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RESUMO 

A presente pesquisa de Mestrado surgiu das inquietações relacionadas às minhas 

vivências como Coordenador Local do Programa Pacto Nacional Pela Alfabetização na 

Idade Certa (2015-216), como professor da Educação Básica e como Assessor de 

Ensino-Aprendizagem (2017-2019) junto à Secretaria Municipal de Educação (SME) de 

Cachoeiras de Macacu (RJ). Seu objetivo geral é analisar e refletir sobre os motivos 

que, em meio a tantos investimentos em Programas do Governo Federal no século 

XXI voltados à Alfabetização na educação básica brasileira, levam à não 

alfabetização de crianças que estão findando o Ciclo de Alfabetização na escola. 

Para o desenvolvimento desta investigação, foi empreendida uma pesquisa qualitativa 

bibliográfica e documental. Foram realizadas análises com base em relatórios oficiais da 

Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiras de Macacu (RJ). Foram sistematizados 

seis Programas Federais voltados à alfabetização das crianças, ao longo de quase duas 

décadas do século XXI, em Cachoeiras de Macacu (RJ). Desses programas, pesquisados 

e discutidos neste trabalho, há apenas dois com registros sistematizados junto ao órgão 

pesquisado: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e Programa 

Mais Alfabetização. A análise de ambos foi contundente para a compreensão do sentido 

de alfabetização adotado pelo município, bem como para a verificação de como se dá, 

na esfera municipal, a implementação de uma política pública educacional federal. 

Outro ponto fundamental desta pesquisa é a compreensão dos conceitos de alfabetização 

e letramento. Alfabetização, no sentido stricto, refere-se ao domínio da leitura e escrita, 

enquanto no sentido mais amplo do conceito, lato, relaciona-se às práticas sociais de 

leitura e escrita (letramento). Assim, chego à compreensão da alfabetização como 

processo multifacetado – onde há necessidade de se lançar mão da lógica da escrita, nos 

diversos aspectos da sua construção –, bem como um ato político; levando à reflexão do 

porquê se escreve. Nesse sentido, é fundamental trabalhar com alfabetização na 

perspectiva do letramento. Os resultados desta pesquisa permitem esclarecer que o 

município de Cachoeiras de Macacu pouco fez de diferente na implementação ações dos 

Programas Governamentais voltados à alfabetização das crianças. Houve apenas a 

reprodução do que foi emanado pelo governo federal, sem discutir, com toda a 

comunidade escolar, formas de sua reformulação e implementação, levando em conta as 

especificidades do município. E apontam ainda, com base nos dados da alfabetização 

municipal, a precariedade do processo, reduzido a simples codificação e decodificação 

da língua.  

Palavras-chave: Programas Federais de Alfabetização; Alfabetização; Letramento; 

Formação de professores. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present Master's research arose from the concerns related to my experiences as 

Local Coordinator of the National Pact for Literacy at the Right Age (2015-216), as a 

Basic Education teacher and as a Teaching-Learning Advisor (2017-2019) with the 

Municipal Secretary of Education at Cachoeiras de Macacu (RJ). Its general objective is 

to analyze and reflect on the reasons that, in the midst of so many investments in 

Federal Government Programs in the 21st century aimed at Literacy in Brazilian 

basic education, lead to the non-literacy of children who are ending the 

AlphabetizationCycle at school. For the development of this investigation, a 

qualitative, bibliographic and documentary research was undertaken. Analyzes were 

performed based on official reports from Municipal Secretary of Education at 

Cachoeiras de Macacu (RJ). Six Federal Programs focused on children's alphabetization 

were systematized in Cachoeiras de Macacu (RJ) over almost two decades of the 21st 

century. Of these programs, which were researched and discussed in this work, there are 

only two with systematized records with the researched agency: National Pact for 

Literacy at the Right Age (PNAIC, in Portuguese) and the More Alphabetization 

Program. The analysis of both was decisive for understanding the sense of 

alphabetization adopted by the municipality, as well as for verifying howthe 

implementation of a federal educational public policy takes place in the municipal 

sphere. Another fundamental point of this research is the understanding of the concepts 

of alphabetization and literacy. Alphabetization, in the strictosense, refers to the domain 

of reading and writing, while in the broadest sense of the concept, lato, it relates to the 

social practices of reading and writing (literacy). Thus, I come to understand 

alphabetization as a multifaceted process - where there is a need to resort to the logic of 

writing, in the various aspects of its construction -, as well as a political act; leading to 

the reflection of why it is written. In this sense, it is essential to work with 

alphabetization from the perspective of literacy. The results of this research allow us to 

clarify that the municipality of Cachoeiras de Macacu did not perform so much 

difference in the implementation of actions of Government Programs aimed at children's 

alphabetization. There was only the reproduction of what was emanated by the federal 

government, without discussing ways of its reformulation and implementation with the 

entire school community, and not taking into account the specificities of the 

municipality. And they also point out, based on data from municipal alphabetization, the 

precariousness of the process, reduced to simple encoding and decoding of the 

language. 

Keywords: Federal Alphabetization Programs; Alphabetization; Literacy; Teacher 

training. 
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PARA INÍCIO DE CONVERSA – INTRODUÇÃO À PESQUISA 

  

Com a incumbência de escrever um memorial sobre minha jornada acadêmica, 

profissional e pessoal, fui levado ao exercício de rememorar os diversos diálogos que 

contribuíram para o forjar do meu “eu atual”. São narrativas que vieram de diferentes 

pessoas em distintos momentos históricos, desde a mais tenra idade até a atualidade, e 

favoreceram significativamente minha formação. 

Sou Professor, Docente I, da Educação Básica no Curso de Ensino Médio, na 

Modalidade Normal, do Colégio Estadual Maria Zulmira Tôrres, pertencente à Rede 

Pública Estadual na cidade de Cachoeiras de Macacu (RJ), onde leciono Disciplinas 

Pedagógicas. Atuo também como Professor Docente II, na Rede Pública Municipal, na 

mesma cidade, com as funções de Assessor de Ensino-Aprendizagem junto à Secretaria 

Municipal de Educação, de outubro de 2017 a julho de 2019, e de Coordenador do 1º 

Segmento do Ensino Fundamental e Coordenador Local do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), de 2015 a 2016. 

Sou licenciado em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

(UERJ), concluído em 2013, ano em que terminei também o Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Ambiental pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR). 

Possuo formação em nível de Especialização em Gestão Escolar Integrada (Gestão, 

Orientação e Supervisão Educacional) pela Faculdade Internacional Signorelli, 

concluída em 2014.  Em todo esse contexto de formação, sempre tive um forte apreço 

pelas discussões sobre o Processo de Alfabetização e Letramento, disciplina que leciono 

no Curso Normal.  

(Re)lembrar minha formação acadêmica traz à tona as dificuldades enfrentadas 

no percurso escolar até a obtenção de um diploma de nível superior. Sou um dos poucos 

membros da minha família que concluiu uma graduação. Consigo contar duas primas 

apenas que, recentemente, concluíram sua formação em Pedagogia. Mestrado sou o 

primeiro da família a cursar!  

Nesse contexto pessoal, é válido falar da minha família. Somos 13 primos 

maternos, e nascemos e crescemos na zona rural de Bom Jardim (RJ). Deste total, 

contando comigo, apenas três concluíram o nível superior (Licenciatura em Pedagogia). 

A esse respeito, ser um estudante de Nível Superior, oriundo de família de baixa 

renda não é fácil. A necessidade de trabalhar para prover o sustento próprio, e por vezes 
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da família, faz com que inúmeros sujeitos não consigam ingressar no Nível Superior, ou 

ingressam e não concluem, conforme esclarece Paula (2015) “pesquisas citadas indicam 

que os estudantes das classes sociais subalternizadas e as minorias étnicas têm menores 

chances de acesso e permanência no ensino superior”1 Nessa relação trabalho-educação 

superior, os horários muitas vezes inflexíveis das instituições corroboram com o 

processo de exclusão de sujeitos que, como eu, necessitam trabalhar e estudar 

concomitantemente. 

Residir na Zona Rural também se torna um empecilho, pois, além da 

necessidade de trabalho para prover o sustento, a distância geográfica dos centros 

universitários torna complexa a jornada acadêmica. 

Ao pensar nessa jornada educacional, algumas memórias são evocadas, dentre as 

quais destaco meu processo de alfabetização. Aprendi a ler e escrever em casa, aos seis 

anos de idade, nas brincadeiras de escolinha com minha prima de dez anos que estava, à 

época, cursando a antiga 4ª Série do Ensino Fundamental.  

Meus pais possuem Nível Fundamental incompleto. Mamãe, apesar de todas as 

adversidades, lê e escreve com destreza, tendo dificuldades apenas com vocabulários 

mais complexos. Papai, apesar de toda vivência de mundo, lê e escreve com muito 

esforço, principalmente os vocábulos não canônicos. 

Cheguei à escola formal aos sete anos. Da minha professora, Ana Paula, tenho 

ótimas lembranças. Ela contava histórias diariamente e, até hoje, me lembro de algumas 

como Guaraná com canudinho, Dona Leda Borboleta e O Bichinho da Maçã. Foram 

bons tempos, aprimorava minha leitura lendo! Por saber ler e escrever, sempre fui o 

ajudante dela, auxiliando os colegas nas suas atividades.  

Acredito que seja em função dessas vivências que a área acadêmica, que se 

ocupa da Educação Básica, é a que mais me atrai como profissional, visto que – mesmo 

atuando em posições e cargos diferentes – é dela que me ocupo diretamente desde que 

ingressei na profissão de professor. Por isso – acredito –, meu interesse me faz buscar 

constante atualização no tema, seja em cursos de aperfeiçoamento, seja em autores 

renomados ou em debates com outros professores, momento em que a troca de 

experiência é fantástica. Dessa forma, as razões que me levaram a pesquisar sobre os 

Programas Governamentais voltados à alfabetização de crianças no século XXI estão 

relacionadas fortemente com a minha vivência como Coordenador Local do PNAIC, 

 
1 Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

40772017000200301&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em 17 jun. 2020. 
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como professor da Educação Básica, como Assessor de Ensino-Aprendizagem e 

também como jovem e estudante em formação contínua. Com esta pesquisa, pretendo 

refletir sobre o processo de alfabetização de crianças; e, sem dúvida, minhas 

aprendizagens servirão de base para pensar a prática e podem colaborar com possíveis 

mudanças e\ou permanências necessárias.  

Ao considerar importante a minha proposta de pesquisa, tenho muitas 

expectativas, sobretudo em relação à possibilidade de refletir sobre os conhecimentos 

que já possuo, assim como me apropriar de novos. Além disso, estudar a Educação 

Básica, com foco na linha de pesquisa Linguagem, Cultura e Processos Formativos, é 

uma oportunidade de estudar, analisar e discutir acerca da atual condição da educação 

em sua totalidade, principalmente da alfabetização.  

Com base nas minhas experiências, sobretudo as profissionais, apresento minha 

proposta de pesquisa intitulada E a alfabetização, como vai? Análise de Programas 

Governamentais Federais voltados à (não) alfabetização de crianças no século XXI. 

Desta forma, busca-se mapear, estudar e analisar as tentativas dos programas 

governamentais federais, que tinham a pretensão de alfabetizar crianças escolarizadas e 

foram implementados ao longo do século XXI; e pretendiam possibilitar a alfabetização 

efetiva de alunos da educação básica até os oito anos de idade, por meio de um processo 

de alfabetização real e significativo, que permitisse a transcendência das aprendizagens 

para a vida cotidiana e do papel cidadão do discente. 

Ao atuar como coordenador do PNAIC, no município em que trabalho, 

pude acompanhar de perto os resultados pífios desse programa federal em relação 

ao seu principal objetivo de alfabetizar alunos até o 3º ano do 1º Ciclo2. Desta 

forma, esta pesquisa teve como fato gerador a não alfabetização de alunos da rede 

pública municipal de Cachoeiras de Macacu (RJ) até o final do Ciclo de 

Alfabetização.  

Considerando o fato gerador, foi concebido como objetivo geral deste trabalho 

analisar e refletir sobre os motivos que – em meio a tantos investimentos em 

Programas Governamentais Federais no século XXI voltados à Alfabetização na 

educação básica brasileira – levam à não alfabetização de crianças que estão 

 
2 O Ciclo da Alfabetização, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, é um tempo sequencial de três anos 

(seiscentos dias letivos), sem interrupções, dedicados à inserção da criança na cultura escolar, à 

aprendizagem da leitura e da escrita, à ampliação das capacidades de produção e compreensão de textos 

orais em situações familiares e não familiares e à ampliação do universo de referências culturais dos 

alunos nas diferentes áreas do conhecimento. Disponível em: 

<http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/pacto_livreto.pdf>. Acesso 21 abr. 2018. 

http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/pacto_livreto.pdf
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findando o Ciclo de Alfabetização. Para alcançar a proposta, são elencados como 

objetivos específicos: a) Analisar a implementação de Programas do Governo Federal 

voltados à alfabetização de crianças da escola básica no município de Cachoeiras de 

Macacu, apontando suas possibilidades e fragilidades; b) sistematizar dados relativos 

aos índices de alfabetização no Brasil e no município em questão; c) investigar 

propostas pedagógicas contemporâneas relacionadas à alfabetização de crianças, 

elucidando a importância da alfabetização na perspectiva do letramento e de leitura de 

mundo; d) apresentar e analisar resultados de avaliações do SAEB, em especial da 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), que indicam os índices em leitura, escrita 

e matemática de alunos egressos do Ciclo de Alfabetização3. 

Afigura-se necessário, de antemão, elucidar, com base nos aportes teóricos 

mencionados, o que aqui se compreende por alfabetização. Para tal empreitada, lança-se 

mão da definição de Magda Soares (2016, p.16): “aprendizagem inicial da leitura e da 

escrita”. Mas seria apenas isso? As concepções de alfabetização de Paulo Freire são 

basilares e complementam a definição de Soares, trazendo as práticas sociais da leitura e 

da escrita como fundamentais no processo de alfabetização, práticas essas emanadas do 

contexto dos alunos. A esse respeito, Ernani Maria Fiori afirma, ao prefaciar o livro 

Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire (2002, p. 5): 

 

Talvez seja este o sentido mais exato da alfabetização: aprender a escrever a 

sua vida, como autor e como testemunha de sua história, isto é, biografar-se, 

existenciar-se, historicizar-se. Por isto, a pedagogia de Paulo Freire, sendo 

método de alfabetização, tem como ideia animadora toda a amplitude 

humana da “educação como prática da liberdade”.  

 

Desta forma, define-se alfabetização como o domínio da leitura e da escrita. Mas 

tal conhecimento não pode se efetivar somente de forma técnica, faz-se necessário 

ampliar a concepção, compreendendo as práticas sociais da leitura e da escrita como 

fundamentais no processo. Ou seja, além de ler e escrever, é necessário que a pessoa 

lance mão dos demais conhecimentos dos quais se apropriou, transcendendo-os para o 

seu cotidiano, para então considerar-se alfabetizado. Assim, já esclarecia Freire [apud 

GADOTTI (2004, p. 75)]: 

 
3 Com a implementação do PNAIC em 2013, instituído pela Portaria nº 867/2012, compunham o Ciclo de 

Alfabetização os alunos matriculados nas turmas do 1º ao 3º Ano Escolar. Após a aprovação da Base 

Nacional Comum Curricular, instituída pela Resolução CNE/CP nº 2/2017, passam a compor o Ciclo de 

Alfabetização os alunos matriculados nas turmas de 1º e 2º Anos Escolares. 
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Não basta saber ler mecanicamente que ‘Eva viu a uva’. É necessário 

compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem 

trabalha para produzir uvas e quem lucra com esse trabalho. 

 

Entre os Programas do Governo Federal lançados no século XXI a serem 

apresentados, analisados e discutidos neste trabalho, o município de Cachoeiras de 

Macacu (RJ) participou, implementou e desenvolveu praticamente todos. São eles:  

Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA, 2001-2002); Pró-

Letramento (2005); Programa Mais Educação (2007-2008); Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (2012-2013); Programa Novo Mais Educação (2017-

2018); Programa Mais Alfabetização (2018). 

A pesquisa foi realizada na cidade de Cachoeiras de Macacu, onde trabalho 

como professor da rede pública de educação desde 2010, conforme mencionado 

anteriormente. 

Cachoeiras de Macacu está localizado ao noroeste do estado do Rio de Janeiro, a 

97 quilômetros da capital e, de acordo com o IBGE, a estimativa de sua população em 

2016 era de 56.603 habitantes. De acordo com os dados oficiais disponibilizados pela 

SME, no ato da pesquisa, o município atendia a 2.059 alunos no Ciclo de Alfabetização, 

com: 594 no 1º Ano Escolar (6 anos de idade); 613 no 2º (7 anos de idade); e 852 no 3º 

(8 anos de idade ou mais). 

Ainda com dados ofertados pelo órgão citado, SME/CM44, o município possuía, 

em 2015, 425 alunos (aproximadamente 50%) “não alfabetizados” ao final do 3º Ano 

Escolar, de um total de 846 alunos; e, em 2016, 351 alunos (aproximadamente 37%) 

ainda não alfabetizados ao final do mesmo 3º Ano, do total de 945 alunos. Apesar de os 

dados mostrarem uma redução no número de estudantes “tidos como não alfabetizados”, 

no período de 2015 a 2016, eles também indicam para uma fragilidade ainda a ser 

enfrentada no processo. 

 Esta dissertação se justifica ainda porque, apesar de existirem inúmeras 

pesquisas em Alfabetização e Letramento, elas não foram suficientes para diminuir o 

distanciamento entre teoria e prática, visto que os alunos, foco principal do processo, 

saem do Ciclo de Alfabetização sem estarem efetivamente alfabetizados, conforme os 

 
4 Dados obtidos após análise do Portfólio de avaliação das ações da Assessoria de Ensino-Aprendizagem 

2015-2016, da Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiras de Macacu (RJ). 
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resultados da ANA5 e do Fluxo da Rede Municipal de Ensino de Cachoeiras de 

Macacu6. Há ainda necessidade de ampliação do número de investigações sobre o tema, 

sobretudo no município escolhido, pois é elevada a quantidade de alunos sem efetivar 

seus direitos de aprendizagem em leitura e escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 “A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) é uma avaliação externa que objetiva aferir os níveis de 

alfabetização e letramento em Língua Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática dos estudantes do 3º ano 

do Ensino Fundamental das escolas públicas. As provas aplicadas aos alunos forneceram três resultados: 

desempenho em leitura, desempenho em matemática e desempenho em escrita”. Disponível em: 

<http://portal.inep.gov.br>. Acesso em 04 jun. de 2019. 
6 Compreende-se por Fluxo da Rede Municipal de Ensino de Cachoeiras de Macacu a taxa de aprovação e 

reprovação em cada Ano Escolar. 

Figura 1: Resultado comparativo (2013 a 2016) do desempenho dos alunos da Rede Municipal de 

Educação de Cachoeiras de Macacu na ANA. Fonte: INEP 2017. 

http://portal.inep.gov.br/
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Figura 2: Índice de alunos do 3º Ano Escolar do Ensino Fundamental alfabetizados e não alfabetizados, 

realizado pela própria Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiras de Macacu, no ano de 2015. 

Fonte: SME/CM. 

Figura 3: Índice de alunos do 3º Ano Escolar do Ensino Fundamental alfabetizados e não alfabetizados, 

realizado pela própria Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiras de Macacu, no ano de 2016. 

Fonte: SME/CM. 
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Ao analisar tais fluxos, fica evidente a necessidade de reflexão sobre as práticas 

pedagógicas atuais em prol do autêntico conhecimento dos alunos da Rede Municipal, 

visto que os números evidenciam uma realidade complexa, em que os índices de alunos 

reprovados se encontram altamente elevados, de acordo com os dados e critérios de 

avaliação dos próprios programas. Assim, este levantamento de fluxo traz alguns 

alertas, principalmente o alto número de alunos considerados não alfabetizados ao final 

do 3º Ano Escolar. Esses números provocam reflexões a respeito do trabalho que está 

sendo realizado na educação básica pública do município e indicam para desafios no 

sentido de uma alfabetização que garanta aos alunos da Rede Municipal de Ensino de 

Cachoeiras de Macacu o desenvolvimento e os conhecimentos necessários para a 

apropriação dos procedimentos de leitura e escrita de forma autônoma.  

Para corroborar com os índices aferidos pela ANA, as avaliações realizadas 

cotidianamente pelos professores nas escolas municipais trazem à tona os baixos índices 

em leitura e escrita dos alunos e apresentam os fluxos contendo os índices de aprovação 

e reprovação no Ciclo de Alfabetização (denominado fluxo interno, internamente). É 

possível constatar, com os dados da ANA e deste fluxo interno da Rede Municipal, que 

as crianças não atingem os níveis de leitura e escrita esperados pelo sistema ao longo 

dos três primeiros anos do Ensino Fundamental. 

É necessário refletir sobre as relações pedagógicas estabelecidas na rede 

municipal, que deveria desenvolver um trabalho preventivo, em que o aluno, como 

centro do processo, deveria sulear as ações docentes em prol do seu próprio 

aprendizado. Será que as reprovações em massa, mecânicas, que impactam nos 

resultados do Saeb, refletem o que efetivamente ocorre com as crianças em processo de 

alfabetização na rede municipal? 

Para o desenvolvimento desta investigação, visando a analisar, e possivelmente 

responder aos anseios levantados, foi empreendida uma pesquisa qualitativa 

bibliográfica e documental. Foram realizadas análises com base em relatórios oficiais.  

Nesta pesquisa, os modos de investigação deram-se com base em análise 

documental de registros, elaborados pelos envolvidos em Programas do Governo 

Federal voltados à (não) alfabetização das crianças no âmbito municipal (Atas, 

Resoluções, Avaliações, entre outros), desenvolvidos no município ao longo do século 

XXI; em revisão bibliográfica, dialogando com autores que versam sobre a questão, 

trazendo à tona a discussão sobre o papel social da escola e sua função como instituição 

responsável por sistematizar os conhecimentos acumulados ao longo da história, 
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transferindo-os de geração em geração; apesar da previsão inicial de pesquisa de campo, 

não foi possível a realização de entrevistas com os agentes envolvidos nos Programas e 

Projetos Federais implementados pela Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiras 

de Macacu (professores que atuam ou atuaram diretamente no desenvolvimento das 

ações e alfabetizadores da rede), pois o volume material de registros, além de volumoso, 

mostrou-se eficaz para as análises desta pesquisa.  

Cabe ressaltar que, ao analisar o acervo da SME de Cachoeiras de Macacu, 

buscando por documentos que corroborassem com esta pesquisa, foram encontrados 

alguns relatórios referentes aos programas implementados. O órgão também possui 

registros sistematizados do fluxo interno, da aprovação e da reprovação de alunos por 

unidade escolar a partir de 2015. Nos demais anos, há possibilidade de consulta às atas 

de resultados finais das escolas. Existem também alguns portfólios e relatos de 

profissionais, bem como sistematização de atividades desenvolvidas ao longo da 

execução dos Programas PNAIC, Mais Alfabetização e Novo Mais Educação. Os 

documentos em questão subsidiaram o desenvolvimento deste trabalho. 

Foi elaborada, então, um quadro-síntese de buscas por trabalhos acadêmicos e 

artigos que tratassem do tema em tela nos portais Scielo, Google e Google Acadêmico, 

utilizando as palavras-chaves programas governamentais para alfabetização. Com as 

buscas, foram obtidos os seguintes resultados:  
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QUADRO-SÍNTESE A PARTIR DOS PORTAIS SCIELO, GOOGLE E GOOGLE ACADÊMICO 

Ano Tipo de 

trabalho 

Título Resumo Palavras-chave Autor 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

Artigo 

 

 

 

 

 

A política educacional de 

alfabetização da criança 

consubstanciada pelos 

programas, projetos e pactos: o 

novo ou tudo de novo? 

 

A presente pesquisa destina-se a traçar uma trajetória dos programas 

governamentais brasileiros sobre alfabetização da criança no período pós-

1988.  Investigou-se os percalços das políticas públicas de alfabetização da 

criança que circundam programas voltados para área, a fim de responder a 

questão: Pacto Nacional pela alfabetização na Idade Certa: o novo ou tudo 

de novo? Buscou-se pesquisa documental e bibliográfica acerca dos 

programas PCN em Ação – Alfabetização, GESTAR, PROFA, PRALER, 

PRÓ-LETRAMENTO, PAIC, Programa Além das Palavras e o atual 

programa PNAIC. Concluiu-se que são programas de governo que 

ganharam nomes diferentes, com formatos quase idênticos e nem sempre 

tiveram as instituições formadoras pautadas nas universidades; seguem 

uma linha de formação continuada à distância com encontros presenciais, 

utilizando materiais semelhantes e matrizes teóricas divergentes. 

