como romper 
com as barreiras das “di�culdades” matemáticas. Através 
do lúdico, do processo criativo podemos avançar e contex-
tualizar os saberes matemáticos. Percebi que preciso rom-
per com a fragmentação dos conteúdos de matemática.

Em sua avaliação, Fernanda destaca as possibilidades de tra-
balho com as situações-problema apresentadas pela obra:

Hoje nossa formação foi muito produtiva, pela manhã foi 
uma exploração mais teórica, �nalizando com a leitura de 
um livro maravilhoso, um dos mais legais que já ouvi sen-
do contado, muito engraçado e interativo, me apaixonei! 
Milhares de ideias borbulharam na minha cabeça para de-
senvolver com minhas turmas de 2º ano e de 4º ano, pois 
a linguagem, estrutura e situações-problema apresentadas 
no livro se adequam para as duas realidades. Na parte da 
tarde realizamos uma o�cina a partir do livro Os problemas 
da Família Gorgonzola, em grupos. Recebemos os proble-
mas e resolvemos de forma criativa, pensamos como as 
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crianças pensariam para resolvê-los. Adorei meu grupo, 
nos ajudamos e criamos várias possibilidades muito legais. 
As apresentações dos demais grupos foram espetaculares, 
divertidas, dinâmicas, muito criativas. Adorei! Saí desse en-
contro diferente, positivamente diferente de quando che-
guei. Muito produtivo!

Essas avaliações provocaram muitos questionamentos sobre 
o ensino e a aprendizagem da matemática nos anos iniciais, apre-
sentados a seguir com o objetivo de despertar nos leitores motiva-
ção para uma re�exão mais profunda: qual é o papel da matemá-
tica no processo de alfabetização da criança? Como a linguagem 
matemática pode se constituir em um eixo de integração entre os 
outros saberes? Como podemos nos apropriar dos conteúdos ma-
temáticos que não dominamos? Temos disposição para estudar, 
planejar e aprender sempre mais? Quais habilidades matemáticas 
são necessárias para que a criança seja considerada alfabetizada 
dentro dessa perspectiva? Como os direitos de aprendizagem de 
matemática podem nos ajudar a encontrar respostas para mui-
tos desses questionamentos? Essa e outras metodologias possi-
bilitariam avançarmos no desenvolvimento desses direitos? De 
que forma a oralidade pode e deve ser trabalhada na resolução 
de situações-problema? Qual é a importância dos registros, como 
os desenhos, por exemplo, que permitem percebermos como as 
crianças pensam matematicamente? Como o trabalho em grupo 
pode contribuir para que a criança construa seus argumentos e 
teste suas hipóteses? Como o lúdico pode tornar o processo de 
alfabetização matemática na perspectiva do letramento mais sig-
ni�cativo?

As atividades propostas na o�cina desenvolvida a partir da 
obra de Eva Furnari levaram as cursistas a alçar outros voos, que, 
com muita criatividade, continuaram buscando a contextualiza-
ção e a interdisciplinaridade. A professora Cláudia enviou alguns 
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registros de seu trabalho com a mesma obra, que gerou outras 
possibilidades interdisciplinares nas áreas das ciências humanas e 
ciências da natureza. A Figura 4 apresenta um desses momentos, 
quando sua turma de terceiro ano degustava o queijo gorgonzo-
la depois de ter descoberto que é uma variedade de queijo azul 
fabricado com leite de vaca, originário da localidade de Gorgon-
zola, nos arredores de Milão, na Itália. Segundo o relato da profes-
sora, as crianças descobriram o processo de cura do queijo e es-
tudaram os fungos bolores, do tipo Penicillium, que são injetados 
na massa.

Figura 4 – Alunos degustando o queijo gorgonzola

Fonte: acervo da professora Cláudia
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao realizarmos a leitura das avaliações do encontro de for-
mação, percebemos que a maioria das formadoras locais – pro-
fessoras e coordenadoras pedagógicas do ciclo de alfabetização 
– destacaram o conjunto das atividades propostas como sendo 
de extrema importância no processo de alfabetização matemática 
das crianças. Nesses relatos, observamos que as cursistas consta-
taram que a matemática se aprende de forma lúdica, nas relações 
sociais, trocando ideias com os colegas, observando o dia a dia e 
lendo um bom livro de histórias. As cursistas entenderam que a 
alfabetização matemática na perspectiva do letramento não pode 
ser desvinculada das propostas de alfabetização em língua por-
tuguesa e que as atividades interdisciplinares permitem romper 
com a prática tão comum em nossas salas de aula de fragmenta-
ção dos conteúdos matemáticos.
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INTRODUÇÃO

Este artigo tem o propósito de apresentar os resultados de 
uma pesquisa que investigou a concepção de lúdico no Pacto Na-
cional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), por meio da aná-
lise do caderno de formação número 4 de língua portuguesa do 
ano de 2012. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, considerando 
a perspectiva de Bogdan e Biklen (1994), com enfoque na pesqui-
sa documental, que “permite a investigação de determinada pro-
blemática não em sua interação imediata, mas de forma indireta, 
por meio do estudo dos documentos que são produzidos pelo ho-
mem e por isso revelam o seu modo de ser, viver e compreender 
um fato social” (SILVA et al., 2009, p. 457).

Cabe destacar inicialmente que todos os cadernos do PNAIC, 
referentes ao primeiro, segundo e terceiro ano do ciclo de alfa-
betização, apresentam o mesmo objetivo, qual seja: “conhecer a 
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importância do uso de jogos e brincadeiras no processo de apro-
priação do sistema de escrita alfabética, analisando jogos e pla-
nejando aulas em que os jogos sejam incluídos como recursos 
didáticos” (BRASIL, 2012, p. 31). A partir desse objetivo, identi�-
camos nesses cadernos a intenção de esclarecer aos professores 
alfabetizadores que o jogo está sendo considerado um suporte 
para auxiliar as crianças no processo de apropriação do sistema de 
escrita alfabética (SEA), elencado como um recurso didático para 
o trabalho do professor em sala de aula. Portanto, ao longo deste 
artigo procuramos problematizar essa perspectiva. 

Na primeira seção apresentamos os pressupostos teóricos 
que fundamentam essa pesquisa no que tange à discussão sobre 
lúdico, considerando os seguintes autores: Huizinga (2000), De-
lalande (2009), Brougère (1998, 2000, 2010), Kishimoto (2011) e 
Marcellino (2013). Nas seções seguintes, focamos na análise dos 
três cadernos que compõem a Unidade 4, sendo cada caderno re-
ferente a um ano do ensino fundamental. Por �m, os resultados da 
pesquisa indicam que as concepções de lúdico ora aproximam-se 
das concepções de cultura lúdica discutidas por Brougére (2000) 
e Kishimoto (2010), ora distanciam-se desses referenciais, espe-
cialmente quando apresentam exemplos de atividades lúdicas 
voltadas basicamente para a aprendizagem do sistema de escrita 
alfabética e da matemática. Desse modo, �cou evidente que o lú-
dico é indicado como estratégia para aprendizagem, e não como 
algo em si mesmo. 

LÚDICO: UM RECORRIDO NO CAMPO TEÓRICO

Partimos do pressuposto de que conceituar lúdico é uma ta-
refa difícil e complexa, sendo necessário, muitas vezes, um estudo 
mais amplo. O lúdico está atrelado a uma diversidade de palavras, 
como, por exemplo, jogo, brinquedo e brincadeira, que têm sido 
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objeto de investigação de teóricos de diversas áreas do conheci-
mento. 

Segundo Kishimoto (2011, p. 19), termos como “[...] jogo, brin-
quedos e brincadeira ainda são empregados de forma indistinta, 
demonstrando um nível baixo de conceituação deste campo”. 
Dessa forma, a autora atribui o uso de tais termos de forma in-
distinta à cultura de cada localidade, ou seja, à maneira como são 
utilizados, a depender da linguagem de cada contexto social. A 
palavra brincadeira, por exemplo, aparece vinculada ao brincar, 
considerando que tanto o brinquedo como a brincadeira estão 
de�nidos como passatempo. A palavra jogo é apresentada no di-
cionário (HOUAISS; VILLAR, 2001) vinculada à diversão e ao prazer, 
mas consta que deve ter regras. No dicionário é abordado que o 
jogo é espontâneo e está vinculado à brincadeira. Outro aspecto 
relevante para esta pesquisa é que o dicionário vincula o jogo à 
aprendizagem, procurando dar-lhe um sentido, com uma pers-
pectiva focada na visão do adulto. 

A palavra lúdico aparece no dicionário (HOUAISS; VILLAR, 
2001) vinculada a jogo, brinquedo e qualquer outra atividade que 
vise ao divertimento. Observamos, portanto, que as de�nições 
contemplam de um modo ou de outro o jogo, o brinquedo e a 
brincadeira, sendo o lúdico aquilo que se faz com gosto, pelo pra-
zer – ponto para re�exão sobre o trabalho em sala de aula. Além 
disso, as de�nições descritas no dicionário também têm relação 
com a etimologia de cada palavra, com sua origem na língua por-
tuguesa.

Bomtempo e Hussein (1986) tratam sobre a di�culdade en-
contrada para de�nir o comportamento de brincar devido à di-
versidade de respostas. Então, recorrem ao dicionário a �m de en-
tender e de�nir um conceito para o brincar. Segundo as autoras,

o próprio termo brinquedo aparece empregado de diver-
sas maneiras. Rosamilha (1979) faz referência às de�nições 
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que aparecem no Novo dicionário de língua portuguesa de 
Ferreira (1975), que de�ne brinquedo tanto como um ob-
jeto que serve para crianças brincarem como o próprio 
jogo de crianças, brincadeira, divertimento, passatempo, 
folgueto. Desta forma, pode-se a�rmar que, em português, 
jogo e brinquedo são empregados indistintamente, em-
bora na maioria das vezes as pessoas se re�ram à palavra 
jogo quando a brincadeira envolve regras e brinquedo 
quando se trata, apenas, de uma atividade estruturada 
(BOMTEMPO; HUSSEIN, 1986, p. 17-18, grifos das autoras).

As referidas autoras buscam a de�nição da palavra brincar em 
outros idiomas, como, por exemplo, em inglês, cujo correspon-
dente é play, mas este também têm signi�cado ambíguo, poden-
do estar atrelado a uma atividade não estruturada unicamente 
pelo prazer ou a uma atividade estruturada pautada em regras. 
De acordo com Bomtempo e Hussein (1986, p. 18),

Rosamilha (1979) faz referências aos termos que, em outros 
idiomas, equivalem, em nosso meio ao termo brinquedo, 
como o termo alemão “spielen”, o “jouer” do francês, o “ju-
quete” do espanhol, o “gioco” do italiano, o “igra” do rus-
so, que são usados tanto para brinquedo com para o jogo. 
Por outro lado, o japonês designa a função lúdica, como 
os idiomas acima, com uma única e bem de�nida palavra 
“asobi”, possuindo paralelamente um antônimo para de-
signar seriedade.

Dessa forma, as autoras expressam que “[...] há uma di�culda-
de em encontrar uma de�nição para o comportamento de brincar 
a partir dos próprios termos ‘jogo’ e ‘brinquedo’ e vemos que isso 
ocorre não só na língua portuguesa, como também em outros 
idiomas” (BOMTEMPO; HUSSEIN, 1986, p. 18). 

Ainda hoje continuamos encontrando essa mesma di�cul-
dade em conceituar termos que aparecem atrelados ao lúdico e, 
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principalmente, conceituar o próprio lúdico. Huizinga (2000) refe-
re-se ao lúdico como jogo, embora algumas vezes também utilize 
a palavra brincar referindo-se às crianças. O autor a�rma que “[...] é 
no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve”. Além 
disso, “[...] a cultura possui um caráter lúdico e é vista como um 
fenômeno cultural e não biológico” (HUIZINGA, 2000, p. 3). 

Para o referido autor, o jogo enfeitiça e faz ir além da vida co-
tidiana, pois tem a predisposição de nos envolver naquele dado 
momento, fazendo com que estejamos imersos no seguimento 
de suas ordens e regras, durante o tempo e no local determina-
do, sem interesses materiais. O jogo, portanto, nos envolve de 
maneira profunda em meio aos seus mistérios, fascinações, risos 
e emoções, deixando-nos extremamente encantados durante 
aquele período. Além disso, o autor realiza uma conexão entre as 
palavras lúdico, jogo e brincadeira, relacionando-as de modo que 
todas pareçam, por algumas vezes, ter o mesmo sentido.

Segundo Huizinga (2000, p. 16), “os jogos infantis possuem a 
qualidade lúdica em sua própria essência, e na forma mais pura 
dessa qualidade”. O autor também a�rma que existem caracte-
rísticas lúdicas imbricadas ao jogo: “ordem, tensão, movimento, 
mudança, solenidade, ritmo e entusiasmo”. Ainda Huizinga (2000, 
p. 145) expressa que

[...] todo jogo é limitado no tempo, não tem contato com 
qualquer realidade exterior a si mesmo e contém seu �m 
em sua própria realização. Caracteriza-se além disso pela 
consciência de se tratar de uma atividade agradável, que 
proporciona um relaxamento das tensões da vida quotidia-
na.

Os aspectos lúdicos são também discutidos por Brougère 
(2010, p. 1), segundo o qual “cultura lúdica são todos os elementos 
da vida, todos os recursos à disposição das crianças que permitem 



216

AS CONCEPÇÕES DE LÚDICO NOS CADERNOS DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA

O PNAIC ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA E AS MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES DE TRABALHO
PEDAGÓGICO COM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO - VOL. 5

construir o segundo grau”. O segundo grau seria a fantasia, a ima-
ginação, a brincadeira, mas mantendo a relação com a realidade 
(primeiro grau), pois o autor usa aspectos da vida cotidiana para 
estabelecer uma relação entre a brincadeira e a cultura local em 
um sentido amplo. Posteriormente, as crianças desenvolvem essa 
cultura lúdica, que inclui “os jeitos de fazer, as regras e os hábitos 
para construir a brincadeira” (BROUGÈRE, 2010, p. 1).

Como é possível perceber, Brougère não utiliza o termo lúdi-
co, mas opta por cultura lúdica, que se refere à imersão da criança 
em um mundo de fantasia, onde ela realiza, com seus pares, troca 
de experiências culturais, vivenciando instantes em que emerge 
na cultura do outro, ao mesmo tempo que divide aspectos da cul-
tura de onde provém. Segundo o autor, a cultura lúdica refere-se 
ao ato de interação, e é isso que permite que uma criança brinque 
com outras, ou seja, é “tudo aquilo que compartilhamos” durante 
uma brincadeira (BROUGÈRE, 2000, p. 1). 

Ainda, segundo Brougère (1998), cultura lúdica é tudo aquilo 
que faz com que a criança brinque, pense, crie e recrie através de sua 
imaginação, compartilhando experiências e culturas, gerando no-
vas brincadeiras, sem o objetivo da aprendizagem, mesmo que mui-
to se aprenda no ato de brincar. É através das interações com seus 
pares que as crianças vão agregando novas aprendizagens vindas 
de inúmeros compartilhamentos com outras crianças, de diversas 
culturas e, assim, vão inventando novos jogos e brincadeiras. 

Desse modo, na cultura lúdica, a interação é o ponto funda-
mental, e é através dela que as crianças enriquecem de maneira 
crescente seu repertório lúdico. Podemos, assim, compreender 
que a cultura lúdica, embora dependa da especi�cidade de cada 
indivíduo que a pratica ou a compõe, está dentro de um contexto 
mais abrangente, dentro de um contexto social. E este permite 
o entendimento da aprendizagem entre as crianças e os adultos, 
que aprendem com a cultura lúdica.



O PNAIC ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA E AS MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES DE TRABALHO
PEDAGÓGICO COM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO - VOL. 5

217

AS CONCEPÇÕES DE LÚDICO NOS CADERNOS DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA

No mesmo sentido, Kishimoto (2010, p. 26) expressa que a 
cultura lúdica

é produzida pelos indivíduos que dela participam, na me-
dida em que é ativada por operações concretas que são as 
próprias atividades lúdicas. A criança adquire, constrói sua 
cultura lúdica brincando. É o conjunto de sua experiência 
lúdica acumulada, começando pelas primeiras brincadei-
ras de bebê evocadas anteriormente, que constitui sua cul-
tura lúdica. Essa experiência é adquirida pela participação 
em jogos com os companheiros, pela observação de outras 
crianças, pela manipulação cada vez maior de objetos de 
jogo.

Com base nessas considerações, podemos de�nir brinquedo 
como o objeto utilizado pela criança para criar e recriar suas brin-
cadeiras de acordo com suas interações, experiências, vivências e 
culturas. O jogo con�gura-se como o momento em que os pares 
iniciam em situação de igualdade, mas ao mesmo tempo compe-
tem e chegam a um vencedor. A cultura lúdica, ou o lúdico, é o 
que impulsiona esse universo infantil que “recheia” a imaginação 
da criança e possibilita que ela interaja e crie sua própria cultura, 
através da alegria de viver momentos de trocas e interações cultu-
rais. De�nida essa perspectiva teórica, passamos, então, a analisar 
os cadernos do PNAIC.

PERSPECTIVA DE LÚDICO NOS CADERNOS DO PNAIC: 
PRIMEIRO ANO

Conforme a�rmado anteriormente, optamos por focar a análise 
nos três cadernos que compõem a Unidade 4, que é especí�ca so-
bre o lúdico, sendo cada caderno referente a um ano do ensino fun-
damental. Os cadernos têm os seguintes títulos: Ano 1) Ludicidade 
na sala de aula; Ano 2) Vamos brincar de construir as nossas e outras 
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histórias; Ano 3) Vamos brincar de reinventar histórias. Além desses, 
há o caderno Educação do Campo, que não fez parte do material 
de análise desta pesquisa. Todos os cadernos são compostos por 
seções que apresentam os mesmos títulos, quais sejam: a) Iniciando 
a conversa; b) Aprofundando o tema; c) Compartilhando; d) Apren-
dendo mais. Além disso, cada seção é composta por textos que 
abordam a temática do lúdico em questão. 

Na sequência desta pesquisa, dentro dos quadros de análise, 
estão expostos o título de cada texto e suas referidas autoras. As au-
toras dos textos – Rosinalda Teles, Tícia Cassiany Ferro Cavalcante, 
Andrea Tereza Brito Ferreira, Ester Calland de Sousa Rosa, Marga-
reth Brainer, Maria Thereza Didier e Telma Ferraz Leal – têm gra-
duação nas mais diversas áreas como matemática, fonoaudiologia, 
história, psicologia e pedagogia. Além disso, todas estão vinculadas 
e atuam na área da educação. A maioria das autoras tem doutorado 
em educação, sendo que, das sete citadas, seis integram o corpo 
docente da Universidade Federal de Pernambuco, com produção 
reconhecida nas áreas de alfabetização, ensino e leitura, formação 
de professores, saberes docentes e currículo, análise de livros didá-
ticos, educação inclusiva, cotidiano escolar, entre outras.

A partir da leitura dos textos da Unidade 4 dos três anos do 
ciclo de alfabetização, separamos excertos que de alguma forma 
relacionam-se com o lúdico. Depois, destacamos frases centrais, 
identi�cadas como signi�cativas, que apresentam indícios para as 
discussões sobre o lúdico. Assim, classi�camos as frases em duas 
perspectivas: uso do lúdico como ferramenta para a aprendiza-
gem; e uso do lúdico de modo natural, o que se aproxima do con-
ceito de cultura lúdica que abordamos anteriormente. Após essa 
etapa, destacamos palavras que denominamos palavras-chave. 
Por �m, elaboramos quadros para cada ano do ciclo e, posterior-
mente, separamos o conteúdo por textos para melhor compreen-
são durante as discussões.  
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Na sequência, apresentamos os quadros e o que considera-
mos palavras-chave, que estão destacadas em negrito em cada 
excerto em ambas as categorias. O Quadro 1, a seguir, traz o pri-
meiro texto do primeiro ano.

Quadro 1 – Ludicidade na sala de aula: ano 1: texto 115

LÚDICO COMO FERRAMENTA PARA 
APRENDIZAGEM P. LÚDICO DE MODO NATURAL P.

As brincadeiras promovem situações 
em 

que as crianças aprendem conceitos, 
atitudes e 

desenvolvem habilidades diversas.

7

Que palavras lhe vêm à mente 
quando ouve falar em jogo ou 

brincadeira?
Diversão, alegria, prazer.

6

Situações lúdicas, em que as crianças 
brincam, são favoráveis à aprendiza-

gem de todas as crianças.
7

O lúdico naturalmente induz à 
motivação e à diversão. 6

Situações experimentais indicam que 
quando as crianças brincam, apren-

dem.
10

[...] O lúdico [...] representa liber-
dade de expressão, renovação e 

criação do ser humano.
6

O lúdico, no seu papel de instrumento 
auxiliar e complementar da educa-

ção, representa um recurso facilitador e 
motivador da aprendizagem.

10, 
11

Jogos que ajudam na aprendizagem 
do sistema alfabético e de conteúdos. 11

Diversos jogos também podem ser 
utilizados pelos professores para ajudar 

na aprendizagem
11

Potencialidade dos jogos para mobili-
zar conhecimentos matemáticos. 11

Situações seguras e lúdicas de apren-
dizagem. 11

Ao brincar […] desenvolve dimensões 
importantes no aprendizado dos co-

nhecimentos escolares.
11

Fonte: adaptado de Brainer et al. (2012a) 

15 Texto: Ser cuidado, brincar e aprender: direitos de todas as crianças. Autoras: Margareth Brai-
ner, Rosinalda Teles, Telma Ferraz Leal e Tícia Cassiany Ferro Cavalcante (BRAINER et al., 
2012a).
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A partir do exposto no Quadro 1, é possível perceber que 
o uso do lúdico como ferramenta potencializadora da apren-
dizagem é recorrente no texto 1, conforme é destacado, expli-
citamente, no excerto a seguir: “o lúdico, no seu papel de ins-
trumento auxiliar e complementar da educação, representa um 
recurso facilitador e motivador da aprendizagem” (BRAINER et 
al., 2012a, p. 10-11). No material do PNAIC, a indicação é de que 
o lúdico seja usado como um instrumento para facilitar e moti-
var os alunos no seu processo de aprendizagem. “[...] Diversos 
estudos abordam a ludicidade e a aprendizagem como ações 
complementares, ressaltando a ideia de que o lúdico, no seu 
papel de instrumento auxiliar e complementar da educação, re-
presenta um recurso facilitador e motivador da aprendizagem 
escolar” (BRAINER et al., 2012a, p. 10).

Considerando o disposto no material, é possível perceber 
que há uma ideia adultocêntrica do lúdico na aprendizagem, 
ou seja, a visão do adulto sobre as crianças e a infância, sempre 
buscando dar sentido às situações lúdicas que serão apresenta-
das a elas. Nessa concepção, o adulto está sempre indicando o 
quanto a criança ainda precisa se desenvolver, sendo funda-
mental que se dê direção a ela, a �m de completar o processo de 
desenvolvimento ainda inacabado da criança. Essa concepção di-
fere-se da perspectiva de cultura lúdica defendida por Brougère, 
que implica interações realizadas entre as crianças que vivem di-
ferentes experiências entre si – o que obviamente não descarta a 
aprendizagem que ocorre no contexto da brincadeira e nas trocas 
de experiências, em que criam e recriam culturas.

Dando continuidade aos dados da pesquisa, apresentamos o 
Quadro 2, referente ao segundo texto do primeiro ano.
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Quadro 2 – Ludicidade na sala de aula: ano 1: texto 216

LÚDICO COMO FERRAMENTA PARA 
APRENDIZAGEM P. LÚDICO DE MODO NATURAL P.

Podemos, portanto, a�rmar que au-
tores de diferentes matizes teóricas 
defendem a ludicidade como base 

para a aprendizagem.

14
O signi�cado original da palavra lúdico 

está associado à brincadeira, ao jogo, ao 
divertimento.

14

O professor pode ser um mediador 
da atividade lúdica. 14

O signi�cado do lúdico não pode estar 
restrito apenas aos jogos e brincadei-

ras.
14

Brincadeiras se constituem como 
situações de aprendizagem. 14

Uma atividade lúdica pode ser um jogo, 
uma brincadeira ou qualquer outra que 

dê prazer, sensação de plenitude.
16

Fonte: adaptado de Brainer et al. (2012b) 

Ao observar os excertos do Quadro 2, percebemos que esse 
material foi elaborado para atender às especi�cidades da forma-
ção dos professores do ciclo de alfabetização, que, em meio à am-
pliação do ensino fundamental para nove anos, necessitavam de 
um suporte para nortear suas práticas pedagógicas. Do mesmo 
modo, o material tem a intenção de contribuir para uma de�ni-
ção, ou uma organização, do que deve ser ensinado em cada ano 
do ciclo de alfabetização (o que o material apresenta como Direi-
tos de Aprendizagem17). O que está expresso em cada ano, como 
e o que deve ser introduzido, aprofundado e consolidado no ciclo 
de alfabetização também é apresentado.

Percebemos, ainda, que há a preocupação em apresentar uma 
de�nição conceitual do lúdico, que está destacada no Quadro 2, 
além de sua relação com outros termos, como jogos, brinquedos, 
brincadeiras e cultura lúdica. Conforme disposto no material, o lú-
dico

16 Texto: Que brincadeira é essa? E a alfabetização? Autoras: Margareth Brainer, Rosinalda Teles, 
Telma Ferraz Leal e Tícia Cassiany Ferro Cavalcante (BRAINER et al., 2012b).

17 Falar, ouvir, ler e escrever textos, em diversas situações de uso da língua portuguesa, que 
atendam a diferentes �nalidades, que tratem de variados temas e que sejam compostos 
por formas relacionadas aos propósitos em questão.
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[...] se origina do latim ludus e tem o signi�cado original as-
sociado à brincadeira, ao jogo, ao divertimento. Acontece 
que seu signi�cado foi ampliado e passou a ser reconhe-
cido como elemento essencial do desenvolvimento hu-
mano. [...] O signi�cado do lúdico não pode estar restrito 
apenas aos jogos e brincadeiras. Seria preciso associá-lo a 
algo alegre, agradável, que o indivíduo faz de forma livre e 
espontânea (BRAINER et al., 2012b, p. 14).

A partir do excerto anterior, é possível identi�car que a pers-
pectiva abordada no material do PNAIC é de que o lúdico não 
deve restringir-se aos jogos, mas sim a situações prazerosas. A 
ideia que perpassa é que, sendo o lúdico associado à alegria e uti-
lizado como ferramenta para aprendizagem, possibilitaria à crian-
ça aprender de forma alegre e espontânea.

No próximo quadro, apresentamos excertos do terceiro texto 
do primeiro ano.

Quadro 3 – Ludicidade na sala de aula: ano 1: texto 318

LÚDICO COMO FERRAMENTA PARA 
APRENDIZAGEM P. LÚDICO DE MODO NATURAL P.

O jogo e a brincadeira ganham espa-
ço como uma importante ferramenta 

para a aprendizagem.
22

Brinquedos, jogos e materiais peda-
gógicos não são objetos que trazem 

em seu bojo um saber pronto. 
23

Parte dos conteúdos curriculares pode 
ser ensinado por meio de atividades 

predominantemente lúdicas.
22

Jogos e brincadeiras são excelentes 
oportunidades de mediação entre o 

prazer e o conhecimento.
22

É função do professor prever o quanto de 
aprendizagem determinado jogo pode 
promover para determinado estudante.

23, 
24

Fonte: adaptado de Brainer e Teles (2012)

18 Texto: Qualquer maneira de jogar e brincar vale a pena? O que fazer para ajudar as crianças a 
aprender? Autoras: Margareth Brainer e Rosinalda Teles (BRAINER; TELES, 2012).
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No Quadro 3, identi�camos que os excertos da primeira ca-
tegoria, o lúdico como ferramenta para aprendizagem, estão em 
conformidade com as ideias expostas anteriormente. Um dos 
pontos fundamentais nesse quadro é que um excerto contempla 
a função do professor, colocando-o no papel daquele que deve 
prever o quanto de aprendizagem cada jogo pode promover aos 
alunos. Consideramos que esse tipo de previsão não é possível, 
tendo em vista que cada criança encontra-se em um momento 
muito particular de suas construções e aprendizagens.