Especificamente como política de alfabetização para crianças até oito anos 

a nível nacional, esse momento foi pensado a partir do PNAIC, fazendo 

notório o avanço dentro do contexto das políticas públicas, ao 

considerarmos o ineditismo de uma pactuação a nível nacional, uma vez 

que os programas anteriores atendiam a alfabetização na educação infantil, 

EJA e os anos iniciais do ensino fundamental como um todo.  

 

 

 

 

 

 

Políticas Públicas. 

Alfabetização da 

criança. Programas 

de Governo. 

PNAIC 

Silvia Cristiane 

Alfonso 

Viédes, UEMS 

Professora de 

projetos do Curso 

Técnico em 

Agropecuária do 

CEPA Geraldo 

Garcia, em 

Aquidauana - MS 

(2012 até a 

presente data). 

Professora de 

Apoio ao 

Atendimento 

Educacional 

Especializado na 

UEMS. 

Vilma Miranda 

de Brito, UEMS 

Professora da 

Universidade 

Estadual de Mato 

Grosso do Sul 

(UEMS) no curso 

de Pedagogia e no 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação-

Mestrado 

Profissional em 

Educaçãol. 
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2015 

 

 

 

 

 

Tese de 

Doutorado 

 

 

 

Análises dos pressupostos de 

linguagem nos cadernos de 

formação em língua 

portuguesa do Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade 

Certa - PNAIC 

 

Esta pesquisa teve como objeto de investigação os Cadernos de Formação 

do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa PNAIC do 

ano de 2013, do Ministério da Educação. Foi orientada pela seguinte tese: 

a estrutura dos Cadernos de Formação da Língua Portuguesa do PNAIC, 

dentre as diversas instâncias de dialogia implicadas na produção 

discursiva, é pautada por uma conformidade linguístico-normativa que 

conduz o professor em formação a conceber o trabalho com textos 

destituídos de dialogicidade com as crianças. Para isto, estabeleci como 

objetivo central analisar os pressupostos de linguagem, explícitos ou não, 

nos Cadernos de Formação em Língua Portuguesa dos Anos 1, 2 e 3 das 

Unidades 1 e 3 do PNAIC; e como objetivos específicos: 1) discutir que 

concepção de língua sustenta a concepção de alfabetização do PNAIC; 2) 

evidenciar que os aportes conceituais da proposta de alfabetização do 

PNAIC estão implicados com o apagamento da linguagem como atividade; 

e 3) compreender como a concepção de aprendizagem da escrita presente 

no PNAIC impactaria no processo de alfabetização das crianças. A 

pesquisa tem como interlocutores os construtos de Mikhail Bakhtin e os 

aportes da Teoria histórico-cultural, em especial, aqueles relativos à 

linguagem e à escrita. Trata-se de uma investigação de cunho 

essencialmente qualitativo. Adotei como metodologia a Pesquisa 

Documental, segundo o aporte conceitual de Le Goff, e os princípios do 

Paradigma Indiciário de Carlo Ginzburg como orientação para a escolha e 

seleção de enunciados dos Cadernos de Formação do PNAIC. Organizei os 

dados em dois núcleos temáticos: concepção de linguagem/alfabetização e 

concepção de escrita para garantir melhor sistematização e apresentação 

das análises. Os resultados do primeiro núcleo indicam que o PNAIC 

concebe a linguagem, a partir do pensamento filosófico-linguístico do 

objetivismo abstrato, assim nomeado e criticado por Bakhtin. Essa 

concepção, nem sempre explicitada, defende o processo de aprendizagem 

como reconstrução do sistema de escrita alfabética, a partir da ênfase na 

consciência fonológica. Os documentos do PNAIC apresentam uma 

concepção de alfabetização comprometida com o apagamento da 

linguagem, desqualificando a aprendizagem e o domínio da linguagem 

escrita como processo dialógico e dinâmico, capaz de promover saltos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNAIC. 

Linguagem. 

Alfabetização. 

Letramento. 

Escrita. Formação 

de professores. 

Valéria 

Aparecida Dias 

Lacerda de 

Resende 

Tese apresentada 

ao Programa de 

Pós Graduação em 

Educação da 

Faculdade de 

Filosofia e 

Ciências da 

Universidade 

Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita 

Filho” UNESP, 

campus de 

Marília, para a 

obtenção do título 

de Doutor em 

Educação. Área de 

concentração: 

Ensino na 

Educação 

Brasileira – 

Abordagens 

Pedagógicas do 

Ensino de 

Linguagens. 

Orientador: Prof. 

Dr. Dagoberto 

Buim Arena 
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qualitativos e transformadores das funções psíquicas da criança conforme 

apontamentos de Vigotski. As análises do núcleo temático – concepção de 

escrita – enfatizam a consciência fonológica como requisito para a 

alfabetização, pautando assim a escrita na codificação de fonemas em 

grafemas e não na aprendizagem da palavra sígnica, de enunciados, com 

sentidos construídos nas relações interdiscursivas no contexto de sala de 

aula em contínuo movimento dialógico da linguagem humana. A tese 

evidencia, portanto, que a proposta de alfabetização dos Cadernos de 

Formação de Língua Portuguesa do PNAIC não contempla efetivamente a 

contrapalavra das crianças para a efetiva apropriação da linguagem escrita 

por enfatizar uma formação de professor alfabetizador no âmbito do como 

ensinar, quando ensinar, o que ensinar, que traduz uma concepção de 

língua como conjunto de signos e a escrita como representação da 

linguagem e não a escrita com uma linguagem. 



 

 

 

 

Considerando os portais pesquisados, Scielo, Google e Google Acadêmico, ao 

longo do levantamento de dados e referências para a pesquisa, percebe-se a carência de 

trabalhos acadêmicos que apresentem de forma sistematizada Programas do Governo 

Federal voltados à alfabetização de crianças escolarizadas. São encontrados trabalhos 

oriundos de pesquisas sobre os Programas Governamentais elencados nesta pesquisa, 

mas não apresentam a mesma organização sistematizada. 

Desse modo, intencionando objetividade e clareza de pensamento e 

argumentação, as fontes de pesquisa para esta dissertação foram obtidas por intermédio 

de análise de autores, considerando sua relevância e o tratamento com a questão 

estudada.  

Por fim, para colaborar no desenvolvimento dos questionamentos aqui 

apresentados acerca do processo de alfabetização e dos Programas Governamentais em 

Cachoeiras de Macacu, e visando ao alargamento das concepções pedagógicas desta 

dissertação, utilizou-se como suporte teórico autores que discutem a temática e autores 

do campo das Linguagens que possam vir a contribuir com o desenvolvimento da 

pesquisa, dentre os quais destacam-se: Magda Soares, Paulo Freire, Emília Ferreiro, 

dentre outros que forem surgindo ao longo do desenvolvimento do trabalho. 

Após explorar tais teorias e discussões, buscou-se firmar o Ciclo de 

Alfabetização como uma proposta temporal que respeita as especificidades discentes, 

tornando o processo de alfabetização mais real e significativo aos educandos. Uma 

proposta capaz de partir das especificidades e dos saberes discentes para propor o 

processo de ensino-aprendizagem, respeitando as individualidades, os múltiplos 

conhecimentos e discursos existentes, compreendendo a diversidade como premissa 

fundamental do processo educacional. 
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FUNÇÃO DA ESCOLA 

 

Afigura-se necessário, antecipadamente, pensar o que é a escola hoje. Que 

instituição é essa? Por que, desde os primórdios, conserva-se quase intocada no que 

concerne à sua essência? A esse respeito, Sibilia (2012, p. 29) afirma que: 

 

Essa estrutura colossal foi montada com o objetivo de conseguir algo 

sumamente improvável: transformar a carne tenra das crianças num 

ingrediente adequado para alimentar as engrenagens vorazes da era industrial. 

Algo muito trabalhoso, único na história da humanidade e 

surpreendentemente recente para nossa compreensão. 

 

Perante essa agigantada estrutura escolar, questiona-se qual o seu papel, ou, em 

outra hipótese, se ela vem desempenhando sua função social. É necessário pensar ainda: 

Que aluno é esse da atual escola? Se a instituição mantém, sem pudores, sua essência de 

séculos passados, a humanidade, na figura das crianças, mantém também os mesmos 

modos de ser e estar no mundo? Encontra-se aí nosso primeiro impasse. Conserva-se 

uma escola do século XVI com alunos do século XXI (SIBILIA, 2012) e professores do 

século XX. 

Tanto a escola quanto a concepção da infância são construtos sociais humanos 

que, ao longo da história, sofreram modificações, adequando-se ou não ao espaço-

tempo. Hoje, em 2020, o que se compreende por escola faz toda a diferença. Estaríamos 

diante de uma massificadora e homogeneizadora instituição que serve apenas aos 

interesses mercadológicos do capitalismo ou, com certa dose de utopia, estamos diante 

de uma das instituições responsáveis pela emancipação humana?  

A escola, atualmente, é vista como um espaço que oportuniza a formação de 

cidadãos éticos, críticos e cônscios do seu papel na sociedade. Sujeitos que atuarão de 

forma ativa sobre a realidade, contribuindo na construção de um meio social justo e 

igualitário, pautado em ideais de equidade. Um lugar em que o aluno se apropria e 

desenvolve seu conhecimento, numa postura de indagação e análise avaliativa da 

realidade social. Segundo Tozoni-Reis, (2010 p. 10): 

 

[...] a escola, como instituição social, tem o papel de garantir aos sujeitos com 

oportunidades contraditoriamente desiguais a apropriação de conhecimentos, 

a formação de valores sociais e culturais, a preparação para o mundo do 

trabalho e para o desenvolvimento da prática social. 
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Segundo a autora, a escola, representada pelo Estado, possui uma ação 

desafiadora: servir aos interesses públicos e sociais, assegurando acesso, para todas as 

crianças, aos jovens e adultos, a seu espaço e a conhecimentos, garantindo ainda sua 

permanência, independentemente de suas condições históricas, econômicas, políticas e 

sociais. 

A escola é uma instituição social com características próprias, fruto de sua 

história e das relações sociais ali estabelecidas. Ela possui seus próprios objetivos e 

estabelece a forma como deseja alcançá-los, sabendo que ela é atravessada por 

sucessivas políticas que, de forma fragmentada e descontextualizada, geram demandas a 

serem cumpridas. A soma dessas aspirações e os meios para concretizá-las devem ser 

dialógicos (FREIRE, 1996), considerando a participação de todos os sujeitos envolvidos 

no processo, toda a comunidade escolar. O Estado precisa compreender que, para 

muitos alunos, a escola pode ser o único espaço privilegiado para convivência e 

apropriação de conteúdos formais acumulados ao longo da história. 

Mas afinal, qual é a função da escola? Com base em Maluf (2006), as 

instituições escolares têm como papel principal o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas voltadas ao desenvolvimento humano que pode se materializar com a 

aquisição da leitura, da escrita e de conhecimentos matemáticos, biológicos, filosóficos, 

das artes. Cabe ainda à instituição colaborar com o desenvolvimento da educação dos 

seres humanos, críticos, reflexivos e cônscios do seu papel na sociedade. Mas como 

definir educação?  

A educação acontece a todo momento, não só no espaço escolar, mas também no 

meio social. Para Kant (2004 apud CANÁRIO, 2006, p. 35): “O homem só se pode 

tornar homem por meio da educação. Nada mais é do que aquilo em que a educação o 

torna”. A educação é o futuro da humanidade, pois o homem se constrói nas relações 

sociais. É uma ferramenta para a evolução humana. Consiste em desenvolver 

habilidades, buscar conhecimento, proporcionar progresso, possibilitar trilhar caminhos 

para o futuro. É a formação do ser humano, que desenvolve seu próprio senso crítico, 

tornando-se um cidadão consciente do seu papel social e responsável pelos seus atos.  

A escola faz parte desta formação social e pedagógica. Para Maluf (2006, p. 36), 

ela “é um dos agentes responsáveis pela integração da criança e do jovem na sociedade, 

além do encargo e aptidão em revelar para eles a definição e sentido do aprender”. A 

escola tem como função colaborar com o desenvolvimento das crianças na convivência 
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social para a apropriação sistematizada de conhecimentos acumulados ao longo da 

história da humanidade e do aprendizado.  

A educação foi reconhecida pela Constituição Federal de 1988 como um direito 

social. Encontramos ainda a especificidade em relação à criança e ao adolescente, 

quando o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), criado pela Lei nº 8.069/1990, 

reconhece este direito por meio do acesso gratuito à escola pública, com condições de 

igualdade e direito de ser respeitado.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/1996) 

acrescentou informações e obrigatoriedades de extrema importância na educação 

escolar do Brasil, pois, segundo a normativa, a educação escolar é um direito de todos. 

Em seu artigo 3º, afirma que: 

 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios - igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola; II – liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III – 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; IV – respeito à liberdade e 

apreço à tolerância V – coexistência de instituições públicas e privadas de 

ensino VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais VII – 

valorização do profissional da educação escolar; VIII – gestão democrática 

do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 

IX – garantia de padrão de qualidade; X – valorização da experiências 

extraescolar; XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais. XII – consideração com a diversidade étnico-racial. 

 

Diante do exposto, fica evidente que a LDB reconhece e firma a importância dos 

valores sociais na educação escolar, enfatizando a formação da cidadania, incorporada 

nas finalidades da educação básica. A LDB valoriza na educação básica a formação do 

cidadão, levando em consideração que o conhecimento se efetiva por meio das 

possibilidades e condições que são oferecidas aos alunos. 

A legislação vigente ratifica que cabe ao Estado, por um lado, garantir a 

educação escolar desde a Educação Infantil até o findar do Ensino Médio, mas, por 

outro, cabe também à família a responsabilidade de encaminhar e acompanhar a 

educação de seus filhos.  

A educação escolar como direito deve atingir a todos os cidadãos, e tem como 

papel fundamental o processo de humanização do homem, pois a educação é essencial 

como meio de transformação da sociedade, colaborando com a formação do ser humano 

para o exercício da cidadania, com a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

a cultura e o pensamento, a arte e o saber, desenvolvendo ensino e aprendizagem 

(BRASIL, 1996). 
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A educação escolar tem assumido um caráter de flexibilidade e descentralização, 

cuja meta, anunciada nas sucessivas reformas, diretrizes, orientações curriculares e nos 

programas governamentais, em todos os níveis de ensino, visa ao resgate da dívida 

histórica com a sociedade brasileira, produzida pela exclusão escolar e pela má 

qualidade da educação, no que se refere aos índices de aprendizagem em leitura e 

escrita, aferidos pelas avaliações em larga escala (ANA e Saeb), no Brasil.  

Segundo Tozoni-Reis (2010, p. 6): 

 

O ponto de partida da Educação, transformadora, que tem caráter fortemente 

crítico, é a constatação de que a escola não transforma diretamente a 

sociedade, mas instrumentaliza os sujeitos que, na prática social, realizam o 

movimento de transformação. Isto é, a escola tem a especificidade de, do 

ponto de vista da formação humana, garantir a apropriação de elementos da 

cultura que se transformem, na prática social, em instrumentos de luta no 

enfrentamento da desigualdade social. 

 

A importância do acesso à cultura escolar se deve a vários fatores. Somos uma 

sociedade capitalista, competitiva baseada nos princípios de ações e resultados e, para 

mudar isso, é preciso construir uma sociedade libertária (FREIRE, 1996), crítica, 

reflexiva, igualitária, democrática, caracterizada pela interação de diversas culturas, em 

que cada cidadão constrói a sua existência no coletivo e se pauta por ideais de 

alteridade.  

A escola e as diversas disciplinas que compõem sua organização podem oferecer 

acesso ao mundo letrado e à cultura, cumprindo o seu papel de contribuir para o pleno 

desenvolvimento dos alunos, formando-os para a cidadania e qualificá-los para o 

trabalho (BRASIL, 1996), sendo, desta forma, responsável pela instrumentalização 

técnica do sujeito, desde o básico – leitura, escrita e cálculos matemáticos – até o 

desenvolvimento de competências e habilidades específicas para o desempenho de 

atividades profissionais típicas. 

Para se falar de educação escolar, que tem como objetivo principal inserir os 

alunos no mundo letrado e ao mesmo tempo firmar os valores socialmente aceitos, é 

essencial considerar o desenvolvimento da autonomia, contribuindo com a formação de 

sujeitos capazes de transbordar as práticas escolares vivenciadas para o seu cotidiano, 

conforme afirma Demo (1996, p. 16): 

 

Educação não é só ensinar, instruir, treinar, domesticar, é, sobretudo, formar 

autonomia do sujeito histórico competente, uma vez que o educando não é 
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objeto de ensino, mas sim sujeito do processo, parceiro de trabalho, trabalho 

este, entre individualidade e solidariedade.  

 

A escola é um local de encontro e troca de culturas, um espaço de 

aprimoramento dos múltiplos conhecimentos para os alunos, onde o diálogo e a troca de 

ideias entre professor e aluno se fazem presentes constantemente. Para Freire (1996, p. 

38), “quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender”. Juntos, 

aluno e professor, aprendem simultaneamente, conhecem o mundo em que vivem e 

constroem relações de transformação, forjando um ao outro no ato das relações 

humanas. Freire (IBIDEM, p. 96) acrescenta que: 

 

A educação constitui-se em um ato coletivo, solidário, uma troca de 

experiências, em que cada envolvido discute suas ideias e concepções. A 

dialogicidade constitui-se no princípio fundamental da relação entre educador 

e educando. O que importa é que os professores e os alunos se assumam 

epistemologicamente curiosos. 

 

No século XX, com a promulgação da Constituição Federal do Brasil em 1988, o 

direito à educação para todos os indivíduos brasileiros passou a ser garantido: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL/1988). 

 

Assegurar o direito à educação é uma responsabilidade atribuída ao Estado e à 

família com a devida colaboração da sociedade, por meio de uma ação positiva prestada 

direta ou indiretamente, de modo a proporcionar amplas oportunidades às crianças e aos 

adolescentes, e assim empreender esforços para diminuir a desigualdade social por meio 

das instituições denominadas escolas.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reforça as atribuições da 

Constituição Federal ao realçar em seu artigo 53: 

 

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando-lhes: 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II – direito de ser respeitado por seus educandos; 

III – direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instancias 

escolares superiores; 

IV – direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V – acesso à escola publica e gratuita próxima de sua residência. 
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O ECA reconhece a vulnerabilidade de crianças e adolescentes e o dever em 

garantir sua proteção moral, física, psíquica. Esse documento foi responsável por 

introduzir no país a proteção integral da criança e do adolescente, tendo em vista a 

peculiar condição de indivíduo em pleno desenvolvimento físico e mental. Houve uma 

redefinição aos direitos da criança e do adolescente, seguida da previsão dos deveres 

impostos à sociedade, à família e ao Estado em seu efetivo atendimento. 

Nesse sentido, com base nas leis vigentes, o dever do Estado com a educação 

escolar deve ser efetivado mediante a garantia de Educação Básica obrigatória e 

gratuita, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde (BRASIL, 1996), sendo a escola a instituição 

responsável por efetivar a garantia de acesso aos conhecimentos universalmente 

acumulados pela humanidade, fomentando a transcendência dos mesmos para o 

cotidiano dos alunos. 

Segundo os dados do UNICEF7 (2013), 98% das crianças de 7 a 14 anos 

frequentam a escola no Brasil, porém ainda há 535 mil crianças, nessa idade, fora das 

instituições formais de educação, das quais 330 mil (cerca de 60%) são negras. Nas 

regiões mais pobres do país, como o Norte e o Nordeste, somente 40% das crianças 

terminam o ensino fundamental. Nas regiões mais desenvolvidas, como o Sul e o 

Sudeste, essa proporção é de 70%. Esse quadro ameaça o cumprimento, pelo País, no 

que diz respeito à conclusão de ciclo no ensino fundamental. 

Nesse sentido a escola tem papel fundamental de efetivar políticas de inclusão 

social para que todos tenham direito de acesso e permanência aos espaços escolares 

(BRASIL, 1996), com garantia do desenvolvimento de ações pedagógicas de qualidade, 

voltadas à aquisição de conhecimentos indispensáveis ao exercício da cidadania e à 

inserção no mundo letrado, tornando os sujeitos que vivem à margem da sociedade 

agentes sociais participativos e capazes de transformar suas realidades. 

Mas, diante do exposto, estaria a escola cumprindo de fato o seu papel? 

 

 

 

 

 
7 Disponível em: <http://www.unicef.org/brazil/pt/activities.html>. Acesso em 17 fev. 2019. 

 

http://www.unicef.org/brazil/pt/activities.html
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A charge acima evoca o que, em grande parte, a escola vem ofertando às 

crianças. Apesar de a educação escolar ser compreendida como parte do processo 

de formação cultural contemporâneo, não há fomento às experiências para além 

dos conteúdos acadêmicos acumulados ao longo da história da humanidade. A 

função psicológica mnemônica dos alunos parece ser a mais importante no âmbito 

escolar em detrimento das possibilidades de criação. A escola, desde a sua 

concepção, tem sido utilizada como aparelho de reprodução da ordem social. 

Além disso, as propostas pedagógicas não são baseadas nos interesses das 

crianças e dos adolescentes. Vivemos uma era tecnológica e a escola utiliza aparatos de 

séculos passados, tanto em recursos materiais quanto em propostas metodológicas. Tal 

constatação se faz possível ao analisar os dados referentes à aquisição da leitura, da 

escrita e de cálculos matemáticos, obtidos pelas avaliações do Saeb, que denunciam os 

graves problemas de ensino enfrentados pelas instituições.  

Figura 4: Charge. Disponível em: <http://www.filosofiahoje.com/2012/06/critica-escola.html>. 

Acesso em 18 jul. 2019. 

 

http://www.filosofiahoje.com/2012/06/critica-escola.html
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 Considerando ainda o seu papel transformador: qual seria a contribuição 

da escola na superação das desigualdades vivenciadas pelos alunos da classe popular? 

Ou estaria a escola apenas firmando e perpetuando tais desigualdades? 
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A TRANSFORMAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO NAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

 

A alfabetização sofre(u) inúmeras mudanças ao longo dos anos no Brasil, 

gerando preocupações quanto às disputas relacionadas entre o "antigo" e o "novo" 

conceitos para a mesma problemática: a dificuldade de nossos alunos em aprender a ler 

e a escrever (SOARES, 2016). 

As últimas três décadas foram marcadas pelas mudanças dos conceitos teóricos 

no campo da alfabetização. Um modelo behaviorista, marcante das décadas de 1960 e 

de 1970, é substituído, nos anos 1980, por um modelo cognitivista, denominado de 

sociocultural. O modelo cognitivista se expandiu no Brasil, com ênfase na alfabetização, 

por meio de pesquisas e estudos sobre a psicogênese da língua escrita, que ganhou 

popularidade pela obra de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, Psicogênese da Língua 

Escrita (1999), em que relatam os estágios pelos quais as crianças passam até 

compreenderem o ato de ler e escrever. Segundo Ferreiro (1996, p. 24): “O 

desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem dúvida, em um ambiente social. Mas as 

praticas sociais assim como as informações sociais, não são recebidas passivamente 

pelas crianças”. 

A partir de suas experiências com crianças, Ferreiro (Ibidem) esquematiza 

algumas propostas fundamentais sobre o processo de alfabetização inicial. Segundo a 

autora, o professor deve restituir à língua escrita seu caráter de objeto social; aceitar que 

todos na escola, desde a educação infantil, devam produzir e interpretar escritas, cada 

qual em seu nível; permitir e estimular a interação dos alunos com a língua escrita em 

diversos contextos; permitir o acesso mais cedo possível à escrita do nome próprio; não 

se preocupar exclusivamente com as correções gráficas e ortográficas e, por fim e não 

menos importante, supervalorizar os alunos, supondo que estes compreenderão de 

imediato a relação entre a escrita e a linguagem. 

Ferreiro (1999, p. 47) afirma que “a alfabetização não é um estado ao qual se 

chega, mas um processo cujo início é na maioria dos casos anterior à escola e que não 

termina ao finalizar a escola primária”. Segundo a autora, a escrita não é um produto 

escolar, mas sim um objeto cultural que cumpre diversas funções e tem meios concretos 

de existência, especialmente nas concentrações urbanas. Ferreiro (p. 23) acrescenta 

ainda: 
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Há crianças que chegam à escola sabendo que a escrita serve para escrever 

coisas inteligentes, divertidas ou importantes. Essas são as que terminam de 

alfabetizar-se na escola, mas começaram a alfabetizar muito antes, através da 

possibilidade de entrar em contato, de interagir com a língua escrita. Há 

outras crianças que necessitam da escola para apropriar-se da escrita. 

 

Segundo Ferreiro (Ibidem, p. 17), em sua busca pela compreensão do 

desenvolvimento dos conceitos sobre a língua escrita, por meio dos resultados obtidos, 

uma conclusão deve ser considerada: as crianças são facilmente alfabetizáveis, os 

adultos é que dificultaram o processo de alfabetização das mesmas. 