Ao destacar que “brinquedos, jogos e materiais pedagógicos 
não são objetos que trazem em seu bojo um saber pronto”, Brai-
ner e Teles (2012, p. 23) indicam que caberia ao professor de�nir o 
saber que cada material pode proporcionar. Portanto, a partir da 
intenção do professor é que o material será utilizado pelas crian-
ças com vista à aprendizagem de um conteúdo especí�co. 

Além dos excertos do Quadro 3, identi�camos um excerto no 
primeiro texto que atribui aos jogos, brincadeiras e situações lú-
dicas a função de ferramenta potencializadora para a aprendiza-
gem: “a oferta de situações lúdicas, em que as crianças brincam, 
é favorável à aprendizagem de todas as crianças” (BRAINER et al., 
2012a, p. 7). Reforçando essa ideia, localizamos mais adiante no 
mesmo texto o seguinte excerto: “destacamos ainda que, ao tra-
tarmos das brincadeiras e jogos, não nos referimos apenas aos 
que ajudam na aprendizagem do sistema alfabético, mas também 
aos que auxiliam na aprendizagem de conteúdos de outros com-
ponentes curriculares” (BRAINER et al., 2012a, p. 11). 

Os excertos destacados correspondem de alguma forma às 
ideias de Delalande (2009) e Brougère (1998, 2000, 2010) quan-
do discutem sobre o jogo como instrumento de aprendizagem 
pertencente ao adulto. A partir dos excertos, entendemos que si-
tuações como as brincadeiras realizadas em sala de aula servem 
como instrumento pedagógico para o professor, cujo objetivo é 
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alcançar a aprendizagem escolar das crianças. Assim, a brincadei-
ra deixa de ser realizada de forma espontânea, por meio da in-
teração dos educandos, e passa a um sentido que se diferencia 
do conceito abarcado por Brougère de cultura lúdica. Esta implica 
interações entre as crianças, que pensam em diferentes formas de 
agir, nas diversas experiências, que serão decisivas para criarem e 
recriarem culturas.

Portanto, é possível perceber que o lúdico e a cultura lúdica 
referidos por Brougère (2010) divergem da perspectiva de utili-
tarismo pedagógico disposto no material do PNAIC. Acreditamos 
que a visão de jogo como uma ferramenta que auxilia a apren-
dizagem escolar pertence apenas aos adultos, que sentem a ne-
cessidade de de�nir uma função para as ações realizadas pelas 
crianças. 

Não podemos esquecer, contudo, que o papel da escola é 
a aprendizagem dos alunos e que, no espaço escolar, profes-
sores, gestores e demais adultos pensam, refletem e discutem 
formas que contemplem a aprendizagem das crianças a fim de 
alcançar os objetivos escolares. Assim sendo, entendemos que 
a visão do adulto em dar uma função ao jogo decorre de uma 
ideia maior da sociedade e da escola, em que se compreende 
o espaço escolar, até hoje, como um lugar destinado a ensinar 
e aprender.

PERSPECTIVA DE LÚDICO NOS CADERNOS DO PNAIC: 
SEGUNDO ANO

A seguir, apresentamos a análise do conteúdo da Unidade 4 
de língua portuguesa do segundo ano do ciclo de alfabetização. 
O Quadro 4 traz os excertos do primeiro texto. 
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Quadro 4 – Vamos brincar de construir as nossas e outras histórias: 
ano 2: texto 119

LÚDICO COMO FERRAMENTA PARA 
APRENDIZAGEM P. LÚDICO DE MODO NATURAL P.

A atividade lúdica é um princípio

fundamental para o desenvolvi-
mento das atividades intelectuais.

6

As brincadeiras e os jogos passaram 
a integrar as práticas de vida em 

sociedade. 6

A prática pedagógica também asso-
ciada às questões do lúdico, além de 

desenvolver o aprendizado.
6

Os jogos e as brincadeiras também 
foram utilizados para aprender, 

desde muitos anos atrás.
7

Atividades lúdicas, por meio de jo-
gos e brincadeiras, para desenvolver 

a aprendizagem.
7

É importante, no entanto, o professor 
pensar o objetivo daquele jogo ou 

brincadeira para o aprendizado de 
todas as crianças.

7

Fonte: adaptado de Ferreira e Cavalcante (2012)

Os excertos do Quadro 4 indicam que os jogos e os momen-
tos lúdicos podem promover aprendizagem aos estudantes – 
perspectiva essa bastante recorrente no campo da educação. Os 
estudos de Chamboredon e Prévot (1986) tratam sobre o brincar, 
os jogos e os brinquedos como recursos pedagógicos que passam 
a fazer parte do cotidiano escolar desde muito cedo. 

A partir da perspectiva da escola, foi possível constatar que o 
brincar poderia ser de fundamental importância tanto em relação 
à recreação das crianças quanto como instrumento para a apren-
dizagem. Assim sendo, concordamos com Marcellino (2013, p. 62) 
quando a�rma que

19 Texto: O lúdico na sala de aula. Autoras: Andrea Tereza Brito Ferreira e Tícia Cassiany Ferro 
Cavalcante (FERREIRA; CAVALCANTE, 2012).
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o brinquedo é considerado como “microcosmo adulto”. E 
assim entendido passa a ser [...] mais um instrumento de 
dominação de grandes sobre pequenos, que, de certa for-
ma, contribui para tornar as crianças iguais [...], em termos 
de cultura dominada, para recusar seus valores e aceitar os 
valores impostos.

O brinquedo, tanto na escola quanto no contexto familiar, é 
visto como algo próprio da criança e acaba por potencializar as 
situações de aprendizagem que decorrem das mais diversas ativi-
dades lúdicas. Dessa forma, pode-se dizer que o material do PNAIC 
ainda contempla essa ideia do lúdico, brinquedo e brincadeira uti-
lizada para o desenvolvimento da aprendizagem das crianças.

A seguir, apresentamos o Quadro 5, referente ao segundo 
texto do segundo ano.

Quadro 5 – Vamos brincar de construir as nossas e outras histórias: 
ano 2: texto 220

LÚDICO COMO FERRAMENTA PARA 
APRENDIZAGEM P. LÚDICO DE MODO NATURAL P.

Inserir as crianças em situações de 
aprendizagem lúdicas. 10

Os jogos [...] constituem repertório 
inesgotável que serve para exercitar 
e constituir as representações men-

tais, pois, pelo fato de fazer parte da 
cultura.

10

Jogos podem auxiliar muito o apren-
dizado da língua materna. 10 Uma dimensão essencial da brinca-

deira é a interação entre pares. 17

Sugestões que favorecem a associação 
entre jogos e brincadeiras e a apren-

dizagem do conteúdo escolar.
13

Fonte: adaptado de Ferreira, Costa e Cavalcante (2012)

20 Texto: O brincar e o jogar no ensino relativo ao componente curricular Língua Portuguesa e 
os recursos disponíveis para um trabalho lúdico na sala de aula. Autoras: Andrea Tereza Brito 
Ferreira, Ester Calland de Sousa Rosa e Tícia Cassiany Ferro Cavalcante (FERREIRA; COSTA; 
CAVALCANTE, 2012).
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Nos excertos do Quadro 5, é interessante observar que, ao 
mesmo tempo que é exposta a potencialidade da interação entre 
pares nos momentos de brincadeira, há o reforço da associação do 
jogo à aprendizagem de algum conteúdo. A perspectiva de que 
ao brincar a criança também aprende, expressa e compartilha si-
tuações especí�cas da cultura em que está inserida praticamente 
não é abordada pelo material. E quando é, �ca tangenciada às inú-
meras a�rmações que levam o leitor a pensar sobre a importância 
de aprender conteúdos de forma lúdica. 

A seguir, passamos ao Quadro 6, referente ao terceiro texto 
do segundo ano.

Quadro 6 – Vamos brincar de construir as nossas e outras histórias: 
ano 2: texto 321

LÚDICO COMO FERRAMENTA PARA 
APRENDIZAGEM P. LÚDICO DE MODO NATURAL P.

A potencialidade dos jogos para mo-
bilizar conhecimentos matemáticos. 26 Brincar e estabelecer relações com 

formas de ser criança. 22

Aprender brincando. 19

O tempo utilizado para as brinca-
deiras precisa ser calculado, deve-

se evitar a ociosidade.
30

Fonte: adaptado de Didier e Teles (2012)

Como se nota nos excertos do Quadro 6, para além do uso 
dos jogos e atividades lúdicas como recurso didático, no que tan-
ge tanto ao sistema de escrita alfabética como ao ensino da ma-
temática, o material evidencia a importância de calcular o tempo 
das atividades realizadas com as crianças, o que aparece como 
algo imprescindível, devendo o professor evitar a ociosidade dos 
alunos. O material apresentado até o momento destaca que o 
lúdico refere-se a algo divertido para as crianças, mas que deve 

21 Texto: O ensino de história(s) e da matemática: em ritmo dos jogos e das brincadeiras. Autoras: 
Maria Thereza Didier e Rosinalda Teles (DIDIER; TELES, 2012).
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ter uma �nalidade educativa, de forma que as crianças aprendam 
algo quando estão envolvidas por atividades lúdicas. Também 
dispõe que esse tempo, destinado ao jogo, deve ser precisamente 
calculado, para que os educandos não �quem ociosos e não haja 
intervalo sem atividades no decorrer do momento lúdico. Perante 
essas colocações, questionamos: ao atribuir um enfoque pedagó-
gico aos momentos de brincadeiras, não estaria sendo retirado 
das crianças o direito de viverem suas culturas de forma lúdica? 

De acordo com Borba (2007, p. 35),

a brincadeira está entre as atividades frequentemente ava-
liadas por nós como tempo perdido. Por que isso ocorre? 
Ora, essa visão é fruto da ideia de que a brincadeira é uma 
atividade oposta ao trabalho, sendo por isso menos impor-
tante, uma vez que não se vincula ao mundo produtivo, 
não gera resultados. E é essa concepção que provoca a di-
minuição dos espaços e tempos do brincar à medida que 
avançam as séries/anos do ensino fundamental. 

Portanto, pensar no que a criança precisa, no que ela vai de-
senvolver ao jogar ou brincar é uma perspectiva do adulto, que 
se preocupa com resultados, com a produtividade ao propiciar o 
brinquedo ou o jogo para a criança. Esse conceito também está 
presente no material do PNAIC, que aborda várias concepções 
do lúdico, tanto no que decorre de seu signi�cado imbricado a 
palavras como jogos, brinquedos e brincadeiras como quando 
enfatiza o lúdico através das interações espontâneas entre as 
crianças. Considerando que a escola tem o papel de ensinar/
aprender, pode-se dizer que o jogo é uma possibilidade de pro-
porcionar aos educandos uma aprendizagem prazerosa.

Quando de�ne, sugere e apresenta o lúdico como uma fer-
ramenta potencializadora da aprendizagem escolar, por meio de 
brinquedos, jogos e brincadeiras, é esperado que os alunos apren-
dam conceitos e conteúdos de forma mais prazerosa. Cabe desta-
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car que esses aprendizados constituem a base curricular e estão 
dispostos nos direitos de aprendizagem de cada ano do ciclo de 
alfabetização trazidos no material do PNAIC. Contudo, observa-
mos no material analisado algumas contradições conceituais, pois 
ora evidencia o lúdico como algo natural, ora o propõe como fer-
ramenta potencializadora da aprendizagem.

PERSPECTIVA DE LÚDICO NOS CADERNOS DO PNAIC: 
TERCEIRO ANO

Dando seguimento à análise, expomos a seguir os resultados 
referentes ao terceiro ano do ciclo de alfabetização da Unidade 4 
de língua portuguesa. O primeiro texto desse caderno apresenta 
uma problematização em relação à aprendizagem por meio da 
brincadeira. No Quadro 7, destacamos excertos que considera-
mos pertinentes de serem analisados. 

Quadro 7 – Vamos brincar de reinventar histórias: ano 3: texto 122

LÚDICO COMO FERRAMENTA
PARA APRENDIZAGEM P. LÚDICO DE MODO NATURAL P.

Conciliar os interesses das crianças pelo 
jogo e pela brincadeira e os objetivos 

de ensino da escola.
6

De brinquedos e brincadeiras como 
indispensáveis para a criação de 

situações imaginárias.
6

A brincadeira proporciona à criança o 
envolvimento em situações favoráveis 
à apropriação e aquisição de conhe-

cimentos.

6 O brincar como modo de expressão 
peculiar das crianças. 7

O brincar representa, portanto, uma 
ferramenta poderosa no processo 

educativo.
8

Ao brincarem, as crianças reinven-
tam formas de interagir, reinventam 
regras de convivência, reinventam a 

realidade.

7

A aprendizagem pode ter uma di-
mensão lúdica, brincante. 9 9

Fonte: adaptado de Rosa, Brainer e Cavalcante (2012)

22 Texto: A criança que brinca, aprende? Autoras: Ester Calland de Sousa Rosa, Margareth Brai-
ner e Tícia Cassiany Ferro Cavalcante (ROSA; BRAINER; CAVALCANTE, 2012).
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Da mesma forma que destacamos nos quadros anteriores, no 
Quadro 7 identi�camos a abordagem do lúdico como ferramenta 
importante para auxiliar a aprendizagem das crianças e, ao mes-
mo tempo, o reconhecimento de que a brincadeira é caracterís-
tica especí�ca da infância de criação e reinvenção. Em ambas as 
categorias, �ca evidente que as crianças sempre aprendem, seja 
por meio de atividades lúdicas realizadas espontaneamente, seja 
por meio de atividades lúdicas propostas pelos professores com 
intencionalidade pedagógica de aprendizagem. Contudo, no ma-
terial está explicitado que seu propósito é que os professores bus-
quem alternativas para utilizar o lúdico como estratégia impor-
tante para a aprendizagem das crianças. 

Desse modo, entendemos que um dos maiores desa�os da 
escola é proporcionar momentos em que as crianças não �quem 
reféns do tempo para aprender e tenham mais do que o recreio 
para interagir, criar, brincar e desfrutar dessas situações. Obvia-
mente, pensar sobre isso é pensar em uma reestruturação e re-
de�nição da escola brasileira, para que, enquanto cumpre o que 
é obrigatório no que tange à aprendizagem de conteúdos, pro-
porcione momentos de liberdade de expressão, plenitude e es-
pontaneidade entre as crianças. Ao encontro dessa perspectiva, 
Marcellino (2013, p. 20) propõe: “e quem sabe essa ‘brincadeira’ 
chamada ‘educação’, jogando o jogo proposto, possa (de)formar 
crianças capazes de não apenas desejarem, como eu, mas de 
construírem ‘de verdade’ livros-brinquedo e de redescobrirem o 
mundo como brinquedo”.