Ferreiro defende a ideia de que “nenhuma prática pedagógica é neutra. Todas 

estão apoiadas em certo modo de conceber o processo de aprendizagem e o objeto dessa 

aprendizagem” (2000, p. 31). O professor não pode, então, se tornar um prisioneiro de 

suas próprias convicções, as de um adulto já alfabetizado. Para ser eficaz, “deverá 

adaptar seu ponto de vista ao da criança. Uma tarefa que não é nada fácil” (Ibidem, p. 

61). 

A autora parte da premissa de que a alfabetização deve ser construída pelos 

alunos e, para isso, faz-se necessário que os professores se proponham a conhecer as 

fases de desenvolvimento de seus alunos no contexto social vigente, colaborando, desta 

forma, para que a alfabetização se construa, tanto no sentido stricto – leitura e escrita –, 

quanto no sentido mais amplo do conceito, relacionado às práticas sociais de leitura e 

escrita. 

Historicamente, o conceito de alfabetização se identificou com o ensino-

aprendizado da “tecnologia da escrita”, quer dizer, com o sistema alfabético de escrita, o 

que, em linhas gerais, significa, na leitura, a capacidade de decodificar os sinais 

gráficos, transformando-os em “sons”, e, na escrita, a capacidade de codificar os sons da 

fala, transformando-os em sinais gráficos (SOARES, 2016). 

A alfabetização, considerada como o ensino das habilidades de codificação e 

decodificação da língua escrita, foi inserida no contexto escolar no final do século XIX, 

pautada em diferentes métodos, como os sintéticos (alfabético, silábico e fônico) e os 

analíticos (palavração, sentenciação e global/ de textos), cuja função era a padronização 

da aprendizagem da leitura e da escrita. Dentre os materiais utilizados, estavam as 

cartilhas que, por muito tempo, foram amplamente utilizadas como livro didático para 

tal ensino e aprendizagem (MORTATTI, 2000 apud SANTOS; MENDONÇA, 2007). 

A partir da década de 1980, o referido sistema de alfabetização passou a ser 

amplamente criticado, pois priorizava a memorização de sílabas e/ou palavras e/ou 
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frases descontextualizadas. Surgiram assim estudos das mais diversas áreas, como a 

Psicologia, Pedagogia, Sociologia, dentre outras, cujo foco baseou-se em uma 

redefinição da forma do ensino da leitura (SANTOS; MEDONÇA, Ibidem). 

Desde então, Albuquerque et al. (2012, p. 6) enfatizam que: 

 

Ao falar em alfabetizar crianças e adultos no Brasil, podemos nos referir a 

práticas diversas de ensino da leitura e da escrita, desde aquelas vinculadas 

ao ensino de letras, sílabas e palavras com base em métodos sintéticos ou 

analíticos e que usam textos cartilhados, até as que buscam inserir os alunos 

em práticas sociais de leitura e escrita. Da mesma forma, podemos nos referir 

a práticas desenvolvidas em diferentes espaços: na família, no trabalho, na 

escola. Considerando que esta última é a instituição oficial responsável pelo 

ensino da leitura e da escrita, podemos considerar que, mesmo nesse espaço, 

esse ensino tem apresentado certa diversidade. 

 

Progressivamente, o termo alfabetização passou a designar o processo não 

apenas de ensinar e aprender as habilidades de codificação e decodificação, mas 

também o domínio dos conhecimentos que permitem o uso dessas habilidades nas 

práticas sociais de leitura e escrita (BRASIL, 2007).  

Nesse contexto, faz-se oportuno parafrasear Ribeiro (2003, p. 91), que destaca 

que a alfabetização é o processo em que “se adquire o domínio das habilidades de 

utilizá-lo para ler e escrever, ou seja, o domínio da tecnologia do conjunto de técnicas – 

para exercer a arte e ciência da escrita”. 

Alves (2009) conceitua a alfabetização como o aprendizado do alfabeto e de sua 

utilização como código de comunicação, ou seja, o indivíduo alfabetizado constrói a 

gramática e suas variações, não se resumindo apenas à aquisição das habilidades 

mecânicas (codificação e decodificação) do ato de ler, mas da capacidade de interpretar, 

compreender, criticar e produzir conhecimento. Concorda-se com Soares (2003, p. 26) 

ao mencionar que “não basta saber ler e escrever; é preciso também fazer uso do ler e 

escrever, saber responder as experiências de leitura e de escrita que a sociedade faz 

continuamente”. 

Diante dessas novas exigências, surge uma nova adjetivação para o termo 

alfabetização, criado com a finalidade de incorporar as habilidades de uso da leitura e da 

escrita em situações sociais, e posteriormente a palavra letramento (BRASIL, 2007). 

O termo letramento surgiu para dar conta da complexidade de “eventos que 

lidam com a escrita. Mais ampla que o conceito restrito de alfabetização, a noção de 

letramento inclui não só o domínio das convenções da escrita, mas também, o impacto 

social que dele advém” (SANTOS; MENDONÇA, 2007, p. 46).  
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Letramento refere-se ao resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e 

escrever, bem como o resultado da ação de usar essas habilidades em práticas sociais; é 

o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência 

de ter-se apropriado da língua escrita e de ter-se inserido num mundo organizado 

diferentemente: a cultura escrita. Como são muito variados os usos sociais da escrita e 

as competências a eles associadas (de ler um bilhete simples a escrever um romance), é 

frequente levar em consideração níveis de letramento (dos mais elementares aos mais 

complexos). Tendo em vista as diferentes funções (para se distrair, para se informar e se 

posicionar, por exemplo) e as formas pelas quais as pessoas têm acesso à língua escrita 

– com ampla autonomia, com ajuda do professor ou da professora, ou mesmo por meio 

de alguém que escreve, por exemplo, cartas ditadas por analfabetos –, a literatura a 

respeito assume ainda a existência de tipos de letramento ou de letramentos, no plural 

(BRASIL, 2007).  

Ser letrado significa, acima de tudo, ser funcionalmente alfabetizado, isto é, ser 

capaz de usar a escrita para a realização das tarefas cotidianas características da 

sociedade urbano-industrial. Em outras palavras, o letramento, deste ponto de vista, se 

resume ao fato de o modo de produção supor um uso de escrita que permita aos 

indivíduos operarem com as instruções de trabalho e normas de conduta e de vida 

(BRITTO, 2008, p. 3). 

Assim sendo, no campo educativo brasileiro, o termo letramento não substituiu, 

nem tampouco elimina, o termo alfabetização, mas se junta a ele. Neste contexto, é 

relevante ressaltar que o país ainda conta com um contingente expressivo de 

analfabetos; contudo, estes não podem ser considerados indivíduos “iletrados”, tendo 

em vista que um indivíduo – seja criança, seja adulto que ainda não se apropriou da 

escrita alfabética – pode ser integrado à prática da leitura e da escrita por meio da 

colaboração de outra pessoa que a domine. A partir de então, pode ser capaz de 

desenvolver conhecimento do texto que foi lido para ele, e esse texto pode ser de 

assunto relativo às práticas sociais (ALBUQUERQUE et al., 2012).  

Com o surgimento dos termos letramento e alfabetização, muitos pesquisadores 

passaram a preferir distinguir alfabetização e letramento. Passaram a utilizar o termo 

alfabetização, em seu sentido restrito, para designar o aprendizado inicial da leitura e da 

escrita, da natureza e do funcionamento do sistema de escrita. E, correspondentemente, 

a reservar o termo letramento – ou, em alguns casos, alfabetismo funcional – para 

designar os usos sociais (e as competências de uso) da língua escrita. Outros 
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pesquisadores tendem a preferir utilizar apenas o termo alfabetização para significar 

tanto o domínio do sistema de escrita quanto os usos da língua escrita em práticas 

sociais, como Paulo Freire. Nesse caso, quando sentem a necessidade de estabelecer 

distinções, tendem a utilizar as expressões “aprendizado do sistema de escrita” e 

“aprendizado da linguagem escrita” (BRASIL, 2007). 

Diante do exposto, percebe-se que a criança deve dominar a leitura e a escrita e 

fazer uso desse processo em situações da vida diária; por isso, a esse processo entende-

se por letramento. Vale destacar a importância de o docente propor exercícios didático-

pedagógicos que proporcionem a interação entre a alfabetização e o letramento, 

colaborando com o desenvolvimento de práticas de leitura e escrita voltadas ao seu uso 

social. A criança é sujeito no contexto social em que aprende, observa, experimenta, 

narra, questiona, se relaciona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 

culminando na apropriação da cultura. Assim, a escola em parceria com a família deve 

oportunizar às crianças elementos que possam auxiliar nesta perspectiva. 

De acordo com Kramer (2006), todas as crianças têm o direito de estudar em 

uma escola estruturada, cujo currículo possa favorecer a alfabetização e o letramento. 

Seria preciso eliminar os métodos tradicionais, em relação ao ensino e à aprendizagem 

da leitura e escrita, para que o Estado e toda a comunidade escolar ofereçam um ensino 

de qualidade, que contemple o aluno em sua totalidade? 

Atualmente, a Lei nº 11.114/2005 tornou obrigatória a matrícula da criança aos 

seis anos de idade no Ensino Fundamental, e a Lei nº 11.274/2006 ampliou de oito para 

nove anos de duração a referida etapa, alterando a LDB. Conforme a legislação vigente, 

a alfabetização formal, ou seja, escolar, deve ocorrer a partir dos seis anos de idade. 

A ampliação da educação básica para nove anos se dá em função da melhoria da 

qualidade do ensino e da aprendizagem relacionada à alfabetização e ao letramento, pois 

a criança terá mais tempo para se apropriar dessas práticas no espaço formal da escola. 

No entanto, o professor precisa reafirmar o seu compromisso pedagógico de forma a 

assegurar e contribuir para a formação do estudante dos anos iniciais do ensino 

fundamental (BEAUCHAMP, 2007). 

O ensino fundamental de nove anos, de acordo com Kramer (2006), constitui 

uma importante conquista para as populações infantis e uma ação necessária para se 

promover a alfabetização das crianças de seis anos de idade. Com a ampliação do 

Ensino Fundamental, iniciando a alfabetização formal a partir dessa idade, o PNE 

(2014-2024) considera que os três primeiros anos iniciais são de extrema relevância 
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para a qualidade da educação escolar, isto por se encontrarem intimamente relacionados 

ao processo de alfabetização e letramento. 

Alfabetização, para Soares (2008 apud RUBIN, 2010), é um processo de 

representação de fonemas em grafemas e vice-versa, correspondência grafofônica, mas 

é também um processo de compreensão/expressão de significados por meio do código 

escrito. Desta forma retrata esse conceito no sentido de letramento atrelado à 

importância de inserir as práticas de leitura ao contexto social dos alunos. A interação 

adequada à prática social de leitura e escrita favorece o envolvimento do leitor que lê, 

reflete, interpreta e sabe fazer a intermediação e interação entre leitura e escrita, 

compreendendo a sua proposta. 

Alfabetizar letrando ou letrar alfabetizando pela articulação das várias facetas do 

processo de aprendizagem inicial da língua escrita é, sem dúvida, o caminho para a 

superação dos problemas que vimos enfrentando nesta etapa da escolarização; 

descaminhos serão tentativas de voltar a privilegiar esta ou aquela faceta como se fez no 

passado, como se faz hoje, sempre resultando no reiterado fracasso da escola brasileira 

em dar às crianças acesso efetivo ao mundo da escrita (SOARES, 2004, p. 12). 

O letramento tem sido integrado no processo de ensino-aprendizagem, e 

principalmente tornando-se uma proposta de intervenção dos docentes em sua prática 

diária. A ideia central do letramento fundamenta-se na aquisição da leitura e escrita 

ligadas às práticas sociais, ou seja, ninguém lê ou escreve no vazio, sem propósitos 

comunicativos, sem interlocutores, descolado de uma situação de interação. Nesse 

sentido, os alunos devem ser orientados a ler, escrever e também a se relacionar e 

conviver por meio da alfabetização (SANTOS; MENDONÇA, 2007). 

A alfabetização, em contexto de letramento, favorece a construção da 

capacidade de ler e interpretar textos com autonomia. Ao adquirirem as habilidades de 

leitura e produção de textos, os alunos são capazes de conhecer os elementos que 

compõem os textos escritos, os seus estilos e autor de maneira que aprendam como 

interpretar textos (RUBIN, 2010).  

É viável que alunos do primeiro ano do ensino fundamental se apropriem do 

Sistema de Escrita Alfabética, ao mesmo tempo em que aumentam suas experiências de 

letramento. Para tanto, estes alunos devem ser submetidos a atividades sistemáticas de 

alfabetização que os levem a refletir sobre o sistema de escrita, assim como a atividades 

de leitura e produção de textos (ALBUQUERQUE, 2012).  
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Tratando da ação pedagógica, de acordo com Brasil (2007), considera-se que os 

alfabetizandos vivem numa sociedade letrada, em que a língua escrita está presente de 

maneira visível e marcante nas atividades cotidianas e, assim, inevitavelmente terão 

contato com textos escritos e formularão hipóteses sobre sua utilidade, seu 

funcionamento, sua configuração. Excluir essa vivência da prática escolar reduz o 

objeto de aprendizagem, que é a escrita, possibilitando que os alunos desenvolvam 

concepções inadequadas e disposições negativas a respeito desse elemento. Deixar de 

explorar a relação extraescolar dos alunos com a escrita significa fazer com estes 

percam oportunidades de conhecer e desenvolver experiências culturais ricas e 

importantes para a integração social e o exercício da cidadania.  

Assim, entende-se que a ação pedagógica mais adequada e produtiva é aquela 

que contempla, de maneira articulada e simultânea, a alfabetização e o letramento. 

O ideal é que os professores possam alfabetizar e letrar, pois – apesar de ações 

distintas – são práticas inseparáveis. Sugere-se, portanto, que nos primeiros anos 

escolares a leitura e a escrita sejam inseridas no contexto das práticas sociais, de forma 

tal que o aluno se aproprie desse processo e seja, ao mesmo tempo, alfabetizado e 

letrado (SOARES, 2004). 

 O trabalho pedagógico precisa centrar-se na perspectiva de o aluno adquirir 

competências e habilidades leitoras para que a alfabetização e o letramento sejam 

elementos facilitadores na aprendizagem das demais disciplinas, e que, ao concluir a 

educação básica, o aluno apresente habilidades e práticas leitoras (RUBIN, 2010). Essa 

perspectiva não dá conta da amplitude da concepção da alfabetização, no aspecto de 

leitura de mundo e de leitura/escrita da palavra. Não se trata de habilidades e 

competências. São direitos de aprendizagem. 

Sendo assim, para viabilizar a prática com o letramento, faz-se necessário um 

entendimento do ensino de leitura/escrita como prática social, que dê conta dos vários 

tipos de conhecimento que se relacionam nos processos interpretativos: conhecimento 

linguístico textual, conhecimento prévio de mundo, de práticas sociais gerais e 

discursivas; ou seja, é preciso ver o processo de leitura e escrita na sua abrangência 

social e não apenas na sua dimensão cognitiva. Torna-se, dessa forma, premente a 

necessidade de desenvolver e testar novos caminhos para incentivar os alunos, 

professores e indivíduos em geral a se interessarem em contestar – e por muitas vezes 

quebrar – o círculo do senso comum daquilo que parece natural, não problemático, mas 

que recria e reforça formas de alienação (SANTOS, 2008). 
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Nesse sentido, trabalhar com alfabetização na perspectiva do letramento, nos 

anos iniciais do ensino fundamental, requer, segundo Beauchamp (2007), que alguns 

aspectos sejam objeto de estudo dos professores: a importância da relação das crianças 

com o mundo da escrita; a incoerência pedagógica da exclusividade da alfabetização 

nesse primeiro ano/série do ensino fundamental em detrimento das demais áreas do 

conhecimento; a importância do investimento na formação de leitores, na criação de 

bibliotecas e salas de leitura; e a relevância do papel do professor como colaborador de 

leitura. Este é um momento adequado, também, para revisão das concepções e práticas 

de alfabetização.  

Portanto, diante da necessidade de alfabetizar, letrando nos primeiros anos do 

ensino fundamental, de acordo com os documentos legais da educação, convém 

salientar que cabe ao professor transpor para a sala de aula propostas metodológicas 

condizentes com a realidade atual do processo de ensino e aprendizagem da leitura e da 

escrita, considerando as especificidades discentes. No ambiente escolar, o aluno precisa 

ser constantemente levado a analisar, entender, interpretar – e sobretudo a refletir – essa 

prática também no contexto social, para além dos muros da escola.  

Os três anos iniciais da Educação Fundamental não esgotam as capacidades 

linguísticas e comunicativas – que se desenvolvem ao longo de todo o processo de 

escolarização e das necessidades da vida social –, mas são importantes porque é na 

alfabetização formal e no aprendizado da língua escrita que vêm se concentrando os 

problemas localizados, não apenas na escolarização inicial, como também em fracassos 

no percurso do aluno durante sua escolarização (BRASIL, 2007, p. 14). 

Levando-se em conta a relevância da temática, e ao mesmo tempo a diversidade 

da mesma, torna-se indispensável que os professores assegurem aos alunos o 

desenvolvimento e o conhecimento gradativo do sistema alfabético, bem como das 

variadas expressões e variados conhecimentos envolvidos nesse processo. Para tanto, é 

preciso deixar de lado o sistema mecanizado de ensino, baseado em métodos 

ultrapassados que em nada contribuem para as práticas sociais da leitura e da escrita.   

Assim, nesta dissertação, chega-se à compreensão da alfabetização como um 

processo multifacetado, onde há necessidade de se lançar mão da lógica da escrita nos 

diversos aspectos da sua construção, e também como um ato político que leva à reflexão 

do porquê da escrita. 
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SAEB E ANA: AVALIAR PARA QUÊ? 

 

Nas duas últimas décadas, a avaliação da educação escolar tornou-se um tema 

em destaque no cenário da educação brasileira, revelando-se, para alguns, um 

importante instrumento para a melhoria da qualidade da educação escolar e, para outros, 

um forte aparelho para “mensurar” e excluir os desfavorecidos. Ao defender que a 

educação escolar precisa pensar sua atuação principalmente nas classes populares, 

refletindo sobre o enfoque que ela tem dado ao processo educacional da escola básica 

pública, não seria imperativo pensar a avaliação como formativa e aliada ao processo e 

não como um mecanismo de exclusão e classificação de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos? 

O grande modelo de avaliação da Educação Básica brasileira é, atualmente, o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), realizado a cada dois anos, 

que pressupõe a avaliação de todos os alunos da educação básica em determinados anos 

escolares, considerando algumas variáveis8. Segundo o portal do INEP9: 

 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é composto por um 

conjunto de avaliações externas em larga escala que permitem ao Inep 

realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores que 

possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo 

sobre a qualidade do ensino ofertado. Por meio de provas e questionários, 

aplicados periodicamente pelo Inep, o Saeb permite que os diversos níveis 

governamentais avaliem a qualidade da educação praticada no país, de modo 

a oferecer subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento 

de políticas com base em evidências (BRASIL, 2019)10. 
 

Para efeitos da avaliação da alfabetização dos escolares no Brasil, compõem o 

Saeb a Avaliação Nacional da Alfabetização11 (ANA), assim como os índices oriundos 

da Prova Brasil12. 

 
8 Avaliações censitárias envolvendo os alunos, atualmente, do 2º, 5º e 9º Anos Escolares do Ensino 

Fundamental, das escolas públicas das redes municipais, estaduais e federal, têm como objetivo avaliar a 

qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas. Participam desta avaliação as escolas que 

possuem, no mínimo, dez alunos matriculados nas séries/anos avaliadas(os), não multisseriadas(os), e os 

resultados são disponibilizados por escola e por ente federativo. Disponível em: 

<http://portal.inep.gov.br>. Acesso em 17 jun. 2019. 
9 INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Disponível em: 

<http://portal.inep.gov.br>. Acesso em 17 jun. 2019. 
10 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb>. Acesso em 10 jun. 2019. 

11 Avaliação realizada de 2013 a 2016, no 3º Ano Escolar, e, a partir de 2019, no 2º Ano Escolar, 

acompanhando as mudanças no Ciclo de Alfabetização propostas pela Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), homologada em 14 de dezembro de 2018, pela ministra da Educação Rossieli Soares. 
12 Instrumento avaliativo com “o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema 

educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos” (Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/
http://portal.inep.gov.br/
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O Saeb (BRASIL, 2019) tem como principal objetivo, segundo o INEP, avaliar a 

Educação Básica brasileira e contribuir para a melhoria de sua qualidade e para a 

universalização do acesso à escola, oferecendo subsídios concretos para a formulação, 

reformulação e o monitoramento das políticas públicas voltadas para a Educação 

Básica. Além disso, procura também oferecer dados e indicadores que possibilitem 

maior compreensão dos fatores que influenciam o desempenho dos alunos nas áreas e 

nos anos avaliados. 

As notas de desempenho obtidas na realização da Prova Brasil, juntamente com 

o fluxo de cada turma – entre aprovados e reprovados constantes do Censo Escolar –, 

compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)13. Desta forma: 

 

Como o Ideb é resultado do produto entre o desempenho e do rendimento 

escolar (ou o inverso do tempo médio de conclusão de uma série) então ele 

pode ser interpretado da seguinte maneira: para uma escola A cuja média 

padronizada da Prova Brasil, 4ª série, é 5,0 e o tempo médio de conclusão de 

cada série é de 2 anos, a rede/escola terá o Ideb igual a 5,0 multiplicado por 

1/2, ou seja, Ideb = 2,5. Já uma escola B com média padronizada da Prova 

Brasil, 4ª série, igual a 5,0 e tempo médio para conclusão igual a 1 ano, terá 

Ideb = 5,0 (Nota técnica 1). 

 

Os baixos índices em leitura e escrita, apresentados pelas escolas brasileiras, que 

são aferidos pela ANA, têm sido motivo de preocupação tanto para os órgãos 

governamentais e educacionais, quanto para as escolas, levando os educadores a 

refletirem sobre os reais motivos do baixo desempenho dos alunos no Saeb, bem como a 

ponderarem sobre como a insuficiência dos processos em questão podem afetar o 

desenvolvimento das práticas sociais das crianças da classe popular.  

Nos anos em que as avaliações do Saeb são aplicadas, as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Educação e as escolas públicas da Educação Básica recebem cadernos 

matrizes de referência, temas, tópicos e descritores para analisarem as condições em que 

a rede de educação se encontra. É possível propor medidas e alternativas para a 

melhoria do desempenho dos alunos nas avaliações e, consequentemente, elaborar 

propostas para a melhoria dos índices que supostamente medem a qualidade da 

 
<http://portal.mec.gov.br/prova-brasil>. Acesso em 06 jun. 2019). Atualmente, fazem a Prova Brasil os 

estudantes matriculados em turmas do 5º e do 9º anos do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino 

Médio. 

13 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é um indicador que leva em consideração os 

resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as 

médias de desempenho nas avaliações do Saeb. A escala de 0 a 10 sintetiza dois conceitos: a aprovação 

escolar e o aprendizado em português e matemática. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/ideb>. 

Acesso em 10 jun. 2019. 

http://portal.mec.gov.br/prova-brasil
http://portal.inep.gov.br/ideb
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Educação Básica escolar. Tais medidas visam, então, à melhoria da qualidade do 

processo educacional escolarizado. Os cadernos trazem informações aos gestores e 

professores sobre os pressupostos teóricos que embasam a avaliação, os descritores e 

alguns exemplos de itens sobre Língua Portuguesa e Matemática das séries a serem 

avaliadas. 

A ANA, como política de avaliação da educação, é um dos instrumentos do 

Sistema de Avaliação da Educação Básica do Governo Federal que tem como objetivo 

avaliar as fases de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa e Matemática dos 

alunos egressos do Ciclo de Alfabetização das instituições públicas de educação escolar. 

Atualmente, ainda é o instrumento utilizado pelo governo federal para analisar o 

desenvolvimento da alfabetização e propor ações voltadas à melhoria da qualidade 

educacional escolar, e é também a principal avaliação em larga escala dos alunos em 

fase de alfabetização. 

As avaliações aplicadas aos alunos pressupõem o fornecimento de três 

resultados no desempenho: em leitura, em matemática e em escrita, além de 

informações conceituais: o Indicador de Nível Socioeconômico e o Indicador de 

Formação Docente da escola.  

A ANA é censitária e é aplicada aos estudantes matriculados no último ano do 

Ciclo de Alfabetização, porém, dela não participam as escolas multisseriadas (ainda 

existentes em zonas rurais). A correção das avaliações é feita pelo Inep e ao professor 

da turma cabe apenas a aplicação. Vale ressaltar que ela também é aplicada aos alunos 

com deficiência, com a avaliação em braile, além de traduzida para videolibras. Os 

alunos ainda podem ter, durante a prova, um acompanhamento de profissionais 

especializados de acordo com suas necessidades. 