Acreditamos que um dos grandes desa�os da escola e do 
professor consta no primeiro excerto do Quadro 7: “conciliar os 
interesses das crianças pelo jogo e pela brincadeira e os objeti-
vos de ensino da escola” (ROSA; BRAINER; CAVALCANTE, 2012, p. 
6). Isso porque quem geralmente estabelece a hora de começar e 
terminar a brincadeira é o professor, e a própria organização da 
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escola estabelece a rotina em um tempo especí�co. Além disso, 
de modo geral, não é a criança quem estabelece quando, como e 
com que brincar, especialmente se a brincadeira é pensada como 
ferramenta para ensinar determinado conteúdo. 

Conforme Delalande (2009) e Brougère (1998, 2000, 2010), 
uma situação pensada estritamente como pedagógica pode ser 
pouco educativa, pois, se tratando de educação, di�cilmente é 
possível prever ou controlar o resultado de uma proposta. É im-
portante destacar que a concepção de que uma situação educati-
va vai ser sempre privilegiada, no sentido de ensinar e desenvol-
ver algo nas crianças, é uma percepção adultocêntrica. A partir de 
Bujes (2001), entendemos que essa visão adultocêntrica é decor-
rente da sociedade de maneira geral, perpassando aspectos po-
líticos, nos quais o governo e a sociedade concebem a educação 
como salvadora, como a solução para todos os problemas sociais, 
e, assim, planeja políticas públicas que evidenciam a educação 
como ponto central na resolução desses problemas.

Os excertos apresentados, com destaque para palavras-chave 
e/ou frases-chave, indicam o lúdico como ferramenta potencia-
lizadora da aprendizagem. A partir desses destaques, buscamos 
entender o sentido dos conceitos veiculados no material no que 
se refere à situação de jogos, brinquedos e brincadeiras. Observa-
mos que a perspectiva reincidente nos textos é de lúdico como 
uma estratégia potente para auxiliar na aprendizagem das crian-
ças, sendo esse o foco principal do material do PNAIC aqui anali-
sado. Entendemos que o propósito do material é instrumentali-
zar os professores do ciclo de alfabetização, com centralidade no 
ensino de conteúdos, uma vez que a tarefa principal da escola é 
promover a aprendizagem dos alunos. 

Por outro lado, também identi�camos palavras-chave nos 
textos que concebem o lúdico não como instrumento para a 
aprendizagem. As palavras que aparecem com maior frequência 
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são: diversão, alegria, prazer, liberdade, renovação, criação, agra-
dável, espontânea, sensação de plenitude, integração, recriar, cul-
tura, interação, exploração do ambiente, imaginárias, reinventam.

A dimensão de lúdico produzida pelos sujeitos que partici-
pam coletivamente de diferentes atividades de brincadeira e cria-
ção necessita de um olhar atento a �m de que o adulto consiga 
entender e interpretar as expressões, os desejos e as linguagens 
das crianças. Porém, não raras vezes, o que prevalece na escola 
é a perspectiva do adulto que se preocupa constantemente com 
resultados. Segundo Marcellino (2013, p. 87),

o que se veri�ca, hoje, é a manifestação de um processo de 
ruptura, ao nível da escola, e de modo enfático, no início do 
processo de escolarização, às vezes brutal, com a cultura da 
criança, em conteúdo e forma. Assim, a ruptura não impli-
ca continuidade da formação cultural pelo contato com a 
“tradição”, mas negação que implica substituição/imposi-
ção. O universo cultural de referência da criança é abafado, 
esmigalhado.

É preciso, portanto, que a escola ofereça tempo e espaço ade-
quados para que a criança possa viver sua infância sem o direcio-
namento do adulto e, assim, ampliar seu universo cultural, com-
partilhando sua cultura com outras culturas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste texto apresentamos resultados de uma pesquisa que 
investigou a concepção de lúdico no Pacto Nacional pela Alfabe-
tização na Idade Certa (PNAIC), por meio da análise do caderno 
de formação número 4, do ano de 2012. Conforme abordado no 
texto, Kishimoto (2011), Brougère (1998, 2000, 2010) e Delalan-
de (2009) de�nem lúdico e cultura lúdica como algo que deveria 
partir de interações espontâneas das crianças, realizadas através 
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das vivências, onde elas compartilham, criam e recriam sua cul-
tura. 

Embora haja no material do PNAIC menção sobre esses con-
ceitos – sendo Kishimoto (2011) e Brougère (1998, 2000, 2010) al-
gumas das referências citadas –, a análise dos dados demonstrou 
que a proposta usa o lúdico como recurso para alcançar a apren-
dizagem. O agrupamento dos excertos, organizados em quadros, 
tornou evidente essa perspectiva, nos quais sempre se pôde notar 
o uso de atividades lúdicas com esse foco. 

Um aspecto interessante a ser destacado é que os autores dos 
diversos textos que compõem os cadernos são oriundos de áreas 
como matemática, fonoaudiologia, história, psicologia e pedago-
gia, tendo em comum a educação como campo de produção. Esse 
fato nos leva a pensar sobre a especi�cidade de formação dos au-
tores, que não é a infância, mas sim as diversas áreas de conheci-
mento. Outro aspecto que convém ressaltar é que seis dos sete 
autores são docentes da Universidade Federal de Pernambuco, 
com produções reconhecidas na área de alfabetização, ensino e 
leitura, o que contribui para compreender o modo como o lúdico 
foi abordado no material do PNAIC. 

Contudo, em nosso ponto de vista, é preciso problematizar 
essa questão, que vai além de ensinar e aprender. Entendemos 
que é papel da escola possibilitar às crianças tempo e espaço para 
que elas possam vivenciar a cultura lúdica e a infância. Para tan-
to, é necessária uma perspectiva de lúdico diferente daquela que 
o concebe como estratégia potencializadora da aprendizagem. 
Concordamos com Marcellino (2013) ao ressaltar que a ideia de 
lúdico na escola é válida, mas é preciso recon�gurá-la. Devemos 
ouvir mais as crianças e oportunizar a elas a interação com dife-
rentes aspectos da cultura, sem objetivo preestabelecido, sem a 
rigorosidade do tempo, e sim com a liberdade, o prazer e o im-
proviso que o lúdico pode propiciar. Por �m, esperamos que os 
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resultados desta pesquisa corroborem para a re�exão de que o 
tempo da escola pode não ser tão rigoroso a ponto de impedir 
que as crianças vivam sua infância de forma compartilhada com 
seus pares. 
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POLÍTICAS EDUCACIONAIS

ZORAIA AGUIAR BITTENCOURT

MICHELE MARTELET

Algumas das discussões que se constituem no campo das 
políticas públicas, no cenário nacional e internacional nos úl-
timos tempos, têm sugerido a relevância de conhecermos a 
realidade que envolve a qualidade do ensino superior. Alimen-
tados pela necessidade de estabelecer um sistema de verifica-
ção de elementos que constituem os contextos educacionais e 
também desmistificá-los, é perceptível a existência de um nú-
mero significativo de pesquisas e autores que discutem cami-
nhos, possibilidades e reflexões envolvendo essas temáticas, 
relacionando-as ao status da qualidade das ações propostas 
pelo ensino superior. 

Sob esse foco encontra-se a curiosidade de perceber de que 
forma é possível mensurar tais particularidades presentes nesse 
cenário. Leituras dirigidas em fontes teóricas que giram em torno 
da internacionalização das políticas públicas sugerem a existência 
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de algumas iniciativas governamentais, em todo o mundo, pau-
tadas em ações e programas envolvendo o ensino superior que 
visam contribuir com o desenvolvimento, as diretrizes e os obje-
tivos propostos por acordos internacionais para esse nível de en-
sino. Por outro lado, a formação inicial e continuada de professo-
res tem se constituído, igualmente, em um assunto recorrente no 
interesse de pesquisadores haja vista as diversas mudanças que 
vêm ocorrendo nos processos formativos e nas políticas educa-
cionais em contextos emergentes.23 

Diante disso, surge a proposta de desenvolver um estudo 
em que possam ser observadas as principais questões que apro-
ximam essas temáticas pretendendo aprofundar conhecimentos 
sobre elas. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi analisar pon-
tos especí�cos na internacionalização das políticas educacionais 
relacionados a recentes iniciativas governamentais de formação 
inicial e continuada de professores no Brasil. As questões que nor-
tearam esta pesquisa são: como está se constituindo a formação 
inicial e continuada de professores oferecida pelas instituições de 
ensino superior e quais seriam as perspectivas possíveis tendo em 
vista sua contribuição para o que vem sendo denominado quali-
dade acadêmica, pro�ssional e social? A partir desse foco, a inves-
tigação procurou conhecer os principais elementos relacionados 
à formação inicial e continuada de professores e aos programas 
governamentais oferecidos no ensino superior, relacionando-os à 
internacionalização das políticas educacionais. Com essa re�exão, 
busca-se propor, mesmo que inicialmente, uma aproximação que 
sinalize para novos conhecimentos, contribuindo com os estudos 
no campo das políticas públicas envolvendo as temáticas aqui 
abordadas. 

23 Con�gurações em construção na educação que são observadas em sociedades contempo-
râneas e que convivem em tensão com concepções pré-existentes, re�etindo as tendên-
cias históricas (RIES, 2013).
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POLÍTICAS EDUCACIONAIS EM CENÁRIO DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO

A internacionalização das políticas educacionais originou 
uma descentralização da responsabilidade do Estado sobre a edu-
cação (SOUZA, 2005). Esse tema começa a ser mais incorporado às 
discussões sobre a educação principalmente a partir da década de 
1980, pois, 

com a explosão da crise da dívida externa, muitos países, 
para reverter os efeitos dessa crise, recorreram a emprés-
timos das agências �nanceiras multilaterais – Banco Mun-
dial (BM) e Fundo Monetário Internacional (FMI) – e, como 
contrapartida, tiveram que aderir às reformas estruturais 
de cunho neoliberal (MARONEZE; LARA, 2009, p. 3281).

Segundo Toussaint (2002), essa exigência das agências �nan-
ceiras dicotomizou ainda mais a educação entre os países desen-
volvidos e os menos desenvolvidos, colocando aqueles considera-
dos mais “pobres” em um patamar de subordinação e apreciação 
constante aos países que têm um desenvolvimento considerado 
superior. 

A educação, então, nesses países tidos como periféricos, rece-
be in�uências diretivas da internacionalização das políticas públi-
cas, pois as políticas educacionais também são regulamentadas 
como públicas. Portanto, todos os países que, por qualquer moti-
vo, realizaram empréstimo nas agências �nanceiras multilaterais 
recebem um comando internacional, inclusive, sobre a perspec-
tiva educacional. Aliás, a educação é um dos principais condicio-
nantes exigidos pelas instituições �nanceiras internacionais, visto 
que “as políticas educacionais cada vez mais apontam para a ne-
cessidade de ofertar educação para todos”. (SARDAGNA, 2014, p. 
1).
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Assim, a educação está sendo propiciada a todas as pessoas, 
em todos os países do mundo, se não por políticas nacionais, pe-
las internacionais, ou seja, ninguém pode, atualmente, questionar 
o fato de a educação ser um direito internacionalizado de todos 
os seres humanos (UNICEF, 1990). O que pode e, inclusive, deve 
entrar em discussão é a forma e a qualidade com que essa educa-
ção está sendo proporcionada nos diferentes contextos da socie-
dade dos diversos países envolvidos. 

Nesse contexto, as políticas educacionais sofrem in�uências 
globais, internacionais, nacionais e locais, tais como de organis-
mos multilaterais, movimentos sociais, sindicatos e iniciativa pri-
vada, que disputam espaço para também apresentar seus inte-
resses, suas “necessidades sociais”, que nem sempre coincidem 
com aquelas dos agentes das comunidades escolares. Assim, é 
estabelecida uma conexão entre os interesses do Estado e as ne-
cessidades de parte da sociedade, o que, veremos, dá condições 
de surgimento de uma política intersetorial de desenvolvimento 
social.

Para Franco (2003), esse momento faz parte de um terceiro 
movimento das políticas sociais, sendo o primeiro o das políticas 
de intervenção centralizada no Estado e o segundo o das políti-
cas públicas de oferta governamental descentralizada. O mes-
mo autor nomeia esse atual cenário das políticas públicas como 
o de parceria intersetorial entre Estado e sociedade civil para o 
desenvolvimento social. Nessa perspectiva, a visão instrumental 
promulga que as prioridades dos governos deveriam ser a des-
tinação de metade dos gastos públicos à educação, o aumento 
da participação do setor privado no âmbito educacional, redu-
zindo a pressão sobre as �nanças públicas, e a descentralização 
da gestão da educação como forma de ampliar conhecimentos 
e habilidades que possam ser mobilizados no setor produtivo 
(AKKARI, 2011). 
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Por essa razão, a temática da formação inicial e continuada de 
professores no Brasil tem motivado diversas opiniões, na medida 
em que se busca maior entendimento sobre as políticas públicas 
educacionais no contexto atual. Tal necessidade é motivada pelo 
crescente processo de democratização do ensino, no qual existe 
a possibilidade de os atores presentes na realidade educativa (re)
signi�carem seus papéis. Isso inclui, também, a �gura do profes-
sor e a sua formação.

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES

No Brasil, as reformas educacionais que foram constituindo-
se a partir da década de 1990 passaram a direcionar boa parte dos 
recursos disponíveis para manutenção e desenvolvimento pro�s-
sional. Nesse viés, temos a Emenda Constitucional n. 14, de 12 de 
setembro de 1996, que implementou o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef) e o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), 
que passou a vigorar através da Emenda Constitucional n. 53, de 
6 de dezembro de 2006. Com ela, notamos certo impacto nas es-
feras administrativas, bem como nas secretarias estaduais e mu-
nicipais de educação, que passaram a realizar investimentos na 
formação de seus professores.