Diante do exposto, percebe-se que o sistema proposto pela ANA não visa a 

avaliar as especificidades discentes, mas sim, em larga escala, uma rede, um município, 

um estado e um país, tornando-se um instrumento descontextualizado sem considerar as 

individualidades das pessoas escolarizadas no Brasil. Em um país de extensão 

continental, como pode uma única avaliação, e padronizada, dar conta dos pormenores, 

das particularidades de todas as pessoas em processo de alfabetização? 

Outro ponto que não pode ser desconsiderado é o ranqueamento das redes e das 

instituições em função dos resultados obtidos. Esse fato compromete as redes e as 

escolas com os menores índices, pois estas podem ser (e muitas são) invisibilizadas 

nessa proposta meritocrática de avaliação da educação escolar.  
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Mas, apesar de todo o contexto desfavorável, a ANA pode ser considerada mais 

um instrumento para análise da qualidade da educação escolar, no que concerne à 

alfabetização, quando comparada com as avaliações e o fluxo interno das unidades 

escolares. Desta forma, não é preciso desconsiderar totalmente a avaliação em questão; 

entretanto, utilizá-la apenas como um único instrumento capaz de aferir o 

desenvolvimento da alfabetização em nossa sociedade é um erro grave, afinal, os 

direitos de aprendizagem constantes na matriz de avaliação são básicos no processo de 

construção da leitura e da escrita.  

A metodologia adotada na construção e aplicação das avaliações do Saeb é 

adequada para avaliar redes ou sistemas de ensino, e não alunos individualmente, pois 

são compostas de questões gerais que não conseguem dar conta das especificidades dos 

alunos de todas as regiões do Brasil e, desta forma, tornam-se massificadoras e 

descontextualizadas.  

Além disso, a disponibilização dos resultados cria margem para comparação 

entre as instituições. Sem atribuir às avaliações em larga escala um caráter formativo, 

elas resultam apenas em números que não refletem o desempenho escolar e se 

configuram como uma ação pontual e não um processo, cumprem a função de mero 

controle, estimulam o ranqueamento e incentivam as instituições que apresentam o 

“melhor índice”, se autopromoverem por meio de propagandas nos meios de 

comunicação sem levar em consideração os demais aspectos tão ou mais importantes do 

que os índices finais. 

No entanto, vale ressaltar que, apesar de a lógica atual das avaliações do Saeb 

pender para o ranqueamento das instituições escolares, as unidades de Educação Básica 

podem se valer dos resultados como um14 indicador importante que faz emergir 

informações com possibilidades de se configurarem em materiais de estudo para o 

diagnóstico de propostas voltadas para a alfabetização. Ressalta-se ainda que o fluxo 

interno de cada instituição educacional é matéria mais concreta e fundamental para a 

análise da qualidade do trabalho, pois reflete os pormenores desenvolvidos no chão de 

cada escola básica, considerando suas especificidades. 

Essa forma de avaliação, com exames externos, valoriza o crescimento da 

criação de instrumentos quantitativos em detrimento dos qualitativos nas redes 

 
14 Grifo nosso, salientando a importância de se pensar as avaliações de larga escala como um dos 

indicadores da qualidade educacional, e, se comparado com as avaliações internas e específicas das 

Unidades Escolares, o SAEB se torna menos importante. 
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educacionais, indo de encontro à própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional que afirma, em seu artigo 24, inciso V, alínea “a”, que a “avaliação contínua e 

cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre 

os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas 

finais”. A esse respeito confirma Esteban (1996, p. 15) que: 

 

A avaliação escolar, nessa perspectiva excludente, seleciona as pessoas, suas 

culturas e seus processos de conhecimento, desvalorizando saberes; fortalece 

a hierarquia que está posta contribuindo para que diversos saberes sejam 

apagados, percam sua existência e se confirmem com ausência de 

conhecimento. 

 

Outro prejuízo causado pela utilização das avaliações padronizadoras de larga 

escala é que estas visam a colaborar com propostas imediatistas de educação, no intuito 

de ajudar instituições a subirem rapidamente no ranking, mesmo sabedoras de que as 

transformações na educação ocorrem em longo prazo, com investimento e prioridade 

por parte dos entes governamentais.  

Há também que criticar os idealizadores dos exames padronizados, com foco nas 

instituições privadas, pois tais instrumentos não refletem a realidade da escola básica. 

São instrumentos de avaliação externa em larga escala, incapazes de expressarem, 

verdadeiramente, as aprendizagens dos alunos, pois são formulados fora do contexto das 

Unidades Escolares, não levando em consideração as especificidades do alunado da 

classe popular. 

É necessário refletir acerca das notícias e propagandas da mídia, geradas a partir 

do claro ranqueamento oriundo dos resultados desse tipo de exame. Para tanto, é de 

suma importância indagar: Qual a importância em saber se uma unidade escolar e/ou da 

federação ficou em 1º ou último lugar? O que isso significa em termos de aprendizagem 

dos alunos? E em termos de qualidade educacional? O fato é que não há análise desses 

resultados que possa contribuir para o panorama geral da educação no país. Existe sem 

dúvida uma classificação que, naturalmente, desconsidera todos os fatos relacionados às 

especificidades de cada escola, de cada profissional da educação envolvido, de cada 

aluno e de cada cidade. Enfim, como qualquer classificação, se isenta do contexto real 

da educação no Brasil. 

Mesmo considerando todas as adversidades de uma única avaliação padronizada 

para aferir a qualidade da educação brasileira, a partir de 2019, o Saeb passa a ser a 
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única avaliação brasileira em larga escala, elaborada pelo MEC para avaliar a qualidade 

da Educação Básica, que, conforme o portal do INEP informa: 

 

(...) em 2019, as siglas ANA, Aneb e Anresc deixarão de existir e todas as 

avaliações passarão a ser identificadas pelo nome Saeb, acompanhado das 

etapas, áreas de conhecimento e tipos de instrumentos envolvidos. As 

aplicações se concentrarão nos anos ímpares e a divulgação dos resultados, 

nos anos pares. Um dos destaques da reestruturação é a afirmação de 

dimensões da qualidade educacional que extrapolam a aferição de 

proficiências em testes cognitivos. As condições de acesso e oferta das 

instituições de Educação Infantil passarão a ser avaliadas. Mesmo com as 

alterações, o sistema não perderá a comparabilidade entre edições (BRASIL, 

2019). 

 

Por fim, vale ressaltar o caráter meramente expositivo das avaliações 

padronizadas utilizadas para diagnosticar, monitorar e avaliar a educação básica, de 

forma simplória e inócua. Tal ineficácia é perceptível no próprio texto informativo do 

Inep que reforça a comparabilidade entre as edições. 

O Saeb é composto por um conjunto de avaliações externas aplicadas 

nacionalmente para acompanhar a qualidade da educação brasileira. Desde 1990, várias 

mudanças aconteceram neste sistema avaliativo. A tabela abaixo resume o histórico de 

transformação do Saeb, trazendo informações sobre: ano de aplicação, público-alvo, 

abrangência, formulação dos itens e áreas do conhecimento/ disciplinas avaliadas.  

 

 



 

 

 

QUADRO HISTÓRICO DO SAEB 
 

Ano Público-alvo Abrangência Formulação dos Itens Áreas do Conhecimento / Disciplinas Avaliadas 

1990 
1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries 

do EF 

Escolas públicas 

Amostral 

Currículos de sistemas 

estaduais 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, 

Redação 

1993 
1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries 

do EF 

Escolas públicas 

Amostral 

Currículos de sistemas 

estaduais 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, 

Redação 

1995 
1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries 

do EF 

Escolas públicas 

Amostral 

Currículos de sistemas 

estaduais 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, 

Redação 

Inovações: Em 1995 foi adotada uma nova metodologia de construção do teste e análise de resultados: a Teoria de Resposta ao Item (TRI). Dessa 

forma, a comparabilidade entre os resultados das avaliações ao longo do tempo se tornou possível. Ocorreu também o levantamento de dados 

contextuais (Questionários). 

1997 
4ª, 8ª séries do EF 

3ª série do EM 

Escolas públicas + 

Escolas Particulares 

Amostral 

Matrizes de Referência – 

Avalia competências / 

Define descritores 

(conteúdo curriculares + 

operações mentais) 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, Física, 

Química e Biologia 

1999 
4ª, 8ª séries do EF 

3ª série do EM 

Escolas públicas + 

Escolas Particulares 

Amostral 

Matrizes de Referência – 

Avalia competências / 

Define descritores 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, Física, 

Química, Biologia, História e Geografia 
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(conteúdo curriculares + 

operações mentais) 

2001 
4ª, 8ª séries do EF 

3ª série do EM 

Escolas públicas + 

Escolas Particulares 

Amostral 

Matrizes de Referência – 

Avalia competências / 

Define descritores 

(conteúdo curriculares + 

operações mentais) 

Língua Portuguesa, Matemática 

2003 
4ª, 8ª séries do EF 

3ª série do EM 

Escolas públicas + 

Escolas Particulares 

Amostral 

Matrizes de Referência – 

Avalia competências / 

Define descritores 

(conteúdo curriculares + 

operações mentais) 

Língua Portuguesa, Matemática 

2005 
4ª, 8ª séries do EF 

3ª série do EM 

Escolas públicas + 

Escolas Particulares 

Amostral + Estratos 

Censitários Ideb 

Matrizes de Referência –

Avalia competências / 

Define descritores 

conteúdo curriculares + 

operações mentais) 

Língua Portuguesa, Matemática 

Inovações: Em 2005 o Saeb foi reestruturado pela Portaria Ministerial nº 931, de 21 de março de 2005. O sistema passou a ser composto por duas 

avaliações: Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), conhecida como Prova 

Brasil. A Aneb manteve os procedimentos da avaliação amostral (atendendo aos critérios estatísticos de no mínimo 10 estudantes por turma) das 
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redes públicas e privadas, com foco na gestão da educação básica que até então vinha sendo realizada no Saeb. A Anresc (Prova Brasil) passou a 

avaliar de forma censitária as escolas que atendessem aos critérios de no mínimo 30 estudantes matriculados na última etapa dos anos iniciais 

(4ªsérie/5º ano) ou dos anos finais (8ªsérie/9º ano) do Ensino Fundamental escolas públicas, permitindo gerar resultados por escola. 

2007 
4ª, 8ª séries do EF 

3ª série do EM 

Escolas públicas + 

Escolas Particulares 

Amostral + Estratos 

Censitários Ideb 

Matrizes de Referência – 

Avalia competências / 

Define descritores 

(conteúdo curriculares + 

operações mentais) 

Língua Portuguesa, Matemática 

2009 
4ª, 8ª séries do EF 

3ª série do EM 

Escolas públicas + 

Escolas Particulares 

Amostral + Estratos 

Censitários Ideb 

Matrizes de Referência – 

Avalia competências / 

Define descritores 

(conteúdo curriculares + 

operações mentais) 

Língua Portuguesa, Matemática 

2011 
4ª, 8ª séries do EF 

3ª série do EM 

Escolas públicas + 

Escolas Particulares 

Amostral + Estratos 

Censitários Ideb 

Matrizes de Referência – 

Avalia competências / 

Define descritores 

(conteúdo curriculares + 

operações mentais) 

Língua Portuguesa, Matemática 

2013 5º e 9º ano do EF 
Escolas públicas – 

Censitário 
Matrizes de Referência Língua Portuguesa e Matemática 
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Escolas privadas – 

Amostral 

9º ano do EF 
Escolas públicas – 

Amostral 
Matrizes de Referência Ciências Naturais (sem resultados divulgados) 

3ª e 4ª série do EM 

Escolas públicas – 

Amostral 

Escolas privadas – 

Amostral 

Matrizes de Referência Língua Portuguesa e Matemática 

Inovações: Na edição de 2013, a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), prevista no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC), passou a compor o Saeb a partir da divulgação da portaria nº 482, de 7 de junho de 2013. Outra inovação desta edição foi a inclusão em 

caráter experimental da avaliação de Ciências, a ser realizada com os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. Neste ano foi aplicado, em 

caráter de estudo experimental, um pré-teste de Ciências Naturais, História e Geografia que não geraram resultados para a edição. 

2015 

5º e 9º ano do EF 

Escolas públicas – 

Censitário 

Escolas privadas – 

Amostral 

Matrizes de Referência Língua Portuguesa e Matemática 

3ª e 4ª série do EM 

Escolas públicas – 

Amostral 

Escolas privadas – 

Amostral 

Matrizes de Referência Língua Portuguesa e Matemática 
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Inovações: Em 2015 foi disponibilizada a Plataforma Devolutivas Pedagógicas que aproxima as avaliações externas de larga escala e o contexto 

escolar, tornando os dados coletados mais relevantes para o aprendizado dos alunos. A partir da disponibilização dos itens utilizados na Prova 

Brasil, descritos e comentados por especialistas, a Plataforma traz diversas funcionalidades que poderão ajudar professores e gestores a 

planejarem ações e aprimorarem o aprendizado dos estudantes. 

2017 

5º e 9º ano do EF 

Escolas públicas – 

Censitário 

Escolas privadas – 

Amostral 

Matrizes de Referência Língua Portuguesa e Matemática 

3ª e 4ª série do EM 

Escolas públicas – 

Censitário 

Escolas privadas – 

Amostral + Adesão 

Matrizes de Referência Língua Portuguesa e Matemática 

Inovações: Avaliação torna-se censitária para a 3ª série do Ensino Médio. 

Aberta possibilidade de adesão das escolas privadas com oferta da 3ª série do Ensino Médio. 

2019 

Creche e pré-

escolas da 

Educação Infantil 

Escolas públicas – 

Amostral 
BNCC   

2º ano do Ensino 

Fundamental 

Escolas públicas – 

Amostral 

Escolas privadas – 

BNCC Língua Portuguesa e Matemática 
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Amostral 

5º e 9º ano do 

Ensino 

Fundamental 

Escolas públicas – 

Censitário 

Escolas privadas - 

Amostral 

Matriz de Referência Língua Portuguesa e Matemática 

9º ano do Ensino 

Fundamental 

Escolas públicas – 

Amostral 

Escolas privadas – 

Amostral 

BNCC Ciências da Natureza e Ciências Humanas 

3ª e 4ª série do 

Ensino Médio 

Escolas públicas – 

Amostral 

Escolas privadas – 

Amostral 

Matriz de Referência Língua Portuguesa e Matemática 

Inovações: A alfabetização passa a ser avaliada no 2º ano do Ensino Fundamental de forma amostral. 

Começa a avaliação da Educação Infantil, com aplicação de questionários eletrônicos exclusivamente para professores e diretores. 

A amostra de estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental terá os resultados de Ciências da Natureza e Ciências Humanas divulgados. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) passa a ser referência na formulação dos itens do 2º ano (Língua Portuguesa e Matemática) e do 9º 

ano (Ciências da Natureza e Ciências Humanas). 

Secretários municipais e estaduais também responderão a questionários eletrônicos. 

(Fonte: <http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb>, acesso em 14 jun. 2019.

http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb


 

 

 

PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS VOLTADOS À (NÃO) 

ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS: RETALHOS ORIUNDOS DA 

INEFICÁCIA DA ESCOLA 

 

Os Programas lançados pelo governo federal surgem como alternativa à 

ineficácia da escola contemporânea que, ao longo de quase duas décadas do século XXI, 

não atinge sua função enquanto agente alfabetizadora, responsável pelo ensino da leitura 

e escrita. Muitos alunos ainda estão saindo do Ciclo de Alfabetização das instituições 

escolares sem dominar ortograficamente o código escrito e com baixa proficiência em 

leitura, segundo os dados obtidos desde 2013 com a ANA e com base nos relatórios de 

Fluxo da SME de Cachoeiras de Macacu. Além disso, certas políticas públicas de 

alfabetização revelam-se inócuas, pois desconhecem as realidades das escolas básicas e 

não atingem um de seus objetivos principais, que é “alfabetizar todas as crianças, no 

máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental”, conforme dispõe o 

Plano Nacional de Educação (PNE) [BRASIL, 2014]. 

Para pensar sobre essas questões é importante refletir também sobre qual 

governo do Brasil, no século XXI, assumiu a educação como prioridade. Ao analisar os 

Programas Federais voltados para a alfabetização nos sistemas de educação pública, 

torna-se de suma importância questionar: Quem formula esses Programas? Quem (qual) 

é o foco de ações de tais programas? Há investimento público específico para 

implementá-los e avaliá-los? E os resultados correspondem ao esperado? De que modo 

são feitas as avaliações e a divulgação dos resultados? Com base em que conceito de 

alfabetização os Programas são formulados? De que forma os Programas voltados para 

a alfabetização na escola básica discutem (se é que discutem!) o papel social da escola 

nessa tarefa?  

Foi possível, por meio do Censo Escolar 2015, apurar dados relevantes quanto à 

situação educacional brasileira. Em mais de 192 mil estabelecimentos de Educação 

Básica do país, estão matriculados mais de 50 milhões de alunos, dos quais 83,5% em 

escolas públicas e 16,5% em escolas privadas. Diante deste dado, faz-se necessário 

propor políticas públicas dotadas de características próprias de acordo com as 

características regionais de cada parte do Brasil da educação básica, visto o nosso país 

possuir diferenças socioeconômicas, culturais, sociais e regionais significativas e a 
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maior parte das crianças e jovens se encontrar matriculada em unidades educacionais 

públicas.  

A respeito dos programas voltados à alfabetização, é importante lembrar que tais 

projetos são voltados, na prática, para as classes populares brasileiras, e farão parte do 

chão da escola pública. Desta forma, os professores atuantes no segmento precisam ter 

voz ativa na elaboração de tais propostas, mas, na prática, elas emanam dos órgãos 

governamentais, sem sequer conhecer a realidade da qual farão parte. 

Pensar a alfabetização da classe popular requer, a priori, pensar o que é a classe 

popular e quem a compõe enquanto sujeito. Ao pensar políticas públicas para esse 

público, é necessário considerar as especificidades dos alunos e como se dará a 

contribuição do plano de ação proposto para eles. Nesse aspecto, a atuação das 

universidades públicas pode ser um diferencial, pois as pesquisas desenvolvidas podem 

sulear o estudo e desenvolvimento dos programas voltados à escola básica. 

Não se pode perder de vista quem (qual) é o foco das ações de tais programas. 

Se, ao longo do desenvolvimento da história da educação, o foco do processo de ensino-

aprendizagem passou por diversas transformações – desde o professor (na concepção 

mecanicista), a metodologia (na proposta tecnicista), a escola (nas ideias tradicionais) e 

os índices (uma proposta meritocrática) – e, com muita dificuldade, passou a 

concentrar-se no aluno, é importantíssimo pensar o âmago dos programas de 

alfabetização.  

Em que momento das implementações o aluno foi/é o cerne? Considerar a 

realidade do aprendente da classe popular é um caminho fundamental para o sucesso 

das propostas, pois permitir que o contexto social se torne a base da criação dos projetos 

de intervenção é considerar as diferenças como alicerce de toda a ação educativa, 

contrapondo-se à educação bancária e valorizando as práticas educacionais libertadoras 

(FREIRE, 1986). 

Outro ponto que não pode ser perdido de vista é o investimento público nas 

ações desenvolvidas. Há sim gasto de recursos públicos, grande parte destinado de 

forma direta às unidades escolares, verbas geridas pelo Diretor da instituição para 

pagamento de eventuais despesas com a execução da ação e compra de bens para a 

unidade. Outra forma de investimento é o pagamento de bolsas de estudo/pesquisa aos 

agentes (coordenadores e tutores) envolvidos com a formação dos professores 

alfabetizadores. Houve também, em certos Programas, pagamento de bolsas de 

estudo/pesquisa aos próprios professores alfabetizadores das escolas públicas.  
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A respeito das instituições responsáveis por gerir os Projetos, há privadas e 

públicas, dependendo do programa e do gestor que lança a política. Ora as instituições 

públicas são valorizadas, ora esquecidas. Por vezes, instituições privadas, que não 

vivenciam as práticas das escolas básicas públicas, são as responsáveis por gerirem os 

projetos governamentais; o que, a nosso ver, é mais um fator a se somar à ineficácia de 

muitos programas.  

Ressalte-se que é de extrema importância avaliar os resultados obtidos com a 

implementação dos programas governamentais. Ao olhar o cenário da alfabetização 

hoje, faz-se fundamental pensar o que é perceptível pela ótica de larga escala (Avaliação 

Nacional da Alfabetização) e pelo contexto escolar no qual os alunos estão inseridos 

(fluxo interno de cada unidade escolar). Após tal análise, fazer o comparativo das 

avaliações, verificar a viabilidade das ações e se se trata de uma proposta inócua, que 

não atinge os objetivos a que se propõe. A esse respeito, ao analisar os resultados da 

ANA, fica evidente a necessidade de se repensar as propostas elaboradas, visto que a 

maior parte dos alunos não atingiu os níveis desejáveis de leitura e escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Resultado da ANA em leitura (2016). Fonte: INEP/2017 
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Figura 6: Escala de Proficiência SAEB/ANA em leitura (2016). Fonte: INEP/2017 

Figura 7: Resultado SAEB/ANA em escrita (2016). Fonte: INEP/2017 
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Figura 8: Escala de proficiência SAEB/ANA em escrita (2016). Fonte: INEP/2017 

 

Figura 9: Escala de proficiência SAEB/ANA em escrita (2016). Fonte: INEP/2017 
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Ao analisar os resultados da ANA apresentados acima, é possível depreender as 

mazelas que a alfabetização enfrenta. Ressalte-se que os resultados foram obtidos em 

uma avaliação em larga escala realizada com alunos do 3º Ano Escolar, em sua maioria 

com 8 anos de idade. Tais alunos, em geral, passaram pelo menos cinco anos 

frequentando a escola, considerando a matrícula obrigatória a partir dos 4 anos de idade. 

No que concerne à leitura, em 2014, 56,17% do total de alunos avaliados no país 

encontravam-se na faixa de insuficiência e, em 2016, 54,73% estavam na mesma faixa. 

Ou seja, no período de dois anos, mesmo com os investimentos feitos de programas 

governamentais, a “melhora” foi de apenas 1,44%. É fundamental perceber que 

avaliação insuficiente (elementar) significa que os alunos não são capazes de ler com 

fluência palavras com estrutura canônica e não canônica, nem conseguem compreender 

a finalidade e o assunto de textos, bem como não conseguem neles localizar 

informações explícitas. Desta forma, estudantes do 3º Ano Escolar não conseguem 

realizar atividades básicas relativas ao processo de alfabetização. 

A respeito da escrita, com base nos dados da ANA de 2016, 33,85% dos alunos 

encontravam-se na faixa da insuficiência (básica), mostrando que apresentam 

dificuldades acentuadas na escrita de palavras não canônicas, grafando de forma não 

convencional à norma culta da Língua Portuguesa. É importante destacar ainda que, dos 

57,87% do total de alunos na faixa adequada, apenas 8,28% encontram-se no nível 4 – 

desejável –, escrevendo ortograficamente palavras e produzindo textos com sequência 

lógica: início, meio e fim.  

Nesse cenário, o PNE, que determina diretrizes, metas e estratégias para a 

política educacional, aprovado em 26 de junho de 2014 com validade de 10 anos, é um 

importante aliado na busca por uma educação de qualidade, pois determina caminhos 

para a política educacional. É composto por vinte metas, que envolvem os níveis de 

formação dos alunos da Educação Infantil ao Ensino Superior, focando em aspectos 

significativos, como educação inclusiva, aumento da taxa de escolaridade média dos 

brasileiros, capacitação e o plano de carreira dos professores, além de envolver os 

gestores e o financiamento do projeto. 

Especificamente sobre a alfabetização, a quinta meta objetiva alfabetizar todas 

as crianças brasileiras até o final do 3º ano da Educação Básica; o que, com base nos 

resultados da ANA, não tem sido confirmado. 

O PNE é uma política de educação de médio prazo, com o intuito de orientar 

sobre todos os procedimentos, na área da educação, requerendo sobriedade e empenho 
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de todas as partes. Direcionando aos estados e municípios o planejamento regional, 

alinhado às metas preestabelecidas pelo programa.  

Apesar de amplamente discutido, o Plano Nacional de Educação ainda está 

longe de garantir um processo educacional de qualidade, como um direito social 

público, pois muitas de suas metas estão com o prazo intermediário vencido, e, ao 

analisar o velocímetro15 é perceptível que nenhuma de suas metas foi totalmente 

cumprida. Por dependerem diretamente do governo federal, as metas acabam sendo 

comprometidas, visto que o cenário político brasileiro não é favorável ao 

desenvolvimento de ações voltadas à qualidade do setor público, principalmente no que 

concerne à educação. 