As normativas e os investimentos voltados para o aprimora-
mento no setor estão direcionados para um novo olhar sobre o 
desenvolvimento pro�ssional docente, foco central da formação, 
suscitando uma parceria para que tais políticas tornem-se reali-
dade e, assim, possam efetivar-se com maior propriedade. Com 
isso, sugere-se que o desenvolvimento pro�ssional dar-se-á me-
diante a articulação entre a formação inicial e continuada, numa 
perspectiva de evolução, na qual a tradicional compreensão de 
que ambas as formações simbioticamente se compõem possa ser 
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superada, compreendendo-as individualmente como uma conti-
nuidade, relacionando elementos que compõem a vida pro�ssio-
nal dos professores e incluindo suas características pessoais, seu 
contexto e suas condições de trabalho. 

Na articulação entre a formação inicial e continuada, pauta-
da em uma proposta de continuidade, temos uma associação ao 
processo de melhoria das práticas pedagógicas desenvolvidas 
pelos professores em sua rotina de trabalho escolar. No entanto, 
autores como Perrenoud (2000) e Nóvoa (1992) sinalizam para 
uma crescente insu�ciência da formação inicial no desenvolvi-
mento pro�ssional do professor, mesmo a que é realizada em 
nível superior, seja para a necessidade de se levar em conta o 
saber do professor, seja para a escola como lócus de formação 
docente. 

Assim sendo, considera-se que a formação inicial pode deixar 
lacunas no processo de desenvolvimento pro�ssional (CANDAU, 
2001; SANTOS, 1998). No que se refere à formação continuada, o 
consenso desses e de outros autores põe em destaque a necessi-
dade de se pensá-la de forma a valorizar tanto a prática realizada 
pelos docentes, no cotidiano escolar, quanto o conhecimento que 
provém das pesquisas realizadas na universidade, articulando 
teoria e prática, na formação e na construção do conhecimento 
pro�ssional do professor. 

O ensino superior torna-se, assim, o palco principal das discus-
sões sobre os atuais desa�os envolvendo a formação de professo-
res e apresenta-se como uma referência no que tange a iniciativas 
que visem a avanços para a valorização pro�ssional. Isso sugere 
uma mudança no papel da universidade na atualidade, propondo 
a ampliação do nosso olhar teórico e conceitual sobre a possível 
relação existente entre os programas de formação inicial e conti-
nuada por ela oferecidos. 

Sobre as políticas públicas para a formação continuada, nes-
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se contexto, a partir do que colocam alguns pesquisadores des-
sas temáticas, em âmbito global, há a tendência em agregá-las à 
pro�ssionalização dos docentes, apresentando-se como requisito 
para a melhoria da qualidade da educação como processo para 
atingir os objetivos dela para o século XXI. Assim, de acordo com 
Delors (1998), tais políticas apresentam-se fundamentadas no pa-
radigma da sociedade do conhecimento, em que a educação tor-
na-se, portanto, um imperativo (MARTELET, 2015).

Essa nova realidade desenvolve um estado de mobilização 
que inclui universidades públicas e privadas, consórcios e diferen-
tes arranjos institucionais e vem acompanhado do entendimento 
de que essa seria a melhor estratégia para se elevar a qualidade 
da educação básica. Os argumentos que endossam essa visão 
estão ligados a uma matriz que acredita que a formação docen-
te, nesses moldes de e�ciência, poderia suprir as di�culdades de 
aprendizagem dos alunos, auxiliando, também, a elevar seu baixo 
rendimento, especialmente em avaliações externas (MARTELET, 
2015).

As políticas públicas para a formação docente apresentam-
se, assim, em consonância com essas perspectivas indicadas 
por organismos internacionais que percebem o professor como 
agente principal de avanços nos índices educacionais. No Brasil, 
o Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, trouxe a instituição 
da Política Nacional de Formação de Pro�ssionais do Magistério 
da Educação Básica, outorgando as bases para a criação do Plano 
Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) 
junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes). O Parfor foi construído por um conjunto de ações 
desenvolvidas pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria 
com as secretarias municipais e estaduais de ensino e as universi-
dades públicas, onde são realizados cursos superiores e gratuitos 
para professores que atuam na educação básica em instituições 
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públicas sem a devida formação proposta pela Lei nº 9.394/96, 
que trata sobre a formação dos professores em nível superior para 
atuação no ensino fundamental.

Depois desse decreto, o Plano Nacional de Professores da 
Educação Básica foi implementado a �m de propor diretrizes 
para conduzir os processos de formação docente. Com isso, os 
centros de ensino superior, formadores por excelência, são en-
carregados também de estabelecer o �o condutor nesse proces-
so de aperfeiçoamento, realinhando a forma como pensam e 
posicionam seus currículos, projetos e atividades diante do que 
se mostra constituído. Uma vez instituídas, tais ações surgem 
como possibilidade para explorar, cada vez mais, a disseminação 
de práticas voltadas para atender às necessidades dos docentes 
e das realidades em que atuam na busca pela qualidade nesse 
processo. 

Mais do que isso, o compromisso social assumido pela univer-
sidade no desenvolvimento de programas e outras ações ligadas 
à formação inicial e continuada dos professores requer iniciativas 
e planos de atuação que fomentem, em primeira instância, a ma-
nutenção e qualidade do processo de ensino oferecido pelas ins-
tituições públicas, alvo dessas parcerias, e que atualmente urgem 
por perspectivas nesse sentido. E esse é um desa�o colocado tan-
to às atuais políticas democratizantes quanto às políticas de for-
mação inicial e continuada de professores para a educação básica. 

Os obstáculos incluem pressões internacionais em relação 
às políticas educacionais (avaliações externas, metas, rankings) e 
também a tensão entre os contextos coexistentes e atuantes na 
formação docente. Para realizar tal tarefa, o governo alia-se à uni-
versidade, como instituição formadora, com o intuito de que ela, 
como produtora de conhecimento, oportunize um trabalho de 
formação continuada, de desenvolvimento pro�ssional docente, 
que invista na construção de outro paradigma educacional.
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Compreender a docência sob uma nova perspectiva instiga 
o surgimento de novos olhares possíveis sobre o papel das uni-
versidades nos contextos nos quais estão inseridas e dos pro-
gramas e ações por elas oferecidos. Pressupomos, com isso, que 
cada instituição busque maneiras de discutir, planejar e inferir 
as diretrizes de atuação que convergem para essa nova mode-
lagem do ensino superior presente no contexto local-global em 
que vivemos.

PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE INCENTIVO À 
FORMAÇÃO DOCENTE: PIBID E PNAIC

A formação de professores é discussão constante nas uni-
versidades e nas escolas do país. Busca-se quali�car o ensino a 
partir da qualidade do trabalho de pro�ssionais bem formados e 
em constante processo de re�exão sobre sua prática pedagógica. 
Como vimos, as novas políticas contemporâneas de escolarização 
investem nas parcerias com as universidades para a pro�ssionali-
zação dos docentes através da oferta de cursos de formação ini-
cial e continuada para aqueles que já atuam e/ou irão atuar na 
área. Como são constantes as mudanças na área educacional, os 
professores se deparam sempre com renovadas demandas de sa-
beres que são esperados deles para que possam melhor atuar nos 
espaços escolares. 

Para dar conta da demanda por melhores resultados na edu-
cação, é preciso quali�car o professor, sujeito este responsabi-
lizado pela transformação e pela qualidade da educação. Para 
esse �m, surgiram, nos últimos anos, várias políticas de forma-
ção inicial e continuada de professores para a educação básica, 
muitas delas com incentivo �nanceiro para os docentes e para 
os professores formadores desses cursos, tendo ainda como 
propósito aproximar a educação superior (por meio das licen-
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ciaturas) e a escola. Nesse sentido, surgem, então, entre outras 
instituições, as universidades públicas como aliadas do Estado 
na tarefa de formar os pro�ssionais responsáveis pelo sucesso 
dessas políticas.

Durante as últimas décadas, a universidade brasileira, como 
instituição social, cientí�ca e educativa, vem passando por 
grandes transformações, que impactam diretamente a forma-
ção docente, tanto inicial quanto continuada. Nesse contexto, 
são muitos os enfoques disputando legitimidade em relação à 
formulação dessas propostas de desenvolvimento pro�ssional, 
sendo, no campo educacional, maior ainda a responsabilidade 
social da universidade diante dessa tarefa. Sob essa perspectiva, 
“criaram-se o discurso da atualização e o discurso da necessidade 
de renovação” (GATTI, 2008, p. 58), que são concretizados atra-
vés de projetos nomeados de treinamento, capacitação, aper-
feiçoamento e reciclagem pro�ssional. No entanto, consideran-
do a “nova ordem global em que vivemos, é preciso avançar na 
concepção de formação continuada – e, consequentemente, no 
foco das ações formativas – de uma concepção de certi�cação, 
atualização, conformação – para uma concepção mais abran-
gente de formação do ser humano (ROSSI; HUNGER, 2013, p. 86).

Nessa direção, a realidade brasileira, em contexto emergen-
te, contempla iniciativas e incentivos propostos por políticas de 
formação docente, resultando em programas que trazem consi-
go esse compromisso. Esse é o caso do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que serão objeto de análise 
nesse texto. 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(Pibid) constitui-se como uma possibilidade, dentro do campo 
das políticas públicas, de formação de professores com a �na-
lidade de apoiar a iniciação à docência de estudantes de licen-
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ciatura plena das instituições de educação superior, visando 
aprimorar a formação dos docentes, valorizar o magistério e 
contribuir para a elevação do padrão de qualidade da educação 
básica. Em 2010, a Capes lançou a Portaria nº 72, de 9 de abril, 
com o objetivo de instituir o Pibid. Aberto para as universidades 
de todo o Brasil, esse documento dispõe de precedentes para 
que as instituições de ensino superior possam construir seus 
projetos e enviar suas propostas para a implementação desse 
programa em suas realidades.

Seu objetivo principal é antecipar o vínculo entre os futuros 
professores e as salas de aula da rede pública. A proposta visa a 
criar uma inter-relação entre a educação superior (formação ini-
cial), as escolas, os docentes nela atuantes (formação continuada) 
e os sistemas estaduais e municipais de ensino. Com ele, há a in-
tenção de integrar as secretarias municipais e estaduais de ensino 
e as universidades públicas e comunitárias, a favor da melhoria 
do ensino nas instituições públicas cujo Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (IDEB) estiver abaixo do nível nacional. 
Capacitando graduandos e pro�ssionais da área da educação já 
atuantes na rede pública, o Pibid congrega valores qualitativos, 
propiciando formação através do compartilhamento dos recursos 
oferecidos pela instituição de ensino, que aproximam princípios, 
estratégias, relações e outros elementos que constituem o pro-
cesso de internacionalização das políticas públicas educacionais 
(MARTELET, 2015).

Nessa dimensão, como projeto institucional, o Pibid aproxi-
ma as necessidades formativas presentes nas realidades atendi-
das pelo programa e pela universidade, inferindo a observância, o 
reconhecimento e a re�exão de alguns pontos que se tornam fun-
damentais para as discussões acerca da qualidade da educação 
superior. Em consonância com essa percepção, Morosini (2014, p. 
399) coloca que
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a qualidade da educação superior na perspectiva da in-
ternacionalização prevê um cunho qualitativo, analisando 
princípios, atores, estratégias, relações e foco da interna-
cionalização. [...] Implica capacitar atores (alunos, docentes 
e funcionários), construir redes, baseadas numa política de 
diálogo, estendidas às IES com inclusão democrática e par-
ticipação da sociedade, e con�ança mútua, na captação e 
compartilhamento de recursos.

Para essa perspectiva é que, em última instância, também es-
tão direcionadas as recentes políticas de inclusão escolar, tais como 
o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que es-
tão demandando uma formação docente comprometida com o de-
senvolvimento humano e social. Essa postura está ligada à diversi-
dade e à equidade educacional (FORMICHELLA, 2014) e ao papel da 
educação na perpetuação das desigualdades na sociedade como 
um todo e àquelas inerentes à educação (MOROSINI, 2014). Nesse 
cenário, à universidade está sendo colocada a responsabilidade pú-
blica de produzir novos modelos teóricos de formação de professo-
res com éthos social voltados à cidadania e à emancipação humana, 
e também na busca por aliar universidade e escola, teoria e prática. 

Com o objetivo de atingir metas estabelecidas por documen-
tos assinados com organismos internacionais, o Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação (2007) – carro-chefe do Pla-
no de Desenvolvimento da Educação (PDE), que convoca todos 
os entes federados a se responsabilizar pela melhoria dos índices 
do IDEB e pela busca de mais qualidade para a educação básica – 
pode ser considerado o propulsor do surgimento do Pacto Nacio-
nal pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). A�rma-se isso pois 
o documento apresenta 28 diretrizes para a melhoria da qualida-
de da educação, entre elas “alfabetizar as crianças até, no máximo, 
os oito anos de idade, aferindo os resultados por exame periódico 
especí�co” (BRASIL, 2007).
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O PNAIC caracteriza-se, assim, como um compromisso formal 
assumido pelos governos federal, dos estados e dos municípios 
para assegurar a alfabetização de todas as crianças, no máximo 
até os oito anos de idade, ao �nal do terceiro ano do ensino fun-
damental. Para o alcance desse objetivo, estabeleceu-se como 
eixo principal do programa a formação continuada de professo-
res, componente essencial da pro�ssionalização e da valorização 
docente, devendo integrar-se aos desa�os da escola e pautar-se 
no direito dos pro�ssionais do magistério de buscarem atualiza-
ção e aperfeiçoamento ao longo da vida.

O desenvolvimento do programa deu-se em parceria entre 
Distrito Federal, estados e municípios, além de instituições de en-
sino superior públicas. Conforme o disposto no art. 17 da Portaria 
MEC nº 826/2017, a formação continuada seria ofertada por insti-
tuição de ensino superior pública e ministrada aos responsáveis 
pela formação do público-alvo. Nessa última edição do PNAIC, 
considerou-se público-alvo da formação continuada os professo-
res da pré-escola e dos anos iniciais do ensino fundamental, des-
critos no art. 13 dessa mesma portaria.

Essas novas políticas contemporâneas de escolarização, tal 
como o PNAIC, investem em parcerias com as universidades e 
com outras instituições formadoras para a pro�ssionalização dos 
docentes através da oferta de palestras e de cursos de formação 
continuada para aqueles que já atuam na área. Inicialmente é 
importante destacar que a formação continuada pode ser com-
preendida, numa visão objetiva, como o conjunto de cursos que 
a universidade oferece, em nível tanto de pós-graduação quanto 
de extensão, cujo objetivo é ampliar e atualizar os conhecimentos 
experienciados na prática e na formação inicial dos professores. O 
PNAIC surge, assim, como um programa que, por meio da oferta 
de formação continuada a esses pro�ssionais para a consolidação 
das competências e habilidades de leitura, escrita e matemática 
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de seus alunos na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental, induz à aproximação dos resultados apresentados 
em avaliações externas por estudantes brasileiros da educação 
básica aos números internacionais. 

Nessa perspectiva, seriam resolvidos alguns entraves ao de-
senvolvimento do país: o controle da pobreza, a contenção do 
risco social, o aumento dos índices do IDEB e a diminuição das 
políticas públicas. Nesse sentido, o PNAIC, entre outros objetivos, 
também pretende atingir metas equivalentes aos índices apre-
sentados pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE), o que conduz o sistema educacional 
brasileiro a engajar-se ainda mais no contexto da competitividade 
econômica internacional.

Para tal, como dito, a universidade é convocada a elaborar 
cursos de formação continuada para professores envolvidos com 
o PNAIC, uma vez que esse exigiu uma mudança signi�cativa de 
concepções, e até mesmo de paradigma, em relação a muitas das 
práticas tradicionais ainda em voga no nosso ensino público, es-
pecialmente no ciclo de alfabetização. Além de estar voltado para 
o atendimento de crianças de classes populares – o que vem se 
tornando uma realidade no país –, o PNAIC questiona as formas 
de conhecer e os currículos já há bastante tempo arraigados no 
interior das instituições escolares. Essa última edição do PNAIC, 
por exemplo, questiona, inclusive, práticas colocadas em circula-
ção na pré-escola, trazendo para o debate o lugar da educação 
infantil nas ações formativas do PNAIC, uma vez que até então 
esse nível de ensino não havia sido contemplado com políticas 
especí�cas de formação de seus professores. 

Outro destaque desse cenário é que esses programas levam 
em consideração a participação de diversos atores na formação 
dos alunos, inclusive dos acadêmicos de cursos de licenciatura, 
uma vez que os próprios professores da escola básica se tornam 
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coformadores dos bolsistas do Pibid, e a escola emerge também 
como o lócus privilegiado para a sua formação. A oferta de bolsas 
para alunos de licenciaturas, bem como para professores super-
visores e/ou coformadores que estivessem atuando nas escolas e 
para pro�ssionais do magistério superior das universidades públi-
cas envolvidas nas formações, surgiu como uma novidade nessas 
políticas educacionais.

Podemos observar, assim, que há uma grande preocupação 
em aproximar o mais logo possível os futuros professores do am-
biente escolar e, por outro lado, reestabelecer os laços do profes-
sor que já está em exercício com o ambiente universitário. Ambas 
as iniciativas buscam uma relação cada vez mais estreita entre as 
instituições formadoras e as escolas da rede pública, bem como 
uma articulação mais e�caz entre teoria e prática, entre ensino su-
perior e educação básica. 

Com isso, é possível notar a relevância da universidade como 
fomentadora de ações e iniciativas que, imersas no campo das 
políticas e programas desenvolvidos, contribuem para o atendi-
mento às transformações que ocorrem em nível local-global en-
volvendo o ensino superior e suas novas características frente a 
contextos emergentes. Entende-se, assim, a universidade como 
local socialmente legitimado para a formação inicial e continua-
da dos professores. Esse discurso é rea�rmado por organismos 
internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que responsabiliza 
essa instituição pela qualidade da formação dos pro�ssionais da 
educação e, consequentemente, considera esses pro�ssionais 
responsáveis pela qualidade educacional de um país. “A com-
petência, o pro�ssionalismo e o devotamento que exigimos dos 
professores fazem recair sobre eles uma pesada responsabilida-
de. Exige-se muito deles e as necessidades a satisfazer parecem 
quase ilimitadas” (DELORS et al., 1996, p. 155). Nas palavras de 
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Valente (2001, p.13), “a pro�ssão de professor é cada vez mais 
exigente. É cada vez mais um trabalho muito quali�cado, por-
quanto lhe são atribuídos níveis de responsabilidade cada vez 
mais diferenciados”.

São as universidades as responsáveis por um conjunto de 
“funções tradicionais associadas ao progresso e à transmissão 
do saber: pesquisa e inovação, ensino e formação, educação 
permanente. A estas podemos acrescentar mais uma que tem 
cada vez mais importância: a cooperação internacional” (DELORS 
et al., 1996, p. 141). Nessa direção, cada vez mais, são ampliadas as 
funções da universidade num contexto de internacionalização, de 
prestação de serviço, de competitividade, de exigência de quali-
dade, de e�ciência e de excelência acadêmica. 

Em acordos internacionais, �rmados entre países de todo o 
mundo, a qualidade da formação docente, enquanto responsa-
bilidade da universidade, vem sendo associada, por organizações 
multilaterais, à melhoria do desempenho escolar e sendo anun-
ciada como prioridade para as políticas educativas dos países sig-
natários. Dessa forma, 

adquire cada vez mais importância a qualidade da forma-
ção dada aos professores e a qualidade do ensino prestado 
pelas instituições de ensino superior. Estas têm um papel 
decisivo a desempenhar na formação de professores, na 
instauração de relações estreitas com os estabelecimentos 
de formação pedagógica que não pertencem ao ensino su-
perior e na preparação de professores de formação peda-
gógica (DELORS et al., 1996, p. 142).

Sendo assim, temos aqui uma organização mundial, que tem 
uma média de 200 países-membros no mundo inteiro, ditando re-
gras sobre o papel da universidade, da formação inicial, da forma-
ção continuada, dos professores. Isso já demonstra que a Unesco 
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desempenha papel decisivo ao delinear metas, ações e recomen-
dações para a educação global.

O Marco de Ação de Dakar determina também que os pro-
fessores, em todos os níveis de ensino, “devem ser respeitados 
e adequadamente remunerados; ter acesso à formação e ao de-
senvolvimento e ao apoio pro�ssional permanente [...]; ser capa-
zes de participar, local e nacionalmente, das decisões que afe-
tam a vida pro�ssional e ambiente de ensino” (UNESCO, 2001, 
p. 24). Para tal, exige que os países melhorem o status de ser 
professor, a autoestima docente e o pro�ssionalismo dos profes-
sores (UNESCO, 2001, p. 9). Para atingir essa meta de melhorar o 
status de ser professor, bem como para oferecer aos docentes 
“uma formação de alto nível acadêmico, vinculada à pesquisa 
e à capacidade para produzir inovações, que os habilite no de-
sempenho de suas funções em contextos socioeconômicos, cul-
turais e tecnológicos diversos” (UNESCO, 2001, p. 35), tal como 
preconizado pelo Marco de Ação de Dakar, a universidade de-
sempenha papel central na formação docente, com exclusivida-
de na formação inicial, mas também com presença dominante 
na formação continuada, sendo capaz de impactar a aceitação, a 
rejeição ou as adaptações que os professores fazem das políticas 
educacionais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das considerações feitas até aqui, percebe-se que a 
universidade vem delineando novos rumos que acompanham 
suas ações. Nesse sentido, há a constituição de um cenário atual 
envolvendo as discussões e as perspectivas para o que é desen-
volvido nesse nível de ensino no âmbito local/nacional/global. As-
sim, cada instituição de ensino superior vai se constituindo como 
um território de formação em que se unem elementos de ordem 
institucional, pedagógica, social e formativa, criando uma rede 
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organizada e e�caz que contribui não somente para a formação 
inicial e continuada, mas também para a qualidade dos processos 
que dela decorrem. 

Observamos uma formação voltada às tendências da inter-
nacionalização de políticas públicas educacionais. Além disso, 
entendemos a articulação entre programas de formação inicial 
e continuada de professores, aqui especi�camente o Pibid e o 
PNAIC, como uma alternativa para dar conta de alguns dos desa-
�os que vêm sendo apontados por recentes pesquisas relaciona-
das aos processos de implantações dessas políticas nos espaços 
educacionais, tanto na escola quanto na universidade. 

A proposta que deixamos é que os estudantes que recebem 
bolsas pelo Pibid pudessem atuar como monitores no PNAIC, 
não somente como estagiários nas salas de aula de escolas pú-
blicas, mas também nas universidades como colaboradores dos 
professores universitários envolvidos na formação continuada 
do PNAIC. Dessa maneira, estariam complementando a sua for-
mação em diferentes espaços de atuação pro�ssional, quali�-
cando, ainda mais, a sua formação inicial e tendo o espaço aca-
dêmico da universidade como palco para a discussão, re�exão 
e tomada de novas posturas pro�ssionais colocadas a partir dos 
desa�os enfrentados no contexto educativo. Tal perspectiva es-
tende-se também à formação continuada dos pro�ssionais gra-
duados, que, envolvidos nesse trabalho integrado, poderiam, 
assim, estar aprimorando e (re)construindo saberes e práticas 
docentes, compartilhando, por exemplo, suas experiências com 
colegas professores de outras escolas, bem como com esses fu-
turos professores. 

Sendo assim, acredita-se que a realização desses programas 
de forma conjunta entre universidade e escola pode vir a incidir 
sobre fragilidades históricas na formação do professor, como o 
distanciamento entre ensino superior e educação básica. Por con-
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sequência, haveria a articulação entre teoria e prática, desa�o esse 
constante no que tange à formação de professores, não somente 
no Brasil, mas também em outras realidades e países do mundo.
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POLÍTICAS CURRICULARES PARA OS ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

REPERCUSSÕES NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES PARTICIPANTES DO PNAIC

DÉBORA ORTIZ DE LEÃO

Desde a primeira década do século XXI, o cenário das políti-
cas públicas educacionais vem exaltando o papel dos professores 
como elementos insubstituíveis na promoção da aprendizagem, 
no enfrentamento dos desa�os da diversidade e na criação de for-
mas apropriadas de utilização de novas tecnologias (NÓVOA, 2007). 
Sob tal ponto de vista, a aprendizagem docente é considerada de 
fundamental importância no campo das políticas públicas educa-
cionais, uma vez que aprender e saber para melhor agir frente às 
exigências sociais e educativas contemporâneas é algo que requer 
outra relação com o saber e com a cultura (CHARLOT, 2000). A �nali-
dade primordial da formação de professores é o aprimoramento do 
processo de ensino-aprendizagem, o que equivale à melhoria dos 
componentes que intervêm no currículo (IMBERNÓN, 2013); por 
isso, não se pode negar que há uma estreita relação entre a forma-
ção de professores e o desenvolvimento curricular. 

No Brasil, no período de 2013 a 2017, observou-se que as po-
líticas curriculares se esforçaram para contemplar esse aspecto 
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que há décadas vinha sendo relegado a um segundo plano. Prova 
disso é a recon�guração curricular da etapa inicial do ensino fun-
damental e a formação continuada de professores, que se efeti-
vou por meio de um programa denominado Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). 

Tratava-se, fundamentalmente, de uma formação acerca 
das exigências curriculares provocadas pela expansão da es-
colarização obrigatória, embora esse enfoque se encontrasse 
implícito e pouco explorado nas formações, tendo em vista a 
necessidade, sempre premente, de enfocar a fundamentação 
própria do processo de alfabetização. Por meio do referido 
programa, o Ministério da Educação distribuiu um conjunto in-
tegrado de materiais e referências curriculares e pedagógicos 
para a formação continuada de professores. A partir desse ma-
terial, reiterava-se a importância da formação continuada, haja 
vista as solicitações emitidas pelos sistemas de ensino numa 
época em que “as mudanças sociais nos indicam os caminhos” 
(IMBERNÓN, 2010, p. 27) e nos provocaram a elaborar novos 
traçados.

POLÍTICAS CURRICULARES: UM OLHAR SOBRE O 
CURRÍCULO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

Como a�rma Fernandes (2011), as políticas curriculares dizem 
respeito a um campo de estudos recente que esteve subordinado 
ao domínio das políticas educacionais. No entanto, devido à cen-
tralidade que o currículo tem alcançado, até mesmo em função 
dessas mesmas políticas, este passou a ganhar destaque a partir 
das reestruturações realizadas nesse campo nos últimos anos. 
Uma política curricular “diz respeito a um conjunto de princípios 
educativos e curriculares de regras e de estratégias que visam de-
�nir e orientar a oferta educativa quer em termos de conteúdos 
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curriculares, quer dos processos para sua concretização e avalia-
ção” (FERNANDES, 2011, p. 73). 

Para Sacristán (2000), essa forma de selecionar, ordenar e mu-
dar o currículo em um sistema educativo torna claras as relações 
de poder e até mesmo a autonomia que existe entre os agentes 
educativos. Uma política curricular, enquanto “apresenta o currí-
culo aos seus consumidores, ordena seus conteúdos e códigos de 
diferentes tipos” (SACRISTÁN, 2000, p. 109). Sendo assim, em ter-
mos gerais, uma política curricular é “toda aquela decisão ou con-
dicionamento dos conteúdos e da prática do desenvolvimento do 
currículo a partir das instâncias de decisão política e administra-
tiva, estabelecendo as regras do jogo do sistema curricular” (SA-
CRISTÁN, 2000, p. 109). Essa intervenção política sobre o currículo 
condiciona a tarefa de cada um dos subsistemas que participam 
de sua elaboração. 

A partir das políticas curriculares, cria-se um consenso do que 
seria o currículo escolar. Entende-se, atualmente, que o currículo 
é próprio fundamento de qualquer sistema de ensino. O currículo 
é o elemento nuclear do projeto pedagógico de uma escola, viabi-
lizando o processo de ensino-aprendizagem. Compreende-se, as-
sim, que o currículo é a própria essência do fenômeno educacio-
nal. Para Moreira e Candau (2008), o currículo não é um elemento 
neutro e inocente de transmissão desinteressada do conhecimen-
to socialmente elaborado, nem um elemento transcendental e 
atemporal; o currículo tem história e, portanto, altera o signi�cado 
conforme o período histórico e as exigências sociais e culturais. 
Em decorrência desse entendimento, as discussões sobre currícu-
lo incorporam com maior ou menor ênfase o acordo acerca dos 
conhecimentos escolares, os procedimentos e as relações sociais 
no contexto escolar. 