No entanto, em relação ao que especificamente se relaciona à alfabetização, o 

documento coloca a etapa da educação básica como prioridade no país, alavancando 

discussões e permitindo que a etapa inicial do Ensino Fundamental ganhe visibilidade, 

visto sua enorme importância, já que o processo de alfabetização reflete na jornada 

pessoal e profissional do sujeito, sendo instrumento de emancipação humana. Como 

afirma Freire (2002, p. 30): “só faz sentido se os oprimidos buscarem a reconstrução de 

sua humanidade e realizarem a grande tarefa humanística e histórica dos oprimidos – 

libertar-se a si e os opressores”.  Mas, apesar de dar vulto à alfabetização, ainda não se 

mostra eficaz na consolidação do processo, nem de forma elementar, conforme os dados 

obtidos pelas avaliações de larga escala, especificamente a ANA. 

A universalização da educação básica constitui uma das diretrizes do Plano 

Nacional de Educação 2014-2024, consubstanciado no Projeto de Lei nº 8.035/2010 e 

aprovado pela Lei nº 13.005/2014. Nesse sentido, nos últimos anos, duas mudanças 

importantes foram introduzidas na educação básica: a matrícula obrigatória no Ensino 

Fundamental a partir de 6 anos completos, ampliando a duração do segmento para 9 

anos; e a obrigatoriedade de matrícula/frequência escolar a partir dos 4 anos de idade, 

introduzida pela Emenda Constitucional nº 59 de 2009 e pela Lei nº 12.796/2013, 

alterando a LDB (nº 9.394/1996); mudanças essas que deveriam estar implementadas 

até 2016. Desta forma, todos os entes federados deverão garantir o acesso à escola a 

todas as crianças a partir dos 4 anos de idade, zelando por sua permanência e frequência 

em unidades escolares de educação básica.  

 
15 Disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php>. Acesso em 11 jun. 2019. 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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A educação básica – composta por Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio – tem o intuito de possibilitar aos alunos a construção de valores 

indispensáveis à prática da cidadania, propondo-lhes condições de desenvolvimento nas 

áreas educacionais e profissionais, tendo em vista a redução das desigualdades sociais, 

conforme dispõe a Lei de Diretrizes e Bases.  

É de suma importância considerar os princípios da equidade e da valorização da 

diversidade, os direitos humanos, a gestão democrática do ensino público, a garantia de 

padrão de qualidade, a acessibilidade, a igualdade de condições para o acesso e 

permanência do educando na escola. 

 

QUE PROGRAMAS SÃO ESSES? 

 

Ao longo de quase duas décadas do século XXI, a escola tem se mostrado 

ineficaz no que concerne à alfabetização de crianças que, no sentido stricto, refere-se à 

aprendizagem da leitura e escrita. 

Visando a suprir as carências educacionais dos espaços escolares, o governo 

federal lançou, nos últimos 18 anos, seis Programas voltados à alfabetização infantil. A 

tabela abaixo apresenta, em ordem cronológica, tais iniciativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Linha do tempo de Programas Governamentais voltados à (não) alfabetização das crianças ao 

longo do século XXI. Elaboração: Fabrício Freiman 
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A partir do trabalho bibliográfico – que se fundamentou em diferentes fontes que 

discutem a educação, em especial a alfabetização de crianças –, analisamos a 

implementação dos Programas Governamentais direcionados a essa área ao longo das 

duas primeiras décadas do século XXI. Foram analisados seis desses Programas 

voltados à alfabetização e os impactos de dois deles na alfabetização de crianças do 

município de Cachoeiras de Macacu/RJ: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC) e Programa Mais Alfabetização. 

Com o intuito de colaborar com o leitor, o quadro abaixo sintetiza esses 

Programas, em ordem cronológica, apresentando a data de início e um breve resumo de 

cada um deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quadro-síntese dos Programas Governamentais voltados à alfabetização de crianças no século XXI 

Programa Data de início Descrição 

Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores (PROFA) 

Produzido pelo MEC no ano 2000 e posto em 

prática no início de 2001 

Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores; 

Contava com uma carga horária de 160 horas 

de formação; 

Buscou oferecer novas técnicas de 

alfabetização, visando a mudanças 

significativas nas práticas pedagógicas dos 

professores alfabetizadores. 

 

Pró-Letramento 2005 Programa de Formação Continuada de 

Professores; 

Com carga horária de 120 horas de formação; 

As formações desenvolvidas tinham como 

foco atividades voltadas ao letramento em 

Língua Portuguesa e Matemática. 

 

Programa Mais Educação  Criado em 2007 e posto em prática em 2008 Propõe-se a um indutor da ampliação da 
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jornada escolar em uma perspectiva da 

educação integral;  

Ofertava oficinas contraturno em diversos 

macrocampos, como: Meio Ambiente, Esporte 

e Lazer, Promoção da Saúde e outros. Além 

disso, o macrocampo Acompanhamento 

Pedagógico era de oferta obrigatória, 

objetivando o desenvolvimento de aulas de 

reforço; 

Um dos grandes objetivos do projeto é a 

melhoria da qualidade educacional. 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC) 

Criado em 2012 e posto em prática em 2013 Objetiva assegurar que todas as crianças 

estejam alfabetizadas na idade certa; 

Formação continuada para Professores 

Alfabetizadores; 

Evidenciou o Ciclo de Alfabetização 

(Progressão continuada) como possibilidade 

para melhorias no processo de alfabetização 

das crianças (compõe o Ciclo de 

Alfabetização as turmas de 1º ao 3º Ano 
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Escolar); 

Acompanhamento das Orientadoras de Estudo 

nas escolas, visando avaliar o 

desenvolvimento do programa e colaborar 

com os Professores Alfabetizadores no 

desenvolvimento de suas práticas; 

O programa foi avaliado, de forma 

abrangente, pelos índices da Avaliação 

Nacional da Alfabetização. 

 

Programa Novo Mais Educação  Criado em 2016, adesão pelas Secretarias de 

Educação em 2017 e posto em prática em 

2018 

Foco em aprimorar a aprendizagem em 

Língua Portuguesa e Matemática; 

Oferta de atividades no contraturno, sendo 

obrigatória a de Acompanhamento 

Pedagógico em Língua Portuguesa e 

Acompanhamento Pedagógico em 

Matemática. As demais atividades são 

escolhidas pela escola, dentre as possíveis 

constantes no Sistema PDDE Interativo; 

Pouca novidade em comparação ao Programa 
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Mais Educação. 

Programa Mais Alfabetização  2018 O seu objetivo é fortalecer e alicerçar as 

unidades escolares no processo de 

alfabetização, para fins de leitura, escrita e 

matemática, dos estudantes no 1º e no 2º Ano 

Escolar, e também o pleno domínio da leitura, 

da escrita e do cálculo;  

Objetivos traçados pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC); 

Mudança na composição do Ciclo de 

Alfabetização, que passa a se constituir das 

turmas de 1º e 2º Anos Escolares; 

Integra a Política Nacional de Alfabetização 

(PNA) do atual governo, Decreto nº 9.765, de 

11 de abril de 2019. 

 



 

 

 

2001-2002 – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

ALFABETIZADORES (PROFA) 

 

O Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) foi lançado 

em dezembro de 2000 pela Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da 

Educação (SEF/MEC) e implementado a partir de 2001 nos estados e municípios 

brasileiros que a ele fizeram adesão, dentre os quais, Cachoeiras de Macacu (RJ). 

O PROFA tinha como objetivo oferecer novas técnicas de alfabetização, 

originadas de estudos realizados por vários educadores de diversos países. A proposta 

dos estudos surgiu a partir das mudanças ocorridas no processo de ensino e 

aprendizagem da leitura e da escrita oriundas da década de 1980, influenciadas pelas 

pesquisas de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, principalmente pela obra Psicogênese da 

Língua Escrita (1999).  

A proposta do Programa era levar o aluno a ler e a escrever de maneira adequada 

a norma culta da Língua Portuguesa, conduzindo-o a refletir, inferir, estabelecer 

relações e compreender informações, não desconsiderando o conhecimento anterior 

antes de adentrarem na escola, os ditos prévios, assim como respeitando sua forma de 

registrar a escrita ortográfica, ou seja, sua escrita espontânea (FERREIRO, 1985). 

E a sua elaboração contou com alguns aspectos inseridos nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s), buscando a utilização de metodologias adequadas às 

necessidades discentes, visto que os documentos orientadores supracitados são fonte de 

análise da educação básica pública em sua diversidade. Tal proposta buscou ações 

voltadas à realidade dos alunos, propondo medidas para superar o fracasso escolar 

existente, visando a melhoras nos índices de aprendizagem, principalmente os 

relacionados à leitura e escrita. Conforme o Guia do Formador16, 

 

As competências relacionadas a seguir referem-se ao trabalho de 

alfabetização e, portanto, espera-se que progressivamente sejam 

desenvolvidas pelos professores que alfabetizam crianças, jovens e adultos. 

Para que os alunos possam ter assegurado o seu direito de aprender a ler e 

escrever, é preciso que os professores se tornem cada vez mais capazes de: • 

encará-los como pessoas que precisam ter sucesso em suas aprendizagens 

para se desenvolver pessoalmente e para ter uma imagem positiva de si 

mesmos, orientando-se por esse pressuposto; • desenvolver um trabalho de 

 
16 Guia do Formador, Módulo I. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Profa/guia_for_1.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2019. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Profa/guia_for_1.pdf
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alfabetização adequado às necessidades de aprendizagem dos alunos, 

acreditando que todos são capazes de aprender; • reconhecer-se como modelo 

de referência para os alunos: como leitor, como usuário da escrita e como 

parceiro durante as atividades; • utilizar o conhecimento disponível sobre os 

processos de aprendizagem dos quais depende a alfabetização, para planejar 

as atividades de leitura e escrita; • observar o desempenho dos alunos durante 

as atividades, bem como as suas interações nas situações de parceria, para 

fazer intervenções pedagógicas adequadas; • planejar atividades de 

alfabetização desafiadoras, considerando o nível de conhecimento real dos 

alunos; • formar agrupamentos produtivos de alunos, considerando seus 

conhecimentos e suas características pessoais; • selecionar diferentes tipos de 

texto, que sejam apropriados para o trabalho; • utilizar instrumentos 

funcionais de registro do desempenho e da evolução dos alunos, de 

planejamento e de documentação do trabalho pedagógico; • responsabilizar-

se pelos resultados obtidos em relação às aprendizagens dos alunos. 

 

A principal proposta baseou-se na formação docente, onde foram oferecidos 

cursos de capacitação aos professores alfabetizadores. Essa formação foi desenvolvida 

por meio de convênios entre as Secretarias de Educação e organizações já participantes 

do programa Parâmetros em Ação17, além de apoio de universidades.  

O curso, com duração de um ano, prioriza os professores alfabetizadores que 

atuam na Educação Infantil, nas séries iniciais do Ensino Fundamental e na Educação de 

Jovens e Adultos. Possui uma carga horária de 160 horas, da qual 75% em conjunto 

com os demais professores participantes e 25% de forma individual por meio de 

leituras, com literatura ampla, incluindo a apresentação do programa, o guia de 

orientações metodológicas e coletânea de textos; e vídeos com 30 programas 

aglutinados em três módulos: Processo de Aprendizagem, Propostas Didáticas 1 e 2. O 

seu objetivo é desenvolver nos participantes a construção da cidadania, com foco no 

aluno e no professor. 

Esperava-se que, com o PROFA, o professor se preparasse, tornando-se capaz de 

se conscientizar do seu papel enquanto facilitador da aprendizagem, aberto às novas 

propostas, tendo empatia com seus alunos e, assim, pudesse analisar e compreender os 

anseios e as dificuldades desses, buscando levá-los à autorrealização. 

Compreende-se que o curso oportunizou mudanças significativas nas práticas 

pedagógicas dos professores alfabetizadores, contanto que estes considerassem a 

possibilidade de alterações nos planos de ensino dos conteúdos; maior 

comprometimento em relação ao seu trabalho no que diz respeito à qualidade das aulas 

e compromisso significativo em sua preparação; atitudes respeitosas no tratamento com 

 
17 Ação desenvolvida a partir de 1998 pela Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da 

Educação (SEF/MEC), objetivando a formação de professores, com a intenção de promover a leitura, 

análise, discussão e implementação dos Parâmetros e dos Referenciais Curriculares Nacionais (PCN’s).  
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os alunos; maior possibilidade para que estes participem da construção de uma prática 

pedagógica melhor qualificada. 

O PROFA, no tocante à escrita, teve grande contribuição; porém, alguns 

professores alfabetizadores, mesmo tendo participado do curso, ainda lançam mão, para 

efeito de sua atuação em sala de aula, de métodos tradicionais de alfabetização, isto é, 

processos mecânicos em que o aluno é tido como um ser passivo no processo de ensino-

aprendizagem, compreendido como um depósito de conteúdos universais, sem nenhuma 

reflexão acerca destes. Outros professores buscaram refletir mais sobre sua prática, 

aderindo de forma mais ampla ao que foi oferecido no curso, utilizaram a proposta 

filosófica de alfabetização construtivista, porém, em certos momentos, demonstraram 

ainda estar presos a antigas práticas pedagógicas tradicionais, por meio das quais foram 

alfabetizados. Vale ressaltar que o fato de alguns professores utilizarem os métodos 

mecanicistas não quer dizer que este, em algum momento histórico da educação, não 

tenha sido considerado adequado, afinal o conceito de alfabetização vem 

transformando-se com a crescente modificação da sociedade. Mas é preciso refletir o 

que é estar alfabetizado no século XXI e qual o papel social da leitura e da escrita.  

O PROFA foi uma proposta que teve como centro a atuação do professor em 

reflexões teóricas sobre o processo educacional brasileiro. Em um país com uma 

enormidade cultural como o Brasil, onde a leitura e a escrita possuem variantes 

regionais (BAGNO, 1999), o programa em questão não conseguiu atenuar as diferenças, 

afinal se fez de um material pronto, emanado do Ministério da Educação, apenas para 

ser implementado nas redes de ensino. Mas e as variantes linguísticas, marcadas pela 

regionalidade do país? Cabia ao professor a tentativa de contextualizar o material 

recebido.  

Outro ponto a ser analisado, em nossa percepção, é a centralidade do processo, 

que se dá no educador que assume o protagonismo no programa. O aluno, cerne do 

processo de ensino-aprendizagem na própria perspectiva construtivista de alfabetização, 

não teve sua realidade amplamente considerada: era o sujeito a ser pensado no processo, 

mas nem sempre considerado no material previamente elaborado por determinados 

estudiosos, os quais eram responsáveis pela estruturação e viabilidade das ações.  

No entanto, é fundamental considerar que, apesar da descontextualização da 

proposta apresentada, o PROFA teve sua importância, pois permitiu que um número 

considerável de professores refletisse acerca da educação em uma perspectiva outra, 

cabendo-lhes a transcendência das aprendizagens para a práxis, refletindo sobre suas 
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ações. Com relação a Cachoeiras de Macacu, segundo os dados da SME, participaram 

da formação, aproximadamente, 150 professores.  

 

2005 – PRÓ-LETRAMENTO 

 

Programa de formação continuada de professores de 1ª a 4ª Séries (equivalente 

aos atuais 1º a 5º Anos Escolares), em que um tutor – obrigatoriamente professor efetivo 

da rede pública com experiência em alfabetização – tornava-se, para os professores, 

multiplicador da formação recebida da universidade pública. O curso foi organizado em 

dez encontros anuais, com 8 horas cada, acrescido de mais 40 horas, na modalidade à 

distância, totalizando 120 horas de formação. Havia, ainda, material didático para todos 

os participantes, elaborado por universidades públicas. 

As formações desenvolvidas no Pró-Letramento tinham como foco atividades 

voltadas ao letramento em Língua Portuguesa e Matemática. Segundo o portal do MEC, 

os seus objetivos são: 

 

* oferecer suporte à ação pedagógica dos professores dos anos/séries iniciais 

do ensino fundamental, contribuindo para elevar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem de língua portuguesa e matemática; 

* propor situações que incentivem a reflexão e a construção do conhecimento 

como processo contínuo de formação docente; 

* desenvolver conhecimentos que possibilitem a compreensão da matemática 

e da linguagem e de seus processos de ensino e aprendizagem; 

* contribuir para que se desenvolva nas escolas uma cultura de formação 

continuada; 

* desencadear ações de formação continuada em rede, envolvendo 

Universidades, Secretarias de Educação e Escolas Públicas dos Sistemas de 

Ensino (BRASIL, 2007)18. 

 

Conforme dispõe a Resolução CD/FNDE nº 24, de 16 de agosto de 2010, que 

“estabelece orientações e diretrizes para o pagamento de bolsas de estudo e de pesquisa 

a participantes dos programas de formação inicial e continuada de professores e demais 

profissionais de educação, implementados pela Secretaria de Educação Básica do 

Ministério da Educação (SEB/MEC) e pagas pelo FNDE”, na esfera municipal, havia 

pagamento de bolsa somente para o tutor, conforme artigo 8º, §2º: 

 

Art. 8º As bolsas de estudo e pesquisa de que trata esta Resolução serão 

concedidas a participantes dos programas de formação inicial e continuada e 

 
18 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/pro-letramento/apresentacao>. 

http://portal.mec.gov.br/pro-letramento/apresentacao
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capacitação de professores e demais profissionais da educação que cumpram 

os critérios e os requisitos estabelecidos pela SEB/MEC e pelo FNDE. 

§ 2º A título de bolsa de estudo e pesquisa, o FNDE pagará aos bolsistas dos 

programas de formação de professores e profissionais da educação os 

seguintes valores:  

I – ao coordenador-geral, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais;  

II – ao coordenador-adjunto, R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais;  

III – ao professor pesquisador, R$ 1. 300,00 (mil e trezentos reais) mensais;  

IV – ao supervisor de curso, R$ 1.100,00 (mil e cem reais) mensais;  

V – ao formador, R$ 1.100,00 (mil e cem reais) mensais;  

VI – ao tutor, R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) mensais. 

 

O programa em questão, emanado pelo Ministério da Educação e Cultura, sem 

diálogo prévio com a escola básica, não possuía como estratégia de avaliação das ações 

o acompanhamento in loco. A universidade responsável pelo desenvolvimento das 

formações, bem como o MEC só tinham acesso ao efetivo trabalho docente por relatos 

escritos pelo tutor. Tais relatórios seguiam juntamente com atividades dos alunos, 

desenvolvidas no dia a dia da rotina escolar. Desta forma, havia um grande 

distanciamento entre a teoria e a prática. 

Outra análise necessária é a proximidade excessiva entre o Pró-Letramento com 

o programa governamental passado, PROFA, evidenciando que sua criação se deu por 

interesses meramente políticos sem considerar elementos indispensáveis ao sucesso ou 

insucesso da política, como a análise dos resultados do seu precursor. 

 

Figura 11: Médias de desempenho das séries iniciais do Ensino Fundamental conforme Saeb/Prova Brasil 

– de 2001 a 2011. Fonte: <http://portal.mec.gov.br>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que, segundo o INEP, o crescimento do resultado de desempenho 

dos alunos, na escala do Saeb/Prova Brasil, pode ser medido pela equivalência de que 

http://portal.mec.gov.br/
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20 pontos correspondem a aproximadamente um ano de escolarização. Portanto, ao 

longo de dez anos, de 2001 a 2011, em Língua Portuguesa, os resultados cresceram 

correspondendo à evolução de apenas um ano de escolarização.  

Ao longo desta década, o PROFA subsistia como programa que objetivava a 

difusão de novas técnicas de alfabetização, voltadas à melhoria da qualidade de 

aprendizagem da leitura/escrita e matemática, obtendo o resultado pífio disposto no 

gráfico acima. Então por que criar o Pró-Letramento nos mesmos moldes, diante de 

resultados insuficientes? 

Apesar de todas as mazelas encontradas desde a implementação até o 

desenvolvimento do programa, ressalta-se que ele contribuiu para que se desenvolvesse 

nas escolas uma cultura de formação continuada, com acompanhamento da universidade 

pública, carecendo apenas de fortalecer o diálogo entre as instituições e, nessa dialética, 

construir propostas mais efetivas no que concerne ao desenvolvimento de um processo 

de alfabetização multifacetado, pautado na análise linguística e no ato político da ação.  

 

2007-2008 – PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

 

O Programa Mais Educação, criado pela Portaria Normativa Interministerial nº 

17, de 24 de abril de 200719, se propõe a ser um indutor da ampliação da jornada escolar 

em uma perspectiva da educação integral. Conforme o disposto em seu artigo 1º, o 

Programa tem como objetivo: 

 

Instituir o Programa Mais Educação, com o objetivo de contribuir para a 

formação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio da articulação 

de ações, de projetos e de programas do Governo Federal e suas 

contribuições às propostas, visões e práticas curriculares das redes públicas 

de ensino e das escolas, alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta de 

saberes, métodos, processos e conteúdos educativos. 

Parágrafo único. O programa será implementado por meio do apoio à 

realização, em escolas e outros espaços sócio-culturais, de ações sócio-

educativas no contraturno20 escolar, incluindo os campos da educação, artes, 

cultura, esporte, lazer, mobilizando-os para a melhoria do desempenho 

educacional, ao cultivo de relações entre professores, alunos e suas 

comunidades, à garantia da proteção social da assistência social e à formação 

para a cidadania, incluindo perspectivas temáticas dos direitos humanos, 

consciência ambiental, novas tecnologias, comunicação social, saúde e 

consciência corporal, segurança alimentar e nutricional, convivência e 

democracia, compartilhamento comunitário e dinâmicas de redes (BRASIL, 

2007). 

 
19 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/mais_educacao.pdf>. Acesso em 18 jun. 2019. 
20 Grifo nosso, salientando o objetivo em ampliar a carga horária da jornada escolar.  

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/mais_educacao.pdf
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Para a realização do programa, o MEC criou um conjunto de documentos 

norteadores, por meio dos quais foram difundidos os princípios e fundamentos do Mais 

Educação. Assim, com base no artigo 2º da Portaria Normativa Interministerial nº 

17/2007, é possível compreender que: 

 

O Programa tem por finalidade: I – apoiar a ampliação do tempo e do espaço 

educativo e a extensão do ambiente escolar nas redes públicas de educação 

básica de Estados, Distrito Federal e municípios, mediante a realização de 

atividades no contraturno escolar, articulando ações desenvolvidas pelos 

Ministérios integrantes do Programa; II – contribuir para a redução da 

evasão, da reprovação, da distorção idade/série, mediante a implementação 

de ações pedagógicas para melhoria de condições para o rendimento e o 

aproveitamento escolar; III – oferecer atendimento educacional especializado 

às crianças, adolescentes e jovens com necessidades educacionais especiais, 

integrado à proposta curricular das escolas de ensino regular o convívio com 

a diversidade de expressões e linguagens corporais, inclusive mediante ações 

de acessibilidade voltadas àqueles com deficiência ou com mobilidade 

reduzida; IV – prevenir e combater o trabalho infantil, a exploração sexual e 

outras formas de violência contra crianças, adolescentes e jovens, mediante 

sua maior integração comunitária, ampliando sua participação na vida escolar 

e social e a promoção do acesso aos serviços socioassistenciais do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS; V – promover a formação da 

sensibilidade, da percepção e da expressão de crianças, adolescentes e jovens 

nas linguagens artísticas, literárias e estéticas, aproximando o ambiente 

educacional da diversidade cultural brasileira, estimulando a sensorialidade, a 

leitura e a criatividade em torno das atividades escolares; VI – estimular 

crianças, adolescentes e jovens a manter uma interação efetiva em torno de 

práticas esportivas educacionais e de lazer, direcionadas ao processo de 

desenvolvimento humano, da cidadania e da solidariedade; VII – promover a 

aproximação entre a escola, as famílias e as comunidades, mediante 

atividades que visem a responsabilização e a interação com o processo 

educacional, integrando os equipamentos sociais e comunitários entre si e à 

vida escolar; e VIII – prestar assistência técnica e conceitual aos entes 

federados de modo a estimular novas tecnologias e capacidades para o 

desenvolvimento de projetos com vistas ao que trata o artigo 1º desta 

Portaria. 

 

O Programa traz para o cenário educacional brasileiro a possibilidade de pensar 

o processo de ensino com foco no aluno, onde as oficinas oferecidas terão como ponto 

de partida os interesses e necessidades discentes. O Programa Mais Educação atendeu, 

prioritariamente, escolas de baixo IDEB. Desta forma, um dos grandes objetivos do 

projeto é a melhoria da qualidade educacional com base nas avaliações de larga escala, 

que denunciam a precariedade da educação brasileira por meio dos seus índices. 

No decorrer de implementação do Programa, macrocampos21 foram criados 

como prioridades do trabalho em forma de oficinas, a serem realizadas no turno inverso 

 
21 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/mais_educacao.pdf>. Acesso em 18 jun. 2019. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/mais_educacao.pdf
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ao de trabalho regular das escolas. De todos os macrocampos da proposta, o de 

Acompanhamento Pedagógico era obrigatório, objetivando o desenvolvimento de 

oficinas de reforço para suprir as mazelas educacionais oriundas do atual processo de 

ensino-aprendizagem. Os macrocampos da primeira formatação do Programa são: 

 

• Acompanhamento Pedagógico; 

• Meio Ambiente;  

• Esporte e Lazer;  

• Direitos Humanos em Educação;  

• Cultura e Artes;  

• Cultura Digital;  

• Promoção da Saúde;  

• Educomunicação;  

• Investigação no Campo das Ciências da Natureza;  

• Educação Econômica. 