Entretanto, uma das de�nições usuais, e que vem sendo ado-
tada nas mais recentes diretrizes curriculares nacionais, é a que 
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entende currículo “como as experiências escolares que se des-
dobram em torno do conhecimento, em meio a relações sociais, 
e que contribuem para a construção das identidades de nossos/
as estudantes” (MOREIRA; CANDAU, 2008, p. 18). Essa de�nição 
amplia o sentido de currículo, antes entendido apenas em sua 
dimensão formal: como uma listagem de conteúdos para serem 
ministrados. Porém esses autores alertam que, qualquer que seja 
a concepção de currículo adotada, é importante que se perceba 
a sua relevância no cotidiano escolar, já que “[...] no currículo se 
sistematizam nossos esforços pedagógicos. O currículo é, em ou-
tras palavras, o coração da escola, o espaço central em que todos 
atuam, o que nos torna, nos diferentes níveis do processo edu-
cacional, responsáveis por sua elaboração” (MOREIRA; CANDAU, 
2008, p. 19). 

Ao admitir que o currículo é uma construção da qual profes-
sores participam com suas diferentes opções e compreensões, en-
tende-se que essa de�nição seria uma possibilidade adequada ao 
período democrático em que vivemos e acreditamos, tendo em 
vista o protagonismo docente e discente em sua construção. De 
outro modo, toda concepção curricular implica uma proposta pe-
dagógica (o que se deve ensinar, como se deve ensinar, o que se 
deve aprender e o que se deve avaliar). Essa concepção é eviden-
ciada no decorrer de sua execução prática pelos agentes educati-
vos, que geralmente demonstram opções mais conservadoras ou 
mais renovadoras, dependendo de suas opções valorativas para 
cada tempo e lugar. 

A partir dos estudos curriculares contemporâneos, se reco-
nhece a existência da possibilidade de articulação na forma de 
organização de conhecimentos, conteúdos, disciplinas, áreas, 
modos de pensamento e construção do saber. Esse modo de or-
ganização é considerado necessário em função do processo de 
escolarização que sofrem os conhecimentos socialmente ela-
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borados. Nessa direção, é que o termo ciclo de alfabetização foi 
adotado nos cadernos de formação do PNAIC (2013) como deno-
minação que confere sentido aos três primeiros anos do ensino 
fundamental de nove anos. Desse modo, entende-se que o ciclo 
de alfabetização é composto por um período de 600 dias letivos. 

Entretanto, a organização por ciclos, antes de qualquer coisa, 
se refere ao tempo e ao espaço escolar, já que há de se ter cuida-
do com a continuidade, com a progressão das aprendizagens em 
níveis de complexidade dos conhecimentos. Um ciclo refere-se 
ainda às dimensões que compõem o currículo e a certo consen-
so no entendimento do que seja um currículo escolar; refere-se, 
igualmente, a modos de se compreender as inter-relações entre 
os conhecimentos, já que defendemos a sua relevância para uma 
aprendizagem quali�cada; refere-se, por �m, às concepções de 
avaliação das aprendizagens dos alunos que inserem outra pers-
pectiva, denominada progressão continuada. 

Nos sentidos adotados tanto nas pesquisas desenvolvidas 
quanto na formação do PNAIC, a alfabetização é um processo de 
aquisição de um conhecimento – a língua escrita – e um proces-
so de escolarização e ensino, cujo currículo, como já abordado, 
organiza-se em um ciclo composto pelos três primeiros anos do 
ensino fundamental. A alfabetização compreendida como um 
processo subverte a lógica que por tantos anos prevaleceu nas 
práticas escolares a partir do momento em que aprendemos com 
Ferreiro (2013, p. 30) que,

[...] para compreender este processo de apropriação, foi ne-
cessário renunciar à visão da escrita como técnica (ou códi-
go de transcrição) e despojar-se de toda ideia instrumental. 
Foi necessário tornar complexa nossa própria concepção 
da escrita, para compreender o processo de alfabetização, 
para entender o que as crianças estavam nos dizendo. 
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A abordagem construtivista de Ferreiro e Teberosky (1989) 
ofereceu suporte para a compreensão do processo de aprendiza-
gem da língua escrita pelo aprendiz e, em decorrência dessa com-
preensão, inspirou a reelaboração das concepções e práticas de 
ensino da língua pelos professores alfabetizadores. 

Uma das questões inquietantes, porém, é que levamos mais 
de 20 anos para elaborar uma matriz curricular para a etapa escolar 
encarregada da consolidação do processo de alfabetização consi-
derando os estudos psicogenéticos (FERREIRO; TEBEROSKY, 1989) 
e, posteriormente, os estudos de letramento (SOARES, 2003a). É 
na direção desses referenciais, portanto, que a alfabetização vem 
sendo sustentada pelas políticas curriculares e de formação con-
tinuada de professores do primeiro ciclo do ensino fundamental. 
Essas perspectivas foram amplamente consideradas na produção 
dos referenciais da formação de professores do PNAIC 2013-2017 
e possibilitaram a organização dos chamados direitos de aprendi-
zagem para cada um dos três anos iniciais do ensino fundamental. 
Com essa especi�cação, foi organizada a matriz curricular do pri-
meiro ciclo, ou ciclo de alfabetização, o que, posteriormente, foi 
incorporado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em vigor. 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: A 
IMPORTÂNCIA DA CONTINUIDADE

A formação de professores tem sido tema central de um con-
junto signi�cativo de estudos e pesquisas em nosso país (ANDRÉ, 
2010), nos quais se inserem os produzidos pela pesquisadora au-
tora deste texto (LEÃO, 2004, 2009). Já a formação continuada está 
relacionada a um conjunto de características que, segundo Imber-
nón (2010), deveriam ser consideradas ao se pretender transfor-
mar a educação e contribuir para uma sociedade mais justa. Em 
função desse propósito, é importante que se encare a formação 
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continuada como uma forma de atualização e aprofundamento 
de conhecimentos necessários às práticas pro�ssionais, em de-
corrência dos rápidos e intensos avanços cientí�cos, bem como 
das novas formas de pensar questões pedagógicas e didáticas e 
novas formas de abordar aspectos dos fundamentos da educação 
escolar (GATTI, 2014). 

No entanto, percebe-se que em nosso país existe uma carência 
de sistematicidade e continuidade, quando são propostas ativida-
des sem relação umas com as outras e com a etapa de ensino, da 
mesma forma que não há continuidade dos projetos de formação, 
que deveriam manter-se em andamento, em aperfeiçoamento e 
em atualização. Esse argumento reforça a ideia de que, da mesma 
maneira que foi necessário tempo para que se estabelecesse um 
relativo consenso em torno do ciclo de alfabetização, é necessário 
que seja proporcionado o devido tempo para que uma formação 
cause o impacto desejado no desenvolvimento pro�ssional e no 
cotidiano escolar (LEÃO, 2015).

NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS: O QUE DIZEM AS 
PROFESSORAS

A escolha pela metodologia autobiográ�ca decorre de estu-
dos principiados há mais de uma década pela pesquisadora au-
tora deste texto (LEÃO, 2004), direcionando-a a outras possibi-
lidades de pesquisa a partir de aproximações com o que a�rma 
Santos (2002, p. 84): “no paradigma emergente, o caráter autobio-
grá�co do conhecimento-emancipação é plenamente assumido: 
um conhecimento compreensivo e íntimo que não nos separe e, 
antes, nos una pessoalmente ao que estudamos”. A abordagem 
autobiográ�ca emergiu, igualmente, de uma vontade de produzir 
outro tipo de saber, mais próximo da realidade e do cotidiano dos 
professores (NÓVOA, 1995). 
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Na mesma direção, situam-se as pesquisas com histórias de 
vida desenvolvidas por Oliveira (2000), em que a análise das nar-
rativas autobiográ�cas orais ou escritas de professores possibilita 
entrar em contato com as memórias permeadas por motivações e 
signi�cados construídos em torno da pro�ssão. Igualmente apro-
ximam-se as ideias de Antunes (2011) e Antunes e Oliveira (2012), 
que desenvolvem pesquisas com seus respectivos grupos com 
base nessa metodologia. 

As pesquisas com narrativas autobiográ�cas adquirem ain-
da mais sentido ao fazer emergir o contexto das relações macro 
– sócio-político-culturais e econômicas – que perpassam as situa-
ções de interação, conforme defende Abrahão (2003). O trabalho 
“com narrativas não é simplesmente recolher objetos ou condu-
tas diferentes, em contextos narrativos diversos, mas, sim, partici-
par na elaboração de uma memória que quer transmitir-se a partir 
da demanda de um investigador” (ABRAHÃO, 2003, p. 8). Por isso, 
uma pesquisa autobiográ�ca é uma construção em que o entre-
vistador e a pessoa entrevistada tornam-se profundamente impli-
cados. Ainda para Abrahão (2004), a pesquisa (auto)biográ�ca se 
utiliza de diversas fontes, tais como narrativas, história oral, fotos, 
vídeos, documentos, etc. Destaca-se, ainda, a importância do uso 
do diário de campo para o registro de situações observadas. Esse 
instrumento é considerado um importante aliado no qual se re-
gistram as percepções e as questões relevantes, além dos signi�-
cados que as pessoas atribuem ao que sabem ou fazem. 

Para compor o grupo de pesquisadores, se integraram ao 
projeto estudantes do curso de Pedagogia e professores de esco-
las públicas que atuam no ciclo de alfabetização e participam do 
PNAIC/UFSM. Em um primeiro contato obteve-se a aceitação de 
duas escolas para realizar a pesquisa. No entanto, após visitar uma 
das escolas, diante da demanda constatada, optou-se por realizar 
as entrevistas e as atividades solicitadas em apenas uma delas. Os 
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integrantes da pesquisa foram: uma professora do primeiro ano, 
uma professora do segundo ano e uma professora do terceiro ano 
do ensino fundamental, que também participaram das formações 
proporcionadas pelo PNAIC. 

Ao contatar a escola para iniciar as entrevistas, houve uma 
reunião com a coordenação pedagógica. Nessa oportunidade, o 
grupo se colocou à disposição para auxiliar no que fosse necessá-
rio. Em seguida, a escola, por meio de sua coordenação, solicitou 
a contrapartida de estudantes voluntários para auxiliarem os pro-
fessores nas salas de aula. A partir desse momento, organizou-se 
um grupo de estudantes que integram o Grupo de Estudos e Pes-
quisas sobre Formação Inicial, Continuada e Alfabetização (Ge-
p�ca) para realizar essa atividade na escola. A atuação na escola 
teve a duração de quatro meses e contou com sete voluntários 
que auxiliaram as professoras com suas turmas de alfabetização. 
Basicamente, as professoras solicitavam apoio dos estudantes da 
universidade para auxiliar as crianças que, segundo as professo-
ras, apresentavam “di�culdades na alfabetização”. 

Esse trabalho foi o que possibilitou maior integração e gerou a 
con�ança necessária para viabilizar as entrevistas, que foram orga-
nizadas em tópicos-guias de acordo com Bauer e Gaskell (2011). Os 
tópicos-guias propostos foram: tempo de atuação na docência dos 
anos iniciais/alfabetização; início da participação na formação do 
PNAIC; entendimento sobre o ciclo de alfabetização; planejamento 
do ciclo de alfabetização (individual ou em conjunto); referência/
embasamento para a atuação no ciclo de alfabetização; aspectos 
positivos e negativos da organização do ciclo da alfabetização. 

Para �ns de distinção das professoras entrevistadas, utiliza-
ram-se as letras A, B e C, referindo-se a letra A à professora do pri-
meiro ano, B à professora do segundo ano e C à professora do 
terceiro ano. A seguir, apresentam-se os relatos das professoras 
entrevistadas.
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TEMPO DE ATUAÇÃO NA DOCÊNCIA DOS ANOS INICIAIS/
ALFABETIZAÇÃO

A professora A, que atua no primeiro ano, informou seu tem-
po de atuação pro�ssional na alfabetização: “trabalho mais ou 
menos, [...] normalmente [...] de uns 15 anos já, com alfabetização, 
séries iniciais [...]”. A professora B, que atua no segundo ano, infor-
mou: “mais ou menos uns 38, 40 anos que eu trabalho com crian-
ças do segundo ano, antes era primeira série [...].” Já a professora 
C, que leciona no terceiro ano do ciclo, informou o seguinte: “[...] 
trabalho há sete anos com segundo e terceiro ano”. O tempo de 
atuação das professoras revela a sua larga experiência nessa etapa 
do ensino fundamental. As três professoras têm mais de sete anos 
de experiência docente. 

INÍCIO DA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PNAIC

As professoras A, B e C relataram que participam desde o iní-
cio da formação do PNAIC. Destaca-se aqui o relato da professora 
B: “[...] nunca deixei de participar de uma atividade que viesse me 
trazer mais enriquecimento para o trabalho [...]”. Tendo em vista 
esse relato, observa-se que as professoras acolheram muito bem 
a proposta de formação continuada do PNAIC, reconhecendo que 
uma formação pro�ssional enriquece o seu trabalho. Concorda-se 
com as professoras com relação a esse enriquecimento, uma vez 
que esse seria o objetivo desse investimento público. Em última 
instância, entende-se que essa formação foi signi�cativa para as 
professoras entrevistadas.

 
ENTENDIMENTO SOBRE O CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: 
ALGUMAS PISTAS

No que se refere ao ciclo de alfabetização, a professora A ex-
pressa assim seu entendimento:
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na verdade, é um ciclo mesmo, né? E..., os objetivos do 
PNAIC são... é bem interessante, porque ele não se efeti-
va só no primeiro e no segundo. Ele tem..., ele continua! 
E realmente a criança que chega no terceiro ano, ela não 
chega totalmente... Ela vai se completar lá no terceiro. [...] 
Anteriormente era mais um letramento. Antigamente! De-
pois teve o curso de letramento. Antes do PNAIC! Cada go-
verno é um sistema de..., que eles mudam. Mudam o nome, 
mas na verdade é... quase a mesma coisa! Aí depois veio 
o PNAIC. Mas o que que é o primeiro ano? Primeiro ano, 
quando surgiu o primeiro ano, todo mundo pensava que 
era um pré melhorado. Até que surgiu o PNAIC, que foi 
feito, ah..., os conteúdos. Foi organizado tudo direitinho o 
que que a criança teria que aprender. Mas no meu caso, 
assim ó..., eu acho que não é só um letramento.