 

Apesar de compreender a importância do Mais Educação no corroborar com o 

desenvolvimento da qualidade social da escola de tempo integral, a utilização do IDEB 

como único indicador da qualidade de ensino não possibilita avaliar a complexidade do 

processo, pois a totalidade da “qualidade da escola" não cabe em apenas um indicador. 

Dentre os entraves, destaca-se a lógica de ranqueamento da avaliação em detrimento do 

caráter formativo, hierarquizando os aspectos quantitativos e os qualitativos, deixando 

em evidência os primeiros. O IDEB é um indicador muito importante, mas não pode ser 

tomado como o único para avaliar a qualidade da escola; há necessidade de avaliar o 

chão da escola básica pela ótica dos sujeitos envolvidos diretamente: professores, 

alunos e demais membros da comunidade escolar. Além disso, tais avaliações geradoras 

do IDEB possuem metas descontextualizadas, insensíveis das múltiplas realidades das 

redes públicas. 

A precariedade dos espaços físicos das escolas, para receberem o Programa, 

também se configura como um grave problema enfrentado durante a sua vigência. 

Considerando que ele pressupõe a permanência do aluno na escola no contraturno, 

como recebê-lo com qualidade sem ampliar os espaços físicos? 
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Ao longo de quase uma década do Programa, não houve registro informatizado 

das ações, dificultando a análise do desenvolvimento das atividades. 

Apesar das mazelas22 enfrentadas na educação atual, que trazem à tona a 

ineficácia da escola, inclusive do Programa Mais Educação (em vigência de 2008 a 

2017), ressalta-se ter tido importância no cenário educacional, ao ter motivado a 

discussão acerca da reorganização curricular, levando à compreensão da educação 

integral como possibilidade frente ao atual cenário educacional.  

 

2012-2013 – PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA  

 

Por meio de pesquisas internacionais, nacionais e regionais – PISA SAEB e 

Prova Brasil, respectivamente (Revista Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, 

2012, p. 18) –, foi-nos possível analisar o processo de ensino-aprendizagem, no que 

concerne ao básico da alfabetização dos alunos: leitura, escrita e cálculos matemáticos. 

Com base nesses resultados, foi criado, por meio da Portaria nº 867, de 04 de julho de 

2012, o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), efetivado em 2013, 

que veio justamente para assegurar que todas as crianças estivessem alfabetizadas até os 

8 anos de idade, ao final do 3º ano (BRASIL, 2012).  

Segundo o website do PNAIC23, esse é um compromisso formal assumido pelo 

governo federal, o Distrito Federal, estados e municípios que, ao aderirem a ele, 

assumem a responsabilidade de alfabetizar todas as crianças em Língua Portuguesa e em 

Matemática até o final do Ciclo de Alfabetização, aos 8 anos de idade; realizar 

avaliações anuais universais, aplicadas pelo INEP, junto aos concluintes do 3º ano do 

Ensino Fundamental (ANA) e, no caso dos estados, apoiar os municípios que tenham 

aderido às ações do Pacto, para sua efetiva implementação. 

O Pacto traz em seu website sua concepção de alfabetização: 

 

Aos oito anos as crianças precisam ter a compreensão do funcionamento do 

sistema de escrita; o domínio das correspondências grafofônicas, mesmo que 

dominem poucas convenções ortográficas irregulares e poucas regularidades 

que exijam conhecimentos morfológicos mais complexos; a fluência de 

leitura e o domínio de estratégias de compreensão e de produção de textos 

escritos. 

 

 
22 Com base nos dados obtidos pelas avaliações do Saeb, disponíveis no Portal do INEP 

<http://portal.inep.gov.br>. 
23 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>, aba PNAIC. Acesso em 05 jun. 2019. 

http://portal.inep.gov.br/
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Diante do exposto, fica estabelecido o objetivo principal dessa ação, que é a 

alfabetização, no sentido stricto, de crianças de até, no máximo, 8 anos de idade. Desta 

forma o Pacto se firma com um compromisso principal: alfabetizar todas as crianças 

numa determinada idade que se considera a certa.  

Nesse caminho, é válido salientar que o PNAIC surgiu em 2013 no cenário 

nacional, firmando o cumprimento da Meta 5 – “alfabetizar todas as crianças, no 

máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental” – do Plano Nacional de 

Educação e respectivamente de suas estratégias. 

Ainda sobre o exposto, “o Pacto surge como uma luta para garantir o direito de 

alfabetização plena a meninos e meninas, até o 3º ano do ciclo de alfabetização” 

(BRASIL, 2012, p. 05).  

Nesse contexto, considerando os direitos gerais de aprendizagem da Língua 

Portuguesa, o PNAIC (p. 32) sugere que os professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental desenvolvam atividades que levem os alunos a: 

 

* Compreender e produzir textos orais e escritos de diferentes gêneros, 

veiculados em suportes textuais diversos, e para atender a diferentes 

propósitos comunicativos, considerando as condições em que os discursos 

são criados e recebidos. 

* Apreciar e compreender textos do universo literário (contos, fábulas, 

crônicas, poemas, dentre outros), levando-se em conta os fenômenos de 

fruição estética, de imaginação e de lirismo, assim como os múltiplos 

sentidos que o leitor pode produzir durante a leitura. 

* Apreciar e usar em situações significativas os gêneros literários do 

patrimônio cultural da infância, como parlendas, cantigas, trava línguas. 

* Compreender e produzir textos destinados à organização e socialização do 

saber escolar/científico (textos didáticos, notas de enciclopédia, verbetes, 

resumos, resenhas, dentre outros) e à organização do cotidiano escolar e não 

escolar (agendas, cronogramas, calendários, cadernos de notas...). 

* Participar de situações de leitura/escuta e produção oral e escrita de textos 

destinados à reflexão e discussão acerca de temas sociais relevantes (notícias, 

reportagens, artigos de opinião, cartas de leitores, debates, documentários). 

* Produzir e compreender textos orais e escritos com finalidades voltadas 

para a reflexão sobre valores e comportamentos sociais, planejando e 

participando de situações de combate aos preconceitos e atitudes 

discriminatórias (preconceito racial, de gênero, preconceito a grupos sexuais, 

preconceito linguístico, dentre outros). 

 

Com a promulgação do Plano Nacional de Educação, fica comprovada a 

necessidade de alfabetizar todos os alunos até o final do terceiro ano escolar do Ciclo de 

Alfabetização. A concepção teórica do PNAIC (2012, p. 10) deixa evidente que estar 

alfabetizado hoje vai além do domínio da leitura e escrita, 
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(...) ser alfabetizado é muito mais do que dominar apenas os rudimentos da 

leitura e escrita, mesmo sendo capaz de ler e escrever todas as palavras. A 

pessoa alfabetizada é aquela capaz de ler e escrever em diferentes situações 

sociais, de tal forma que isso lhe permita inserir-se e participar ativamente de 

um mundo letrado, enfrentando os desafios e demandas sociais. Para que isso 

aconteça, não basta apenas o domínio dos conhecimentos relacionados à 

linguagem: é necessário também um amplo domínio de outras disciplinas 

como a matemática, no qual os números e o sistema de numeração decimal 

são fundamentais, mas não são os únicos aspectos que devem ser abordados 

na escola. 

 

Nessa perspectiva, o PNAIC é atrelado ao aperfeiçoamento profissional, 

adquirido na formação continuada dos atores envolvidos, professores alfabetizadores, 

coordenador local e professores orientadores de estudo, dando-lhes suporte teórico e 

prático, visando ao enriquecimento da prática docente e à efetivação do processo de 

alfabetização na perspectiva do letramento; além de buscar valorizar a formação in loco, 

onde professores estudam com seus pares, nas próprias escolas, superando o 

engessamento das formações essencialmente acadêmicas, sendo estas também 

valorizadas em momentos específicos de discussão e aprofundamento dos aportes 

teóricos existentes, buscando a relação teoria e prática para o enriquecimento e suporte 

da prática docente. Assim, há relativização do conhecimento, na qual os conhecimentos 

produzidos na academia são valorizados, mas entendidos apenas como uma forma de 

suas formas, valorizando também o conhecimento diário, produzido no chão da escola 

básica, na relação entre professores e alunos. Desta forma, há novos significados para a 

formação do professor, esclarece Geraldi (2010, p. 82): 

 

Creio que a identidade profissional do professor ao longo da história se 

constituiu, essencialmente, pela relação com o conhecimento. Em outras 

palavras, estou querendo dizer que a relação com o conhecimento, mais do 

que a própria relação pedagógica, isto é, a relação com os aprendentes, 

desenhou os diferentes perfis profissionais cuja sequência constituiu a 

história de nossa profissão. Ainda hoje resquícios dessa relação com o 

conhecimento, indícios da sua presença, sustentam nossa formação, a que 

chamamos formação inicial. Nessa formação inicial há uma espécie de 

achego, de aproximação a um conjunto de conhecimentos organizados ao 

longo da história, e nossa suposta ou efetiva formação se constituiu pelo 

processo de sua aquisição. Nós nos formamos professores ao longo de alguns 

anos de estudos de certos conteúdos, que adquirimos, que encorpamos, e que 

nos remodelam, nos tornam a pessoa que não éramos. Seguramente, esse tipo 

de formação é consequência de um longo processo histórico de construção da 

identidade profissional do professor, que se mostra nos cursos de formação. 

Certamente reconhecemos que desta forma nos formamos professores. O que 

pretendo discutir aqui é que, talvez, isto apenas nos forme, mas não nos torna 

professores.  
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Na multiplicidade dos discursos, o professor é o sujeito que precisa ser ouvido 

minuciosamente, visto a formação docente ter sido foco durante todo o período de 

desenvolvimento do PNAIC.  

O Pacto propõe uma visão holística e interdisciplinar do processo de 

alfabetização, compreendendo o aluno, sujeito aprendente e centro do processo, como 

ativo e capaz de construir suas próprias hipóteses acerca da aprendizagem da leitura e 

escrita. Neste sentido, trabalhar à luz das ideias do PNAIC não significa abandonar a 

experiência adquirida ao longo dos anos como alfabetizador, mas agregar à prática de 

sala de aula uma forma diferenciada do fazer pedagógico, que considera as 

especificidades e os interesses discentes. Desta forma, 

 

A educação tem de surpreender, cativar, conquistar os estudantes a todo 

momento. A educação precisa encantar, entusiasmar, seduzir, apontar 

possibilidades e realizar novos conhecimentos e práticas. A escola é um dos 

espaços privilegiados de elaboração de projetos de conhecimento, de 

intervenção social e de vida. É um espaço privilegiado de experimentar 

situações desafiadoras do presente e do futuro, reais e imaginárias aplicáveis 

ou limítrofes. Promover o desenvolvimento integral da criança e do jovem só 

é possível com a união do conteúdo escolar e da vivência em outros espaços 

de aprendizagem (MORAN, 2012, p. 21). 

 

Assim, torna-se necessária a discussão acerca dos métodos de alfabetização, 

caminho que professor e aluno percorrem em busca da aprendizagem da leitura e 

escrita, assim como suas práticas sociais. Dentre os principais métodos mais utilizados 

no Brasil e, por consequência, no município foco desta dissertação, estão os analíticos e 

os sintéticos, métodos condutistas, marcados pelo excesso de memorização e ausência 

de contexto.  

Desta forma, junto à discussão dos métodos é necessário refletir acerca do 

letramento, visando a agregar aos processos tradicionais de alfabetização propostas de 

atividades que levem os alunos ao exercício da prática social da leitura e escrita. Não é 

necessário excluir tudo o que é tradicional, toda a experiência em alfabetização 

vivenciada pelos professores, mas repensar as práticas de alfabetização até então 

vivenciadas. 

 

Na década de 1980, as práticas de alfabetização baseadas em métodos 

sintéticos e analíticos que culminavam na retenção, na 1ª série, de uma 

grande parcela da população que frequentava as redes públicas de ensino 

passaram a ser amplamente criticadas a luz de teorias construtivistas e 

interacionistas de ensino (em geral) e da língua (em particular) (BRASIL, 

2012, p. 15). 
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Além disso, é de suma importância a compreensão real do Ciclo de Alfabetização como 

uma organização do tempo escolar que favorece a continuidade da aprendizagem, na 

qual é respeitado o tempo para apropriação do processo de alfabetização formal do 

aluno.  

É na infância que a criança explora e descobre inúmeros acontecimentos com 

maior intensidade. Trata-se de uma fase de extrema importância da formação pessoal, 

durante a qual a criança aprende a se relacionar com seu grupo de convívio e conviver 

em sociedade. É considerada também uma fase de desenvolvimento psicológico e, claro, 

na concepção do PNAIC, o melhor momento para ocorrerem as práticas alfabetizadoras. 

E, como propõe a Lei de Diretrizes e Bases Nacional, o período destinado à 

alfabetização formal do sujeito que ocorre a partir dos 6 anos de idade (artigo 32). 

Segundo o Referencial Curricular Nacional: “as crianças constroem o 

conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras pessoas e com o 

meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas sim, 

fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação” (1998, vol. 1, p. 

21-22). As crianças convivem em diversos ambientes sociais, que se diversificam com a 

classe social e também com os tipos de relações existentes entre as pessoas desse grupo. 

O currículo na fase da Educação Infantil e Ensino Fundamental se baseia num 

conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com 

os conhecimentos artísticos, ambientais, científicos e tecnológicos, de modo a promover 

o desenvolvimento integral de crianças a partir dos 0 anos. A proposta Pedagógica da 

Educação desses dois segmentos (Infantil e Fundamental) deve ser elaborada num 

processo coletivo, com a participação da escola e da família. E deve respeitar os 

princípios Éticos, Políticos e Estéticos. 

Desta forma, o PNAIC surge como proposta de melhoria das atuais mazelas da 

alfabetização nacional, com a intenção de alfabetizar todas as crianças na idade certa e 

melhorar os índices da educação nacional. Para que tal ação se concretize, as diretrizes 

do programa propuseram a todos os sistemas que a ele aderissem modificar sua forma 

de conceber a alfabetização, deixando de lado a proposta seriada e concebendo o ciclo 

como alternativa às formas excessivamente tradicionais de alfabetização, já superadas 

em teorias. Com isso a avaliação dos conhecimentos discentes se dará em Progressão 

Continuada, ou seja, os alunos são promovidos a uma etapa posterior, ao final de cada 
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ano letivo, cabendo à escola conhecer as dificuldades e potencialidades discentes, 

visando a erradicar, e aprimorar, respectivamente, a retenção. 

Desta forma a reprovação deixa a centralidade do processo, pois os alunos que 

não adquiriram os direitos de aprendizagem de determinada etapa terão na etapa 

seguinte a chance de consolidá-los. Além disso, as dificuldades das crianças em 

processo de alfabetização ganham destaque e se tornam ponto de partida para as 

intervenções pedagógicas. 

Nesse novo cenário, faz-se necessário repensar a atuação do professor que, até 

então, vivenciava uma forma de alfabetizar totalmente díspar em relação à nova 

proposta. Por isso, a universidade pública ganha destaque, ao ser o agente formador dos 

professores alfabetizadores, dialogando diretamente com a escola básica, levando suas 

teorias a confrontarem a prática docente, em um movimento dialético, onde o 

alfabetizador lança mão do aporte teórico universitário e a universidade bebe da prática 

docente na escola pública.  

A formação ocorria com o acompanhamento de universidades públicas que 

tinham, entre seus docentes, um coordenador estadual. Cada município possuía seu 

coordenador local e seus orientadores de estudos, formados pelas universidades, que 

agiam como organizadores das ações municipais e formadores dos professores 

alfabetizadores. 

Todos os envolvidos diretamente com o programa – coordenadores, formadores, 

professores alfabetizadores – recebiam mensalmente uma bolsa de estudos, diretamente 

do governo federal, como incentivo à formação continuada e à pesquisa. Conforme 

Documento Orientador – PNAIC em Ação 201724, no âmbito municipal recebem 

bolsas: Coordenador local, um por município, R$ 1.000,00; e Formadores locais, um 

para cada 25 professores, R$ 765,00. Os professores alfabetizadores receberam, até o 

ano de 2016, bolsa no valor de 200,00. Conforme o documento em questão, há ainda 

pagamento de bolsas para os demais agentes envolvidos no programa.  

Visando a subsidiar toda a formação docente, foram elaborados pelas 

universidades Cadernos de Estudo sobre a prática alfabetizadora, que deveriam ser 

articuladores entre a teoria e a prática docente nos encontros de formação. 

 
24 Disponível em: <http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/doc_orientador/doc_orientador_versao_final.pdf>. 

Acesso em 12 jun. 2019. 

 

http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/doc_orientador/doc_orientador_versao_final.pdf
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Diante de tantos investimentos, mudanças de estrutura e ruptura com práticas 

mecanicistas de alfabetização, o governo federal esperava um enorme avanço no que diz 

respeito à alfabetização, mas obteve como resultado a ineficácia de mais um programa, 

que deixou em evidência índices alarmantes: alunos da classe popular chegavam ao 

final do 3º Ano Escolar sem saber ler e escrever, desde palavras com estrutura complexa 

a sílabas canônicas, conforme dados obtidos por meio da ANA. Tais resultados levaram 

à discussão das possíveis causas de mais um programa com resultado inócuo, onde é 

possível salientar a falta de discussão prévia com os professores alfabetizadores da 

classe popular, que muito poderiam ter contribuído com a formulação de uma política 

pública que refletisse a realidade da escola básica pública, e não propostas 

homogeneizadoras, baseadas na massificação docente e discente.   

Além disso, a ruptura bruta com uma proposta seriada, que fez parte da história 

dos professores como alunos e docentes ao longo de grande parte da educação 

brasileira, e a adoção de uma proposta em Ciclo, sem o prévio preparo dos 

alfabetizadores, levou à confusão de propostas metodológicas – em especial as de 

avaliação, onde a Progressão Continuada foi confundida com Promoção Automática –, 

gerando um elevado número de alunos ao final do Ciclo de Alfabetização (3º Ano 

Escolar) sem domínio básico da leitura, escrita e cálculos matemáticos. 

No entanto, é valioso ressaltar que, apesar dos percalços enfrentados pelo 

PNAIC desde sua instituição até a presente data, ele permitiu que a alfabetização se 

destacasse nas discussões educacionais, tomasse conta do cenário educacional 

brasileiro, sendo amplamente discutida e ressignificada. Nesse contexto, mudanças de 

paradigmas e concepções aconteceram: a criança, antes mera reprodutora da ordem 

vigente de uma sociedade grafocêntrica, passa a refletir sobre sua ação na construção da 

linguagem, tendo o professor como um facilitador do processo – e não como detentor do 

saber –, capaz de contribuir com a formação de alunos leitores e escritores competentes. 

Outro ponto que merece destaque é que, pela primeira vez, o professor 

alfabetizador da escola básica pública recebeu diretamente incentivo financeiro (bolsas 

de estudo mensalmente), do governo federal, para estudar. Tal iniciativa coloca o 

professor da escola básica também em evidência, fomentando no investimento da 

formação continuada em prol de melhorias na qualidade do ensino da base.   

Além da formação docente, o PNAIC se destaca por ser uma proposta que 

pensou diretamente nos alunos, buscando a revisão de metodologias de avaliação e 

superando a tradicional seriação que imperava nos moldes educacionais desde os 
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séculos passados. Desta forma é perceptível o protagonismo do aluno das turmas de 

alfabetização da classe popular. Além disso, há, por parte dos Orientadores de Estudo, 

acompanhamento in loco da prática docente, permitindo-lhes a elaboração de propostas 

e intervenções condizentes com a realidade da escola básica.  

Desta forma, apesar dos dissabores evidentes de uma política pública de 

educação, com resultados mensuráveis ineficazes, conforme dados da ANA, há 

necessidade de analisar a construção de narrativas que deu voz ao professor 

alfabetizador, colocando-o em evidência na busca por um processo educacional pautado 

nas práticas sociais discentes. Dessa forma, os resultados obtidos não traduzem na 

totalidade a dimensão do PNAIC, pois não conseguem aferir a quantidade de produção 

de conhecimento gerada nas discussões oriundas das formações no chão da escola 

básica.  

 

2017-2018 – PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO 

 

O Programa Novo Mais Educação, criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016, tem 

como foco aprimorar a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática dos alunos 

do 3º ao 9º ano da educação básica das escolas públicas, por meio de ações pedagógicas 

centradas nas duas disciplinas, e de atividades complementares de artes, cultura, esporte 

e lazer, no contraturno. O Novo Mais Educação foi implementado em 2017, com 

articulação institucional e cooperação entre as redes de ensino com apoio técnico e 

financeiro do Ministério da Educação (MEC). 

A implementação do programa ocorreu em 2017, quando as instituições públicas 

passam a atender alunos do 3º ao 9º ano da educação básica com direito 

à educação integral nas instituições estaduais e municipais de ensino, ampliando, 

portanto, o tempo de permanência dos alunos nas escolas. Dentre as suas finalidades, 

destacam-se: 

 

* Alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em 

Língua Portuguesa e Matemática das crianças e dos adolescentes, através do 

acompanhamento pedagógico específico; 

* Redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a 

implementação de ações pedagógicas para melhoria do rendimento e 

desempenho escolar;   

* Melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino fundamental, nos anos 

iniciais e finais; 
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* Ampliação do período de permanência dos alunos na escola (BRASIL, 

2016)25. 

 

O Mais Educação tem como intuito cumprir o disposto na Meta 6 do Plano 

Nacional de Educação 2014-2024: “oferecer educação em tempo integral em, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo 

menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica”. O PNME 

propôs a organização dos tempos escolares, que, com a ampliação da jornada de 

trabalho, passou a ofertar atividades de Acompanhamento Pedagógico assim 

configuradas: 

 

As escolas que aderiram ao plano de 05 (cinco) horas de atividades 

complementares por semana realizarão 2 (duas) atividades de 

Acompanhamento Pedagógico: 

* 1 (uma) de Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa, com 2 

(duas) horas e meia de duração. 

* 1 (uma) de Acompanhamento Pedagógico de Matemática, com 2 (duas) 

horas e meia de duração. 

As escolas que ofertarem 15 (quinze) horas de atividades complementares 

por semana realizarão 2 (duas) atividades de Acompanhamento Pedagógico, 

totalizando 8 (oito) horas, e outras 3 (três) atividades de escolha da escola, 

sendo: 

* 1 (uma) de Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa com 4 

(quatro) horas de duração; 

* 1 (uma) de Acompanhamento Pedagógico de Matemática, com 4 (quatro) 

horas de duração; 

* 3 (três) atividades de escolha da escola dentre aquelas disponibilizadas no 

Sistema PDDE Interativo, a serem realizadas nas 7 (sete) horas restantes 

(BRASIL, 2014). 

 

A reformulação do Programa Mais Educação e a instituição do Programa Novo 

Mais Educação ocorreram a partir do levantamento dos resultados oriundos dos diversos 

estudos contemplados pela Fundação Itaú Social e Banco Mundial, objetivando avaliar 

e compreender a experiência da educação em tempo integral no Brasil. Junto a estes 

estudos, vale ressaltar os resultados obtidos com o Saeb, por meio da Prova Brasil e do 

cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que vêm 

apresentando dados elevados de alunos com baixo desempenho em Língua Portuguesa e 

Matemática, tanto nos anos iniciais quanto nos finais do Ensino Fundamental. 

Nesse cenário, é fundamental perceber a ausência das entidades públicas na 

elaboração e no acompanhamento da proposta. O Programa foi pensado por fundações 

privadas que, apesar de distantes da realidade da classe popular, ditam as regras que a 

 
25 Disponível em: Em: <http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao>. Acesso em 13 jun. 2019. 
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esta deve seguir. Tal ação elucida a vil tentativa de desqualificar o público e enaltecer o 

privado, como a ardilosa artimanha da privatização. Esse feito é pensado em detalhes e 

já é visto desde a Lei nº 4.024/1961 e a LDB nº 5.692/1971 que, devido a textos 

ambíguos de interpretação, resultaram em um dualismo maléfico para a educação 

brasileira: o público e o privado. Assim, os interesses privatistas tornam-se 

hegemônicos dentro da própria lei, mas que, na verdade, deveriam servir de auxílio ao 

papel do poder público.  

No entanto, apesar das armadilhas privatistas, a proposta elaborada tem em seu 

cerne tópicos importantes para o desenvolvimento da educação brasileira, dos quais 

destaca-se a ampliação da jornada de trabalho na escola, por meio da qual os alunos da 

classe popular têm sua rota de estudos integralizada, passando a frequentar no mínimo 7 

horas diárias de aula. Outro ponto a ser observado é o fomento a atividades 

extracurriculares, como artes e esportes, levando os alunos ao desenvolvimento integral, 

para além dos conhecimentos estritamente escolares. O Programa propôs também um 

novo pensar sobre as propostas pedagógicas das escolas, em especial as relacionadas ao 

processo de alfabetização e letramento, visto que duas oficinas semanais são 

obrigatórias: Língua Portuguesa e Matemática. Vale acrescentar que a proposta 

metodológica de tais oficinas propõe a utilização de materiais lúdicos e práticos para a 

aquisição dos direitos de aprendizagem relacionados à leitura, à escrita e a cálculos. 

Apesar de esse Programa em especial não ser direcionado às classes de 

alfabetização e sim às turmas a partir do 3º Ano Escolar26, ele é de suma importância 

para o cenário educacional brasileiro, pois visa a consolidar ao longo da Educação 

Básica as aprendizagens iniciadas no Ciclo de Alfabetização que, por vezes, não são 

desenvolvidas ao longo da etapa formal de alfabetização.   

 

2018 – PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 

 

O Programa Mais Alfabetização (PMALFA), criado pela Portaria nº 142, de 22 

de fevereiro de 2018, é uma estratégia do Ministério da Educação para fortalecer e 

apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização dos estudantes regularmente 

matriculados no 1º ano e no 2º Anos Escolares do Ensino Fundamental. 

 
26 Em 14 de dezembro de 2018, com a homologação da Base Nacional Comum Curricular, passam a 

compor o Ciclo de Alfabetização as turmas de 1º e 2º Ano Escolar. No entanto, de 2013 a 2018, com as 

diretrizes do PNAIC, o Ciclo era composto pelas turmas de 1º ao 3º Ano Escolar. 
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O Programa fundamenta-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que determina o desenvolvimento da 

capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo, e cumpre a determinação da Base Nacional Comum Curricular 

(Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017), ao afirmar que, nos dois 

primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a 

alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos apropriem-se 

do sistema de escrita alfabética, de modo articulado ao desenvolvimento de outras 

habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de 

letramento. 

O seu objetivo é fortalecer e alicerçar as unidades escolares, no processo de 

alfabetização, para fins de leitura, escrita e matemática, dos estudantes do 1º e no 2º ano 

do ensino fundamental. Para isso, o Ministério da Educação garantirá apoio adicional, 

prioritariamente no turno regular, do assistente de alfabetização ao professor 

alfabetizador, por um período de cinco horas semanais, para unidades escolares não 

vulneráveis, ou de dez horas semanais para as unidades escolares vulneráveis. 

Segundo o MEC, os critérios estabelecidos para as unidades escolares 

vulneráveis são: 

 

* em que mais de 50% dos estudantes participantes do SAEB/ANA tenham 

obtido resultados em níveis insuficientes nas três áreas da referida avaliação 

(leitura, escrita e matemática); e II.  

* que apresentarem Índice de Nível Socioeconômico muito baixo, baixo, 

médio baixo e médio, segundo a classificação do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP (BRASIL, 2018). 

 

Esse Programa possui competências das instituições escolares federais, 

estaduais, municipais, fiscalizadas pelo Ministério da Educação: 

O Programa Mais Alfabetização (Ibidem) tem como principais finalidades: 

 

I – a alfabetização (leitura, escrita e matemática) dos estudantes regularmente 

matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental, por meio de 

acompanhamento pedagógico específico; e. 

II – a prevenção ao abandono, à reprovação, à distorção idade/ano, mediante 

a intensificação de ações pedagógicas voltadas ao apoio e ao fortalecimento 

do processo de alfabetização. 

 

Os responsáveis pela elaboração, execução e fiscalização do Mais Alfabetização 

são: Secretário de Educação, Coordenador do Programa Mais Alfabetização, Diretor da 



87 

 

 

Unidade Escolar, Coordenador Pedagógico, Professor Alfabetizador e Assistente de 

Alfabetização, conforme portal do MEC. 

Regulamentado no âmbito da Portaria MEC nº 826, de 7 de julho de 2017, o 

Mais Alfabetização integra a Política Nacional de Alfabetização27. E, para que ele 

obtenha resultados satisfatórios, faz-se necessário que faça parte de um conjunto de 

ações propostas pelas secretarias municipais e estaduais de educação e esteja inserido no 

projeto político pedagógico da escola, integrado com as demais ações. 

Segundo os elaboradores desse Programa, é direito dos alunos terem assegurada 

a alfabetização, considerando as diferenças dos alunos da classe popular como ponto de 

partida para o desenvolvimento das ações: tempos, ritmos, experiências de vida, 

vivências. Para que ele se efetive com resultados positivos, faz-se necessária 

a articulação entre as secretarias de educação, coordenadores, diretores e professores. 

O PMALFA admite em seu texto que a família, a comunidade, a sociedade e o 

poder público devem priorizar a concretização dos direitos concernentes à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, nos termos do 

artigo 227 da Constituição de 1988, bem como reconhece que a responsabilidade pela 

alfabetização das crianças deve ser acolhida por professores, secretarias de educação e 

demais agentes envolvidos, até, no máximo, o fim do 2º ano da educação básica. 

No entanto, apesar das diretrizes e metas traçadas, o Programa não tem 

apresentado resultados tão significativos, pois os índices demonstram um grande 

número de crianças com níveis insatisfatórios de alfabetização (leitura, escrita e 

matemática). Desta forma é crucial refletir acerca das ações desenvolvidas e propor 

intervenções que sejam assertivas no desenvolvimento de um processo de alfabetização real 

e significativo aos alunos da escola básica pública. 

Apesar das mazelas pelas quais a alfabetização vem passando e das propostas 

inócuas dos Programas desenvolvidos, o Mais Alfabetização propõe que os alunos 

aprendam em seu ritmo de desenvolvimento de forma singular e que, se necessário, 

 
27 Instituída pelo Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019, afirma que “1º Fica instituída a Política 

Nacional de Alfabetização, por meio da qual a União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, implementará programas e ações voltados à promoção da alfabetização baseada em 

evidências científicas, com a finalidade de melhorar a qualidade da alfabetização no território nacional e 

de combater o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional, no âmbito das diferentes etapas e 

modalidades da educação básica e da educação não formal.” Disponível em: 

<http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137476/do1e-2019-04-

11-decreto-n-9-765-de-11-de-abril-de-2019-71137431>. 

 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137476/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-765-de-11-de-abril-de-2019-71137431
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137476/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-765-de-11-de-abril-de-2019-71137431
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tenham atendimento especializado, rompendo com as dificuldades no processo ensino-

aprendizagem no tocante à alfabetização, assegurando a equivalência na aprendizagem. 

Compreende a alfabetização enquanto base para a aprendizagem dos demais conceitos e 

conteúdos escolares e ressalta o papel significativo do professor alfabetizador no 

processo ensino-aprendizagem, trazendo em seu seio, dessa forma, discussões e aportes 

que muito podem contribuir, cabendo apenas ampliar o diálogo com o chão da escola, 

para que as ações desenvolvidas reflitam, cada vez mais, sobre a realidade da escola 

pública.  
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CACHOEIRAS DE MACACU – RJ: PERSPECTIVAS NA IMPLEMENTAÇÃO 

DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 

(PNAIC) E DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 

 

Considerando a disponibilidade de registros documentais acerca dos Programas 

Governamentais voltados à alfabetização de crianças ao longo do século XXI, em 

Cachoeiras de Macacu-RJ, foram analisados apenas dois dos seis programas 

desenvolvidos. 

A análise de ambos, PNAIC e Mais Alfabetização, foi contundente para a 

compreensão do sentido de alfabetização adotado pelo município, bem como para 

verificar como se dá, na esfera municipal, a implementação de uma política pública 

educacional federal.  

O quadro abaixo sistematiza os documentos analisados para a produção desta 

dissertação, dos quais foram analisadas 951 páginas. São dados oriundos da Secretaria 

Municipal de Educação de Cachoeiras de Macacu, de Professores Alfabetizadores e de 

Equipes de Gestões da Rede Municipal.  

Dos seis programas governamentais voltados à alfabetização, pesquisados e 

discutidos nesta dissertação, apenas dois possuem registros sistematizados junto ao 

órgão pesquisado: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e Programa Mais 

Alfabetização. 

A análise documental desses Programas e a revisão bibliográfica empreendida 

nos demais nos permitem uma análise do impacto das políticas públicas na alfabetização 

de crianças. 



 

 

 

Quadro-síntese do material analisado para a realização da pesquisa 

Documento Síntese Número de páginas 

Resolução SMEC/CM nº 

005 de 24 de julho de 

2013: Institui o Ciclo da 

Infância no município de 

Cachoeiras de Macacu/RJ 

Resolução implementando o Ciclo da Infância no município de Cachoeiras de Macacu – 

RJ, na qual constam: 

1. Conceito de Ciclo da Infância; 

2. Avaliação no ciclo. 

01 

Planejamento das 

formações do PNAIC, no 

município de Cachoeiras 

de Macacu/RJ, referentes 

ao 2º semestre de 2015 e 

ao ano de 2016. 

Quatro volumes encadernados, contendo os planejamentos para as formações do PNAIC 

(com os professores alfabetizadores) de 2015 (2º semestre) e 2016. Os volumes contêm: 

1. Rotina dos encontros de formação do PNAIC; 

2. Planejamento dos encontros de formação do PNAIC; 

3. Cronograma de formação do PNAIC; 

4. Textos utilizados (aporte teórico); 

5. Atividades desenvolvidas; 

6. Fotografias das atividades realizadas (pelos professores alfabetizadores e alunos); 

7. Fichas de Avaliação dos alunos do Ciclo de Alfabetização; 

8. Avaliação dos professores alfabetizadores com relação às formações; 

9. Relatos dos professores alfabetizadores; 

10. Rotina semanal das turmas do Ciclo de Alfabetização (elaborada pelos professores, 

482 
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conforme sua prática); 

11. Concepção de avaliação (modelos da SME e da prática do professor alfabetizador); 

12. Listas de presenças dos professores nas Formações do PNAIC. 

 

Documento norteador do 

Projeto AVANÇAR da 

Secretaria Municipal de 

Educação de Cachoeiras de 

Macacu/RJ de 2017 

Documento que norteia a implementação do Projeto AVANÇAR na Rede Municipal de 

Cachoeiras de Macacu/RJ. O projeto municipal é destinado à formação de turmas de 

correção de fluxo a serem formadas por alunos considerados, pelo sistema, não 

alfabetizados.   No documento constam: 

1. Contextualização da situação do município referente à educação formal; 

2. Objetivos para a implementação do Projeto; 

3. Metodologia para a implementação do Projeto.  

11 

Resolução SME/CM nº 

007, de 17 de maio de 

2019. Dispõe sobre a 

implantação do Projeto de 

Distorção Idade-Ano 

Escolar, denominado 

Projeto Avançar para os 

alunos matriculados nos 

Anos Iniciais do Ensino 

A Resolução dispõe sobre a implantação do Projeto Avançar na Rede Municipal de 

Educação. Dentre outras informações, traz: 

1. Público-alvo; 

2. Metodologia do projeto; 

3. Número de alunos, por turma; 

4. Perfil do professor para atuar em suas turmas. 

 

02 
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Fundamental nas Unidades 

Escolares Municipais e 

Municipalizadas do 

Sistema Municipal de 

Ensino. 

Resolução SME/CM nº 

008, de 26 de julho de 

2017. Altera a Resolução 

SME/CM nº 007, que 

dispõe sobre a implantação 

do Projeto de Distorção 

Idade-Ano Escolar, 

denominado Projeto 

Avançar, para os alunos 

matriculados nos Anos 

Iniciais do Ensino 

Fundamental nas Unidades 

Escolares Municipais e 

Municipalizadas do 

Sistema Municipal de 

A Resolução acrescenta à Resolução vigente (SME/CM nº 007, de 17/05/2019), Fichas de 

acompanhamento da aprendizagem dos alunos matriculados no Projeto Avançar. Desta 

forma, orienta como deverá ser feita a avaliação destes alunos no decorrer do processo de 

ensino-aprendizagem. 

07 
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Ensino. 

Avaliação dos professores 

sobre os encontros de 

formação do Projeto 

AVANÇAR 2017 

São fichas contendo depoimentos dos professores sobre o Projeto Avançar, implementado 

pelo município. Contêm ainda avaliações docentes dos encontros realizados para discussão 

do andamento do projeto. 

11 

Registro de 

Acompanhamento do 

Fluxo interno da Educação 

Básica Municipal de 

Cachoeiras de Macacu/RJ 

2017 

O documento traz a tabulação dos dados de aprovação e reprovação de todos os alunos da 

Rede Municipal de Cachoeiras de Macacu/RJ, de Ensino Fundamental, Anos Iniciais e 

Finais, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, de 2017. 

111 

Resolução SME/CM nº 

015, de 12 de dezembro de 

2017. Institui o Ciclo de 

Alfabetização do 

município de Cachoeiras 

de Macacu e dá outras 

providências 

Resolução Municipal institui o Ciclo de Alfabetização no município de Cachoeiras de 

Macacu/RJ. Nela constam: 

1. Concepção de Ciclo (o que é o Ciclo de Alfabetização); 

2. Anos Escolares que compõem o Ciclo de Alfabetização (do 1º ao 3º Ano Escolar do 

Ensino Fundamental); 

3. Direitos básicos de aprendizagem para o Ciclo de Alfabetização; 

4. Avaliação no Ciclo de Alfabetização (processo ininterrupto); 

5. Fichas de acompanhamento da aprendizagem dos alunos matriculados no Ciclo de 

Alfabetização; 

13 
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6. Características das formações continuadas dos Professores Alfabetizadores (eixos 

básicos estruturadores).  

 

Resolução SME/CM nº 

003, de 25 de outubro de 

2017. Altera a Resolução 

SME/CM n° 015/2017 que 

Institui o Ciclo de 

Alfabetização do 

município de Cachoeiras 

de Macacu e dá outras 

providências. 

 

Resolução Municipal, instituindo o Ciclo de Alfabetização no município de Cachoeiras de 

Macacu/RJ. Nela constam: 

- Concepção de Ciclo (o que é o Ciclo de Alfabetização); 

- Anos Escolares que compõem o Ciclo de Alfabetização (do 1º ao 2º Ano Escolar do 

Ensino Fundamental, conforme a Base Nacional Comum Curricular, BNCC); 

- Direitos básicos de aprendizagem para o Ciclo de Alfabetização (mantém os Direitos 

básicos do 1º Ano Escolar e altera os Direitos básicos do 2º Ano Escolar); 

- Avaliação no Ciclo de Alfabetização (mantém o processo de reprovação, o Ciclo de 

Alfabetização deixa de ser ininterrupto); 

- Fichas de acompanhamento da aprendizagem dos alunos matriculados no Ciclo de 

Alfabetização (Mantém a Ficha do 1ª Ano Escolar e altera a Ficha do 2º Ano Escolar). 

 

 

7 

Portfólios (elaborados 

pelas escolas) do 

desenvolvimento do 

Programa Mais 

Cinco Portfólios elaborados pelos professores alfabetizadores, contendo: 

1. Breves relatos da implementação do Programa Mais Alfabetização de 2018 (alguns 

não contêm relato); 

2. As atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo; 

217 
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Alfabetização no 

município de Cachoeiras 

de Macacu/RJ, de 2018 

3. Fotografias das atividades desenvolvidas; 

4. Relatórios dos alunos a respeito do desenvolvimento do processo sistematizado de 

alfabetização (alguns não possuem relatórios). 

Índice de efetividade da 

gestão municipal (IEGM), 

TCE-RJ/2018. 

Análise feita pelo TCE-RJ em 2018, contendo um panorama da educação municipal, 

abordando financiamento, esforços da gestão municipal e resultados da educação. 

37 

Tabela: quantitativo de 

alunos por Ciclo (1º ao 3º 

ano), SME – 2013 a 2018 

O documento sistematiza o número de alunos matriculados nas turmas de 1º ao 3º Ano 

Escolar, na Rede Municipal de Educação de Cachoeiras de Macacu/RJ, de 2013 a 2018. 

01 

Registro de 

Acompanhamento do 

Fluxo interno da Educação 

Básica Municipal de 

Cachoeiras de Macacu/RJ, 

2018 

Contém a tabulação dos dados de aprovação e reprovação de todos os alunos da Rede 

Municipal de Cachoeiras de Macacu/RJ, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais, 

Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, no ano de 2017. 

1 tabela no Excel 

Portfólio listando as ações 

da Assessoria de Ensino-

Aprendizagem dos anos de 

2017 a 2019 

O documento lista as ações que a Assessoria desenvolveu ao longo de 2017 a 2019, com 

breves relatos. Ações como:  

1. Instituição das Portarias referentes à Alfabetização no município; 

2. Desenvolvimento do Projeto Avançar; 

3. Metodologia das formações dos Professores Alfabetizadores; 

05 
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4. Metodologia do acompanhamento do processo de alfabetização nas escolas 

municipais. 

 

Portfólio detalhado com as 

ações da Assessoria de 

Ensino-Aprendizagem dos 

anos de 2017 a 2019 

O documento lista detalhadamente as ações que a Assessoria desenvolveu, ao longo dos 

anos de 2017 a 2019, com relatos e fotografias. Ações como:  

1. Instituição das Portarias referentes à Alfabetização no município;  

2. Desenvolvimento do Projeto Avançar; 

3. Metodologia das formações dos Professores Alfabetizadores; 

4. Metodologia do acompanhamento do processo de alfabetização nas escolas 

municipais. 

 

45 
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O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM 

CACHOEIRAS DE MACACU 

A atual sociedade é marcada por uma complexidade de fatores que influenciam 

diretamente o processo educacional, que estão relacionados às novas tecnologias, às 

mudanças dos padrões de comportamento social ou às modificações e implementações 

de novas políticas públicas educacionais. Estas aparecem objetivando mudanças 

significativas no cenário educacional brasileiro e empreendem tentativas de orientar 

processos de ensino-aprendizagem para que sejam cada vez mais “assertivos” no que se 

refere ao discente. Cada proposta, a seu modo, afirma que visam a possibilitar aos 

estudantes se apropriarem, de forma sistemática e significativa, dos conhecimentos 

acumulados pela humanidade e contribuir para o desenvolvimento integral do sujeito 

histórico. 

Dentre as políticas públicas voltadas para a educação, como já foi dito aqui, 

surgiu em 2012 o PNAIC com o desafio de garantir que todas as crianças sejam 

alfabetizadas plenamente até os 8 anos de idade, conforme versa o seu Documento 

Orientador de 2017: 

 

O PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – é um 

compromisso formal e solidário assumido pelos governos Federal, do Distrito 

Federal, dos Estados e dos Municípios, desde 2012, para atender à Meta 5 do 

Plano Nacional da Educação (PNE), que estabelece a obrigatoriedade de 

“Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do 

ensino fundamental”28. 

 

Tendo em vista que o objetivo desta dissertação é analisar a implementação e os 

resultados de programas governamentais de alfabetização, este foi iniciado pela 

documentação que envolve o PNAIC em Cachoeiras de Macacu para compreender o 

desenvolvimento desse programa nas Unidades Escolares Municipais. Para examinar a 

política pública educacional desenvolvida no município desde 2013, foram estudados os 

materiais didáticos e a legislação educacional municipal relativa à alfabetização e à 

formação continuada de professores. Além disso, foram também analisadas as 

avaliações sistematizadas realizadas pelos professores alfabetizadores e pelos alunos, no 

decorrer do processo de alfabetização, e os materiais elaborados pelas Orientadoras de 

Estudos e utilizados nas formações voltadas aos Professores Alfabetizadores da Rede 

Municipal. 

 
28 Disponível em: <http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/doc_orientador/doc_orientador_versao_final.pdf>. 

http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/doc_orientador/doc_orientador_versao_final.pdf
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Apesar de instituído em 2012 e implementado em Cachoeiras de Macacu a partir 

de 2013, foram encontrados registros das formações realizadas apenas do 2º semestre de 

2015 e do ano letivo de 2016. São quatro volumes encadernados, totalizando 482 

páginas, assim divididos: PNAIC 2º semestre de 2015, vol. 1, de 108 páginas; PNAIC 

2º semestre de 2015, vol. 2, de 85 páginas; PNAIC 2016, vol. 01, de 210 páginas; 

PNAIC 2016, vol. 02, de 79 páginas. 

Nas análises segue-se a ordem cronológica do material acessado. 

 

Volume 1, referente ao 2º semestre de 2015. 

O volume contém 108 páginas encadernadas, não possui sumário ou índice. As 

páginas não têm numeração, então, foram contadas manualmente. Está organizado por 

encontros de formação docente. Esse primeiro volume contém os cronogramas, as 

atividades desenvolvidas, os textos para leitura, as avaliações dos professores, as 

fotografias das atividades, as fichas de avaliação dos alunos, as listas de presença dos 

professores referentes aos encontros I e II de formação. Traz ainda um cronograma de 

reuniões realizadas com Supervisores Educacionais.  

A capa apresenta o brasão da Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu, 

com cabeçalho explicitando a Assessoria responsável pelo material, a de Ensino-

Aprendizagem. E traz o título centralizado: PNAIC – 2º Semestre –1/2 – 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Capa do Volume PNAIC – 2º semestre – 1/2. Fonte: SME/CM 

Volume 01 de 02, referentes ao 2º semestre de 2015 – PNAIC.  
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O volume começa a partir da página 2, com o registro de reunião com 

Supervisores Educacionais, iniciada às 13h30min, porém não há data lançada. A 

reunião, de acordo com as anotações, teve início com uma discussão acerca do papel do 

Supervisor Educacional, seguida de análise de dados referente à realidade do 3º Ano 

Escolar de Cachoeiras de Macacu, com base nos Indicadores de Aprendizagem e 

Resultados do SAERJ29 de 2014.  

Ao analisar o cronograma da reunião, é possível perceber o caráter meramente 

burocrático da função do Supervisor Educacional na Rede Municipal, bem como a 

preocupação apenas com dados estatísticos como forma de mensurar a aprendizagem 

dos alunos da rede. Fica evidente o valor dado aos aspectos quantitativos, inclusive em 

avaliações externas, como o SAERJ. 

Seguindo a análise, às folhas 03 a 11 encontram-se os cronogramas do Encontro 

I de formação do PNAIC 2015, intitulado Organização do Trabalho no Ciclo 

Alfabetizador, que ocorreu das 8 às 17 horas, num total de oito horas de formação 

continuada, mas também sem registro de data. 

No ano em questão, segundo os registros, os encontros aconteceram uma vez por 

mês, em dia e horário de trabalho, computando 22 horas semanais da carga horária 

trabalhada do professor, 20 das quais, conforme o Lei Municipal n° 1.878, de 06 de 

dezembro de 2011 – que dispõe sobre o Plano Unificado de Carreiras de Remunerações 

dos Profissionais de Educação do Município de Cachoeiras de Macacu/RJ –, são 

destinadas ao exercício da docência e duas ao planejamento individual em casa. 

Contabilizar os horários de formação continuada do professor da Educação 

Básica como jornada de trabalho é um avanço para a Rede Municipal de Cachoeiras de 

Macacu e merece destaque. O município não cumpre o disposto na Lei 11.738, de 16 de 

julho de 2008, que regulamenta a alínea “e”, do inciso III, do artigo 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional 

nacional para o magistério público, da educação básica, no que concerne à reserva de 

1/3 da jornada de trabalho para planejamento, sem ações diretas com alunos/regência. 

Por isso, realizar as formações em dia e horário de trabalho pode ser uma possibilidade 

de conquista desse direito, voltado às ações de qualificação e valorização do trabalho 

docente.  

 
29 SAERJ – avaliação externa da rede de ensino do estado do Rio de Janeiro – estadual e municipal –, que 

produz informações relativas à proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, procurando traduzir o 

desempenho dos alunos nos testes. Em: <http://www.avaliacaoexternasaerj.caedufjf.net/#>. Acesso em 23 

mar. 2020. 

http://www.avaliacaoexternasaerj.caedufjf.net/
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Apesar de a Rede Municipal trabalhar com a proposta de Ciclo da Infância30, 

conforme Resolução SME/CM nº 005/2013, os encontros, de acordo com os registros, 

foram divididos por Ano Escolar. Nele, reuniam-se um professor de cada ano, em dias 

da semana diferentes. Essa divisão provavelmente acabou dificultando o diálogo entre 

os professores alfabetizadores do Ciclo, ou seja, abriu-se mão do que poderia ser um 

momento rico de análise do processo educacional em sua continuidade. 

A seguir, o cronograma e o tempo destinado às atividades das formações 

realizadas, conforme consta do registro: 

 

Café – 30 minutos;  

Dinâmica – 30 minutos;  

Fundamentação teórica – três horas;  

Almoço – uma hora de duração, sempre das 12h às 13h;  

Leitura deleite – 30 minutos;  

Oficinas de Atividades – três horas;  

Atividade de casa – 10 minutos;  

Avaliação do encontro – 20 minutos.  