Como é possível perceber nesse relato, a professora A com-
preendeu o ciclo de alfabetização em sua concepção de continui-
dade. No entanto, tece críticas à falta de continuidade das pro-
postas governamentais, na forma de políticas curriculares, que 
mudam (e algumas mudam apenas o nome). Além disso, men-
ciona o seu entendimento sobre a relação entre o currículo da 
pré-escola (etapa anterior) e o dos anos iniciais, que, em virtude 
da expansão da escolarização obrigatória do ensino fundamental, 
trouxe certa insegurança ao trabalho dos professores. Por �m, a 
professora A entende que é preciso ir além do letramento, talvez 
propondo atividades mais sistemáticas de alfabetização, o que foi 
amplamente defendido nas formações do PNAIC. 

Já a professora B compreende o ciclo a partir da sua atuação 
no segundo ano: 

[...] no primeiro eles têm aquela base... o início da alfabe-
tização, que é conhecer o alfabeto, o som, introduzir toda 
aquela parte que vai envolver na formação de palavras. E 
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no segundo da continuação mais aprofundada, que já vêm 
os textos, elaboração de frases, relatos de histórias... e no 
terceiro se consolida.

Por meio dessa narrativa, evidencia-se a proposta de continui-
dade e aprofundamento do nível de conhecimento, como prevê 
a proposta original do ciclo de alfabetização do PNAIC. Segundo a 
proposta do PNAIC, a matriz de conhecimentos para o ciclo previa 
que no primeiro ano houvesse uma introdução, no segundo ano 
um aprofundamento, e no terceiro ano fosse a consolidação do 
processo de alfabetização. 

A professora C menciona o ciclo como uma forma de “mos-
trar” que as crianças não mais reprovam durante o ciclo e salien-
ta que não são necessários apenas índices, e sim “crianças que 
aprendam”. A preocupação da professora C se refere à progressão 
continuada, que surge com a Lei nº 9.394/96. Em seu art. 32, pa-
rágrafo 2º, consta o seguinte: “os estabelecimentos que utilizam 
progressão regular por série podem adotar no ensino fundamen-
tal o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação 
do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do 
respectivo sistema de ensino”. 

De acordo com o que consta em um dos textos que com-
põem o material da formação do PNAIC, na proposta dos ciclos de 
alfabetização, não se defende a aprovação automática dos alunos, 
mas sim o compromisso com as aprendizagens e a construção de 
conhecimentos de modo a garantir que, ao longo do ano escolar 
e do ciclo, eles progridam em seus conhecimentos. Desse modo, 
é considerada a progressão no ciclo da alfabetização em três di-
mensões: progressão escolar, relacionada ao direito que a criança 
tem de avançar na escolarização; progressão do ensino, que requer 
a organização e elaboração de direitos de aprendizagem em to-
das as áreas de conhecimento e anos escolares de cada ciclo; e 
progressão das aprendizagens, que está diretamente ligada à qua-
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lidade crescente das aprendizagens construídas ao longo do ano 
e entre os anos do ciclo de alfabetização pelas crianças.

Diferentemente do modo como foi defendida inicialmente, a 
ideia de ciclo já consta imbricada com a ideia de progressão con-
tinuada de ensino-aprendizagem uma vez que antes estava mais 
vinculada à avaliação. Os modos de organizar o currículo impli-
cam uma nova organização do tempo escolar de modo a apro-
veitá-lo da melhor forma possível para expandir as possibilidades 
de aprendizagem dos conhecimentos relevantes para a vida dos 
estudantes. É preciso destacar que esses conhecimentos foram 
abordados em todas as etapas formativas do PNAIC. 

PLANEJAMENTO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: 
INDIVIDUAL OU COLETIVO?

Quanto à forma de planejamento, a professora A relatou o se-
guinte: 

[...] eu não trabalho em conjunto, porque o primeiro ano 
tem duas turmas, lá de tarde eu não posso me reunir com 
as gurias pra planejar. Mas quando tem reunião a gente 
pergunta: o que tu tá dando? O que tu tá dando? A gente 
sempre dá uma combinada assim. Não tem... reunião as-
sim, porque até seria... plano de estudos, né? Pro professor, 
a gente não tem. Seria bem interessante. Porque nem as 
reuniões pedagógicas nós não temos. Não tem! Mas nem 
de reunião, daí tu imagina, né? Nem de reunião, da gen-
te conversar coisas da, da escola. Horário, dias e tudo. Aí 
tu pensa, né? Individual, no caso eu faço sozinha assim, eu 
pego... Digamos, no primeiro trimestre eu vou trabalhar 
isso, né? No segundo eu vou trabalhar isso, no terceiro eu 
vou trabalhar isso. E vou, e vou tentando. Às vezes muda, 
né?
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As professoras B e C, da mesma forma, relataram as di�culda-
des encontradas para reunirem-se com as colegas participantes 
do ciclo. Consequentemente, realizam o planejamento indivi-
dualmente.  

A partir dos relatos percebe-se que o grande empecilho para 
o planejamento conjunto entre as professoras que atuam no ciclo 
é a falta de horários especí�cos para encontros na carga horária 
das professoras. Entende-se que, sem esse tempo para planeja-
mento coletivo, não há como obter o sucesso almejado no pro-
cesso de aprendizagem. A crítica que se faz é que as políticas de 
formação de professores não ecoaram na gestão dos sistemas de 
ensino. O PNAIC foi um pacto interfederativo e contava com a par-
ceria dos sistemas públicos para a sua efetivação. A contrapartida 
dos sistemas municipais e estaduais seria a de fornecer condições 
para que os professores não apenas realizassem a formação, mas 
que pudessem contar com as condições de trabalho adequadas 
para tal. 

REFERÊNCIA/EMBASAMENTO PARA ATUAÇÃO NO CICLO 
DE ALFABETIZAÇÃO

Para a professora A, o embasamento para atuação no ciclo de 
alfabetização se dá da seguinte forma: “na verdade, ah... a gente 
usa o que tá ali, né? Os autores que tão no ciclo são todos os co-
nhecidos da gente, né? Então são sempre os conhecidos velhos, 
né? Paulo Freire, Emilia Ferreiro, aquelas coisas todas!”. A profes-
sora B relata o seguinte: “[...] todo aquele material que a gente tem 
da escola”. Para a professora C, o embasamento se dá com base 
em “livros de alfabetização. [...] Pesquiso na internet muito. Algu-
ma coisa assim do material do PNAIC”.

Os relatos indicam que as professoras conhecem os referen-
ciais adotados nos materiais do PNAIC. No entanto, nota-se que, 
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ao serem questionadas sobre esse assunto, nem sempre conse-
guem argumentar a respeito dos embasamentos adotados em 
suas práticas de alfabetização. Como mencionado anteriormen-
te, a abordagem construtivista e psicogenética de Ferreiro e Te-
berosky (1989) tem inspirado há várias décadas a reelaboração 
das concepções e práticas, assim como os estudos de letramento 
(SOARES, 2003a). 

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA ORGANIZAÇÃO 
DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

Para a professora A, os aspectos positivos e negativos da or-
ganização do ciclo de alfabetização são os seguintes: 

o bom é porque a gente tem essa... ah... a gente tem essa 
liberdade de... a gente tem muito... contato com as outras 
turmas, com os outros professores. A gente troca muita 
ideia. A gente... É bem interessante. E... e os negativos é 
que a criança não... não retém, né? Eu acho que deveria ter 
um documento, que tem crianças que teriam que �car um 
pouco mais, um ano mais. Talvez numa série um ano, um 
ano mais na outra. E com a história do PNAIC, todo mundo 
tem que desenvolver tal conteúdo. Naquele, naquele ano. 
Então �cou bem organizado! E a gente não tinha isso... de 
conteúdo de aprendizagem. E a gente não tinha isso, né? 
Cada escola trabalhava com seus conteúdos e fazia do jeito 
que, no caso, tava no regimento, né? E agora como foi fe-
deral é pro Brasil inteiro. Então no caso... Ah... eu tinha uma 
aluna minha que agora essa semana, até da outra escola, 
foi transferida lá pra São Paulo. Ela vai pra lá e lá vai conti-
nuar o PNAIC. Daí, vai ser o mesmo conteúdo. Não, no siste-
ma eu acho bom. Até bom! Só que a questão assim. Quem 
era do ciclo... do ciclo... quem participasse do ciclo teria que 
ter aquela... aquele planejamento, aquele grupo de estu-
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dos. Isso aí eu não poderia... Eu não quero abrir mão. Até... 
seria uma sugestão. Que eu acho bem importante, né? Um 
grupo de estudos pra acontecer.

Segundo a professora, as trocas de ideias são um aspecto 
positivo das formações. Tanto que, ao �nal, sugere um grupo de 
estudos para que continuem acontecendo. Entretanto, a profes-
sora insiste em deixar clara sua contrariedade com relação à não 
retenção dos alunos, o que possibilita a interpretação de que não 
concorda com a sistemática da progressão continuada. 

Com relação aos aspectos positivos e negativos, a professora 
B menciona o seguinte: 

o PNAIC nos colocou muito é... o letramento, as crianças te-
rem a oportunidade de ler muito, de pegarem e usarem os 
livros, que as crianças daqui, por exemplo, não têm acesso 
a livrinhos, e eles adoram. Então, por exemplo, a gente tem 
o cantinho da leitura, tem aquelas atividades bastante lú-
dicas, bastante novidades assim, essa parte é muito boa. A 
gente recebeu dicionários, que eu gosto de trabalhar com 
eles, por exemplo, nos dicionários eles pesquisam, é... os 
livros têm... eles mesmos têm o manuseio, tem o contato 
com vários autores e nós temos o projeto aqui que fecha 
com o PNAIC que é o projeto do literário que nós temos 
agora, né? Projeto literário que a gente vai trabalhar auto-
res que sempre trabalhamos, então todas as turmas se en-
volvem, toda a escola, e tem outros que no momento assim 
eu não... na parte da matemática, toda parte da matemá-
tica também é muito... fechou muito com a maneira que 
eu trabalho. Precisa assim ó, haver mais uma análise das 
crianças que chegam no primeiro com di�culdade e que 
avançam. Eles não sanam essas di�culdades, não eliminam. 
E aí? Como que vão chegar no segundo ano com crianças 
que já chegam lendo?
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O destaque da professora B se refere ao letramento e aos ma-
teriais de leitura enviados às escolas diretamente pelo governo 
federal por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE). As escolas receberam caixas contendo livros de lite-
ratura e jogos didáticos que �zeram parte das formações e, após, 
puderam ser utilizadas pelas professoras em sala de aula e em 
projetos literários. É importante destacar que a escola onde atuam 
as professoras tem um projeto literário bastante reconhecido no 
município de Santa Maria/RS. Assim como a professora anterior, 
a professora B tece críticas à avaliação do processo de aprendiza-
gem das crianças, sugerindo que haja uma forma de acompanha-
mento. Entende-se que a avaliação é uma preocupação constante 
dos professores, mas se destaca que as formações do PNAIC abor-
daram igualmente as possibilidades de avaliação por meio das 
testagens dos níveis de lectoescrita, descritos e fundamentados 
por vários autores a partir de Ferreiro e Teberosky (1989). 

A respeito dos pontos positivos e negativos das formações, a 
professora C salienta o seguinte: 

os positivos foram mais na realização do curso assim. Foi 
como eu falei, as trocas que a gente teve com as colegas, 
tem uma ideia do que elas estão fazendo, as angústias que 
elas tinham que a gente também tinha, que a gente pen-
sou assim: não é só nós. E negativos eu acho que é essa par-
te aí de não poder mais reter. Não pode ser só quantidade, 
tem que ter qualidade.

As trocas entre colegas também foi um ponto positivo desta-
cado pela professora C, o que indica que há necessidade de mo-
mentos de formação compartilhada permanente. A retenção, por 
outro lado, foi o aspecto negativo destacado pela professora. So-
bre essa questão, acredita-se que seria importante maior tempo e 
continuidade de estudos para um melhor entendimento dos as-
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pectos positivos envolvidos em uma progressão continuada, ten-
do em vista que essa concepção realmente pode causar con�itos 
e estranhamentos em professores que seguem a outra lógica de 
avaliação, consolidada em suas experiências docentes. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PARA FINALIZAR

A partir das narrativas das professoras entrevistadas, com-
preende-se como se faz necessária a continuidade dos proces-
sos formativos, especialmente, no que diz respeito às mudanças 
curriculares. As professoras têm um tempo de experiência relati-
vamente amplo com alfabetização, entretanto esse tempo pode 
favorecer ou di�cultar os processos de mudança a partir da forma-
ção continuada, tendo em vista a predisposição de cada uma para 
incorporá-la ou não em suas práticas docentes. 

O ciclo de alfabetização é uma forma de organização curri-
cular que pressupõe continuidade no processo de alfabetização. 
Como indicam as narrativas, há entendimentos diversos sobre o 
ciclo de alfabetização por parte de cada professora. Inclusive, elas 
tecem críticas com relação à progressão continuada no ciclo e à 
exigência implícita e explícita de índices a partir do desempenho 
dos alunos e professores. No tocante aos aspectos negativos, há 
indícios de certa resistência no que se refere à progressão dos 
alunos no ciclo de alfabetização, sendo um agravante o fato de a 
criança avançar sem nível considerado adequado para o ano se-
guinte. 

Em relação aos aspectos positivos, destacam-se as trocas que 
aconteceram nos encontros da formação do PNAIC. O ponto que 
ganhou atenção das professoras diz respeito ao letramento, mui-
to bem trabalhado nas formações do PNAIC. Elas consideraram 
importante uma padronização de conteúdos para serem trabalha-
dos em cada um dos três primeiros anos, de modo que no primei-
ro houvesse uma introdução, no segundo ano o aprofundamento, 
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e no terceiro ano, en�m, a consolidação. Essa ideia, abordada na 
formação do PNAIC, foi sendo compreendida aos poucos pelas 
professoras. Elas reconhecem, ainda, o acesso a diferentes mate-
riais pedagógicos como jogos e atividades lúdicas, viabilizados 
pelo PNAIC, que contribuíram signi�cativamente para o desen-
volvimento e a aprendizagem dos alunos. 

A partir dessa análise, entende-se que há necessidade de con-
tinuarmos tratando dessa questão. É preciso discutir a escolha 
de opções teóricas e práticas, bem como uma constante re�exão 
sobre as políticas curriculares na formação de professores. Conti-
nua-se a defender que o ciclo de alfabetização é uma contribuição 
na formação dos professores alfabetizadores, ressigni�cando seus 
processos formativos e provocando a elaboração de outros traça-
dos e de outros caminhos. 
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