 

Constam também do cronograma atividades práticas realizadas em Oficinas de 

atividades, como: adedanha com a roleta; conto e (re)conto de histórias com a caixa 

mágica; caça-palavras e numerando reciclados; organização temporal de história escrita 

e de imagens. 

 

 

 

  

 

 
30  O Ciclo da Infância, conforme Resolução SME/CM, n° 005, de 24 de julho de 2013, constitui-se em 

um Ciclo sequencial, que totaliza três anos letivos, aglutinando os direitos e objetivos de aprendizagem 

dos 1°, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, não passível de interrupção.  

Figura 13: Caça-palavras. Fonte: SME/CM 

Volume 01 de 02, referente ao 2º semestre de 

2015 – PNAIC.  

Figura 14: Caça-palavras. Fonte: SME/CM 

Volume 01 de 02, referente ao 2º semestre de 

2015 – PNAIC.  
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As atividades propostas, de acordo com o material pesquisado, tinham como 

objetivo levar os professores a vivenciarem práticas lúdicas de aprendizagem, conforme 

descrito nos volumes 1 de 2, do PNAIC 2015 (p. 27): 

 

Os alfabetizadores estarão em contato com possibilidades de atividades que 

podem ser levadas para a sala de aula, respeitando as especificidades de cada 

realidade. Para que este aprendizado seja mais significativo, os 

alfabetizadores vivenciarão as possibilidades de aplicação das atividades, 

realizando todas ao longo da tarde, pensando a todo o momento em 

possibilidades de variação para a sua sala de aula, onde deverão ressignificar 

os jogos, propondo uma forma interdisciplinar de aplicá-los em sala de aula.  

 

Tal prática – que ocupava três horas, do total de oito horas de formação docente 

– limitava-se a propor aplicação de jogos para o ensino da leitura e escrita. Por vezes 

eram atividades desconexas entre si e apenas repetiam o que os professores 

alfabetizadores já realizavam em sua práxis. Dessa forma, o tempo que poderia ser 

utilizado para ampliar o conhecimento, acerca do processo de alfabetização da rede 

municipal, era utilizado como multiplicador de jogos. É valioso ressaltar que se trata de 

jogos prontos, não construídos pelos alfabetizadores, tornando-se assim mais uma 

“receita de bolo” da proposta mecanicista de alfabetização, emanada pelo sistema e não 

pelo chão da escola. 

Consta, às folhas 12 a 14 do volume em análise, o texto do Referencial Teórico 

Organizar a rotina na Classe, retirado da Revista Nova Escola, de março de 2009. Que 

revista é essa que é utilizada como aporte teórico para fomentar as discussões sobre 

alfabetização no município? Segundo o seu portal, trata-se de uma publicação do Grupo 

Abril31: 

 

A Nova Escola é um negócio social, autossustentável, sem fins lucrativos, 

que entrega conteúdos, produtos e serviços para toda a jornada do educador 

brasileiro. Nossa missão é fortalecer educadores para transformar a educação 

pública brasileira e possibilitar que os alunos desenvolvam o máximo do seu 

potencial (grifo nosso). 

 

Ressalta-se apenas que, apesar de ser uma publicação voltada aos “educadores 

brasileiros”, como ela própria afirma, não é uma revista científica ou periódico 

acadêmico. É uma revista de ampla circulação editada pelo conglomerado do Grupo 

Abril e com claros de objetivos de padronizar o trabalho de professores. A proposta de 

leitura de textos dessa revista deveria ser no sentido de desenvolver uma visão crítica 

 
31 Disponível em: <https://novaescola.org.br>. Acesso em 1º abr. 2020. 

https://novaescola.org.br/
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nos professores. Porém, o que se percebe é que as discussões no chão da escola não 

buscam, nas pesquisas acadêmicas, suporte teórico para sua prática. 

O texto da Nova Escola aborda a necessidade de uma rotina para o bom 

desenvolvimento do processo de alfabetização e afirma a importância de três tipos de 

atividades para um “planejamento acertado”: 

 

1 – Atividades permanentes 

1.1 A leitura feita pelo professor, feita diariamente, em voz alta; 

1.2 A leitura pelos alunos; 

1.3 A escrita pelas crianças; 

1.4 A produção de texto oral com destino escrito. 

2 Sequência de atividades (Sequências Didáticas) 

3 Avaliar sempre. 

 

Como se vê, a proposta é de receita para a alfabetização. 

Seguindo na análise do material, algumas questões precisam ser apontadas, 

dentre as quais destaca-se a separação dos professores por série em que atuam durante 

os encontros. Vale lembrar que a organização do ensino fundamental no município é por 

ciclo, que, na teoria, prevê a progressão do conhecimento no âmbito de cada um. 

Todavia, durante os encontros, como mencionado acima, os professores alfabetizadores 

são agrupados por ano escolar, o que dificulta a análise da progressão. Não seria mais 

rico se o professor do 3º Ano Escolar pudesse discutir com os do 1º e 2º Anos, fazendo 

análises e avaliando o trabalho desenvolvido ao longo de todo o ciclo? 

Fica perceptível que, por ser um programa emanado do governo federal sem 

discussão com o chão da escola, falta compreensão da aplicabilidade prática das ações, 

bem como da importância de respeitar as realidades de cada município. Apesar da 

discussão da “avaliação sempre”, como sugere o texto do Encontro I, que avaliação é 

essa que considera os aspectos quantitativos como preponderantes? É só para ranquear?  

De acordo com o disposto no artigo 3º da Resolução SME/CM nº 05, de 24 de 

julho de 2013: 

 

A avaliação do processo de aprendizagem no Ciclo da Infância far-se-á, por 

meio de documento específico fornecido pela Secretaria Municipal de 

Educação (anexo I). Os indicadores de aprendizagem inicialmente garantirão 

os direitos de aprendizagem da área de Língua Portuguesa. Parágrafo único: 

caberá a cada Unidade de Ensino, sob a orientação da Secretaria Municipal 
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de Educação, reformular seu currículo adequando-os aos referenciais do 

ensino fundamental de nove anos.  

 

Às folhas 15 a 26 do material analisado, encontram-se as Fichas de Progressão 

de Conhecimentos no Ciclo da Infância que contemplam apenas a disciplina de Língua 

Portuguesa. Elas são divididas em cinco eixos: leitura; produção de textos escritos; 

análise linguística: discursividade, textualidade e normatividade; análise linguística: 

apropriação do sistema de escrita alfabética e oralidade. Cada ficha possui como 

legenda para orientação de preenchimento com os termos: Introduzir (I); Aprofundar 

(A); Consolidar (C). No material, as fichas totalizam seis páginas, subdivididas em Ano 

Escolar e são preenchidas ao longo do ano a cada bimestre letivo.  

O primeiro aspecto a ser considerado é o foco das ações e avaliações ser 

exclusivamente em Língua Portuguesa, desconsiderando as demais disciplinas como 

fundamentais na formação histórica e cultural do ser humano.  

É necessário ainda refletir sobre o que a própria Secretaria Municipal de 

Educação orienta por meio da Resolução mencionada, pois a Ficha de Progressão de 

Conhecimentos no Ciclo da Infância, além de não emanar do chão da escola, dita a 

reorganização do currículo escolar. Nesse ponto fica claro que as Políticas Públicas 

educacionais cada vez menos consideram a realidade das escolas. O sistema dita as 

regras para a escola, sem considerar o contexto histórico e social em que cada unidade 

está inserida. Isso aconteceu na implementação do PNAIC pelo governo federal e na 

interpretação do município de Cachoeiras de Macacu do programa que, ao invés de 

estudar com a rede municipal a melhor forma de gerir a situação, legisla de forma 

autocrática e solicita que as escolas se adéquem à nova realidade.  

Desta forma, por falta de discussão e contextualização da proposta do PNAIC, a 

própria ficha de avaliação discente leva à efetivação da promoção automática em 

detrimento da progressão continuada, gerando grande acúmulo de alunos que não 

dominam o código escrito ao final do terceiro ano, com grande número de retenções 

nessa etapa do ciclo (vide Figura 1: Resultado comparativo, 2013 a 2016, do 

desempenho dos alunos da Rede Municipal de Educação de Cachoeiras de Macacu na 

ANA, página 18; e Figura 2: Índice de alunos do 3º Ano Escolar do Ensino 

Fundamental alfabetizados e não alfabetizados, realizado pela própria Secretaria 

Municipal de Educação de Cachoeiras de Macacu, em 2015, página 19). A Ficha é 

objetiva, devendo ser preenchida de acordo com a legenda, mas carece de espaços para 

observações pontuais dos professores. 
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Seguindo, às páginas 27 a 33, encontra-se o cronograma do Encontro II – A 

criança e o Ciclo de Alfabetização, cuja proposta central é discutir a realidade da 

infância dos alunos da rede municipal e as concepções de infância dos professores 

alfabetizadores. 

O referencial teórico do encontro ficou pautado no Caderno 2 de atividades 

elaborado pelo MEC, páginas 13 a 61, em que os professores deveriam realizar em 

grupo um estudo dos casos constantes no texto. Questiona-se aqui o porquê de não abrir 

espaço para o estudo dos casos reais do município, pois cada professor poderia trazer 

aspectos da sua realidade para serem discutidos, o que seria mais rico e traria à tona a 

realidade de cada escola municipal. Os professores, conjuntamente, poderiam discutir 

possibilidades de enfrentamento das mazelas e de reestruturação dos encontros de 

formação continuada direcionados a isso.  

Foram apresentadas ainda as atividades de casa solicitadas aos professores 

alfabetizadores no encontro anterior. E estes apresentaram as rotinas que realizam 

semanalmente em sala de aula. Os documentos elaborados evidenciam o foco do 

município em trabalhar prioritariamente o ensino de Língua Portuguesa no Ciclo de 

Alfabetização e também a falta de protagonismo infantil, priorizando atividades que 

valorizam a memorização em detrimento de outras capacidades a serem desenvolvidas 

no processo de alfabetização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Rotina da turma 304 – 4º bimestre. Fonte: SME/CM Volume 01 de 02, referente ao 2º 

semestre de 2015 – PNAIC. 
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Figura 16: Rotina. Fonte: SME/CM Volume 01 de 02, referente ao 2º semestre de 2015 – PNAIC. 

Figura 17: Rotina. Fonte: SME/CM Volume 01 de 02, referente ao 2º semestre de 2015 – PNAIC. 
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É possível perceber pela análise do material que, apesar de a formação 

continuada dos professores alfabetizadores focar em atividades práticas, como jogos e 

brincadeiras, elas ocupam pouco ou nenhum espaço na prática de sala de aula do 

professor. Então, como falar de eficácia do programa?  

Observa-se que as rotinas recorrem a atividades repetitivas. A rotina 1 (oração e 

calendário todos os dias, na mesma sequência!) pouco, ou nada, altera seu planejamento 

e a leitura semanal é sempre a mesma, sem variedade de textos e suportes. Destaca-se 

aqui que o momento destinado à oração não tem previsão legal e viola o caráter laico da 

escola e do Estado, conforme preconiza a própria Carta Magna do país, a Constituição 

Federal promulgada em 1988. No Estado e, nesse contexto, nas escolas públicas, deve 

prevalecer o caráter laico como forma de reconhecimento e respeito à pluralidade e à 

diversidade religiosa de nosso país. 

A proposta de desenvolvimento de aula da rotina 2 prioriza atividades 

disciplinares, direcionando um momento único para jogos, ao final da aula, mas não 

como estratégia ao longo do desenvolvimento das atividades. Foca ainda nas propostas 

mecanicistas de alfabetização, atividades e exercícios, sem considerar as possibilidades 

práticas abordadas na formação, como estratégia de aprendizagem.  

No momento destinado às oficinas de atividades, foram realizadas seis 

atividades práticas: pescaria do alfabeto; sílabas em tampinhas; jogo de argolas; jogo 

das possibilidades; dado monetário; amarelinha alfabética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Pescaria do alfabeto. Fonte: SME/CM, 

volume 01 de 02, referente ao 2º semestre de 2015 

– PNAIC. 

 

Figura 19: Sílabas em tampinhas. Fonte: 

SME/CM, volume 01 de 02, referente ao 2º 

semestre de 2015 – PNAIC. 
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Percebe-se nessas figuras que é retomado o foco em atividades prontas, com 

jogos voltados à alfabetização – aqui entendida no sentido stricto: aprendizagem da 

leitura e escrita –, afinal esses jogos propostos focam nas correspondências 

grafofônicas, não evidenciando as práticas sociais da leitura e escrita e a reflexão acerca 

da língua. 

Figura 20: Jogo de argolas. Fonte: SME/CM, 

volume 01 de 02, referente ao 2º semestre de 2015 

– PNAIC. 

 

Figura 21: Jogo das possibilidades. Fonte: 

SME/CM, volume 01 de 02, referente ao 2º 

semestre de 2015 – PNAIC. 

 

Figura 22: Dado monetário. Fonte: SME/CM, 

volume 01 de 02, referente ao 2º semestre de 

2015 – PNAIC. 
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Diferentemente do I encontro, no segundo aparecem dois jogos com objetivos 

matemáticos: possibilidade e sistema monetário. Nessa perspectiva, a alfabetização 

começa a ganhar um sentido mais amplo, compreendida para além da leitura e escrita, 

com base no letramento.  

À página 62, do material analisado, encontra-se um envelope colado contendo 

19 avaliações dos dois primeiros encontros do ano de 2015. Do total, 17 delas 

mencionam que os encontros são bons, produtivos e tecem elogios às atividades 

práticas. No entanto, a avaliação de dois professores alfabetizadores chamou a atenção, 

pois afirmaram ter sido bons os encontros e fizeram sugestões que poderiam melhorar o 

desenvolvimento destes. 

Professor 132. “Bom encontro. Dicas úteis. Poderiam haver mais encontros com 

mais momentos para compartilhar experiências”. 

Professor 2. “Sugestão: as atividades poderiam ser mais lúdicas e objetivas, 

retratando nossa realidade em sala”. 

 

Tais avaliações enfatizam que a experiência do outro também é locus de 

formação e pode contribuir com a reflexão da própria realidade da rede municipal.  

Outro ponto a ser considerado é que nenhuma dessas avaliações menciona as 

reflexões teóricas abordadas (ou não), todos os professores preferem as atividades 

práticas. Isso revela carência de aporte teórico e urgência de cursos de formação 

continuada para esses profissionais do ensino. Estes acabam assumindo um caráter 

prático, desconsiderando a teoria que deve subsidiar as ações docentes. Paulo Freire, em 

sua obra Pedagogia da Autonomia (1996), enfatiza haver uma necessidade latente de 

teoria e prática caminharem juntas, para que haja uma busca pela significação e 

descobertas, com vistas a uma vivência integradora. 

 

Volume 02 de 02, referente ao 2º semestre de 2015 

 

O volume possui 85 páginas encadernadas e, assim como o volume 01 de 02, 

não contém sumário ou índice. Não há também numeração nas páginas; foram contadas 

manualmente. Está organizado por encontros. E contém cronogramas, atividades 

 
32 Todas as transcrições dos volumes serão reproduzidas tal como estão no material, no qual inclusive 

pode-se observar erros gramaticais e de grafia. 
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desenvolvidas, textos trabalhados, avaliações dos professores, fotografias das 

atividades, fichas de avaliação dos alunos, listas de presença dos professores, referentes 

aos encontros III e IV de formação docente.  

 A capa apresenta os mesmos detalhes e padrão do volume já descrito, com 

modificação apenas no título: PNAIC – 2º Semestre –1/2 – 2015. 

O cronograma do encontro III, Interdisciplinaridade no Ciclo de Alfabetização, 

está às páginas 02 a 08, e se inicia com uma dinâmica que trata do fazer docente com 

uma visão romantizada da profissão. Os professores têm de responder a questões como: 

“Ser professor é... Me sinto feliz em sala de aula quando...  “Ensinar é...”, dentre outras.  

Em seguida, às páginas 12 a 42, estão registradas as tarefas de casa apresentadas 

pelos professores: escrever um texto comparando a escola de antigamente com a escola 

de hoje. A maioria dos professores redigiu, em suas tarefas, críticas à atuação dos pais e, 

ao comparar o modo de educar de antigamente, referem-se a ele como melhor em 

relação ao de hoje. Críticas severas são dirigidas às novas tecnologias, tidas como 

responsáveis pelo desinteresse dos alunos para com a escola atual. Os professores 

salientam também que, apesar das mudanças ocorridas, muito da escola tradicional 

(ideologias, organização, avaliação) permanece. A seguir, a transcrição dos registros de 

alguns professores. 

 

Professor 1: “Em relação a permanências antes e agora, de acordo com minha 

realidade, percebo muitas vezes a disposição das carteiras uma atrás da outra o 

tempo todo, pois até hoje tem professores que não abrem mão disso. Sei que em 

muitos momentos é preciso, mas não deve ser só assim. Já trabalhei em uma 

escola neste município que a diretora chegou pra mim e pediu para que não 

fizesse grupos durante minha aula para não tirar as carteiras do lugar. Porém 

expliquei que, ao final, sempre os alunos deixavam do mesmo jeito que 

encontravam, uma atrás da outra e ela também sabia disso, mas acho que eu 

saía da rotina, do mecânico que a escola ‘dela’ queria todos os dias”. 

  

O comentário da Professora 1 traz à tona a visão tradicional de escola que 

impera nos sistemas de ensino. O PNAIC busca, de certa forma, uma outra visão de 

escola, em uma perspectiva de construção do conhecimento, conforme elucida o 

Caderno do Campo 1 do PNAIC: 
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A escola, portanto, é um espaço de convivência, desenvolvimento e 

aprendizagem na e para a vida. Os modos de propiciar condições para que 

ocorram as apropriações e desenvolvimento são historicamente e 

culturalmente situados. O currículo prevê organização temporal e espacial 

para tais concretizações. Em uma perspectiva sócio-histórica, embora sejam 

considerados aspectos relativos à progressão escolar, os educadores têm 

como ponto de partida a ideia de que a construção de conhecimentos novos 

não ocorre de forma necessariamente linear, nem sua aprendizagem é um 

processo mecânico de acúmulo de informações “depositadas” sobre os 

estudantes (concepção presente nos antigos métodos de ensino na 

alfabetização). Por isso, reiteramos que, na ação pedagógica, as dimensões do 

fazer relativas às diferentes práticas sociais estejam estreitamente articuladas 

ao ensino (BRASIL, 2012, p.11). 

 

Eis, então, uma questão que não pode ser desconsiderada: Se o Programa busca 

superar uma visão mecanicista de escola, quebrar paradigmas, por que estabelece como 

necessária somente a formação do professor alfabetizador e não inclui os que estão na 

gestão, Diretores, Supervisores e Orientadores Educacionais? 

É evidente que o fazer docente não se realiza sozinho na escola. No município 

em que foi desenvolvida a presente dissertação, há nas Unidades equipes compostas por 

Diretor/Dirigente, Orientador e Supervisor Educacional. Como desconsiderar tais 

profissionais no desenvolvimento de uma política de formação continuada em 

alfabetização, se eles são também responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem 

dos alunos da Rede Municipal?  

O professor é um alfabetizador, não precisa ficar em queda de braços com a 

equipe de Direção. A implementação do programa seria muito mais efetiva se todos os 

agentes envolvidos participassem dos encontros de formação, conhecendo assim a 

diretriz da proposta de ação, bem como todos os documentos e aparatos legais que 

norteiam o PNAIC. 

 

Professor 2: “Antigamente todas as crianças respeitavam os mais velhos, 

independente de ser pai, mãe, professor, ou um vizinho. Hoje só fazem por meio 

de alguma advertência: o professor tira o recreio ou a Educação Física; os pais 

tiram o celular, o vídeo game ou então ameaçam bater. As crianças não 

obedecem porque têm que fazer e sim por medo de perder alguma coisa, não 

existe mais respeito. [...] O que permaneceu é que as crianças ainda são 

obrigadas a irem para a escola todos os dias (algumas para não perderem o 

Bolsa Família). Mas não se preocupam em estudar, não se importam quando 

são reprovadas (o que na minha época era uma vergonha), isso quando são 
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reprovadas, pois em alguns municípios existe a tal ‘aprovação automática’ 

(sabendo ou não; aprendendo ou não; tirando boas notas ou não, será passado 

para o próximo ano). Isso também desmotiva os alunos que estudam, pois veem 

o colega que não fez nada o ano todo passando. Não acho isso justo, quando a 

criança/adolescente não tem condições deve ser reprovado”. 

 

A permanência da visão tradicional de educação está muito clara no relato da 

Professora 2. A educação se faz como um ato punitivo. O sujeito não se constrói 

historicamente, mas é moldado por um sistema educacional punitivo para se adequar ao 

modelo de sociedade vigente, torna-se um corpo dócil a favor do sistema (FOUCAULT, 

1987). O sistema acaba sendo tão perverso e a punição tão severa que retira do aluno o 

direito de assistir à aula que ele mais gosta (Educação Física), além de não lhe permitir 

interagir no recreio que, por vezes, é o único momento de descontração e real interação 

com os demais alunos durante as quatro horas, ou mais, em que estão dentro das paredes 

da escola.  

Falta compreensão, por parte dos professores, de que a classe popular é 

predominante nas escolas públicas e muitas vezes se questiona, por exemplo, um 

instrumento de sobrevivência como o Programa Bolsa Família. Vale lembrar que só é 

possível falar em alfabetização da Classe Popular, se se souber quem compõe a Classe 

Popular.  

A reprovação é mantida como uma estratégia mais eficaz da escola voltada aos 

alunos que não lograram êxito na aprendizagem. E, especificamente relacionada ao 

PNAIC, a Progressão Continuada – defendida pelo programa – é também confundida 

com o conceito de Promoção Automática, gerando ao fim do Ciclo um número 

alarmante de alunos reprovados, conforme os índices aferidos em Cachoeiras de 

Macacu e pelo próprio sistema de avaliação do Programa, a ANA. 

 

Professor 3: “A escola, por sua vez, mesmo de uma maneira tradicional de 

ensino, com depósito de conteúdos a partir de uma ‘decoreba’, com alunos 

enfileirados, uns atrás dos outros, conseguia resultados. Mesmo sem as 

tecnologias da modernidade”. 

 

Há de se questionar, mais uma vez, a eficácia do PNAIC frente aos relatos 

docentes. Se os professores passam horas em formação continuada mensalmente, 
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objetivando o construto de propostas metodológicas construtivistas para superar os 

paradigmas da escola tradicional, como a visão de escola que impera ainda é a do 

passado, mais precisamente dos séculos XIX e XX? 

A tecnologia como vilã e as metodologias tradicionais – pautadas na repetição, 

memorização, cópia, soletração, métodos centrados na grafia, passividade – são 

enaltecidas e consideradas melhores.  

O programa, buscando refletir acerca da realidade da alfabetização das classes 

populares, precisaria questionar: Que resultados são esses obtidos pela escola 

tradicional? Que aprendizagem ocorria? A escola era para todos? A escola se 

preocupava com a diversidade ou apenas com os alunos que “aprendiam” o que lhes era 

ensinado? E quem não aprendia? 

 

Professor 4: “Hoje, os métodos para educar não são tão mecânicos e por 

decorebas como antes. Os recursos são mais variados e as escolas são mais 

organizadas e documentadas. Mesmo assim, com avanços, o aluno de hoje se 

mostra desinteressado e desmotivado a estudar. O professor não é mais tão 

respeitado, fazendo, muitas das vezes, o papel que os pais deveriam cumprir. 

Acredito que poucas coisas hoje são permanentes. São muitas as mudanças, 

visivelmente perceptíveis. Os alunos de hoje precisam de muito mais esforço do 

trabalho da escola para se sentirem motivados a estar nela. A tecnologia é uma 

das coisas que contribuem para essa desmotivação”. 

 

Apesar das mudanças sugeridas pelo Programa, os alunos não estão motivados a 

frequentar a escola básica. A esse respeito, afirma Sibilia (2012, p. 15): 

 

Por um lado, então, temos a escola, com todo o classicismo que ela carrega 

nas costas; por outro, a presença cada vez mais incontestável desses “modos 

de ser” tipicamente contemporâneos. Tornou-se muito difícil evitar tamanha 

desarticulação com um olhar para o outro lado, ou um fingir que não há nada 

acontecendo, ou um buscar em vão remendar esse artefato obstruso que, ao 

que tudo indica, parece ter perdido boa parte da eficácia e seu sentido ao se 

deparar com a nova paisagem que cresceu ao seu redor. 
 

A escola precisa se esforçar tanto ou acompanhar as mudanças histórico-sociais? 

Seria a tecnologia um inimigo? Ressalta-se aqui que uma política pública que não 

reconhece o seu terroir está a olhar para o outro lado, faz-se de cega perante a realidade. 

A esse respeito, a Professora 5 conclui que “muitas coisas são ainda muito parecidas, 
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quadro, giz, professora na frente, alunos com dificuldades”, deixando-nos um “dever de 

casa”: refletir sobre que escola necessitamos construir para a efetivação de um processo 

de aprendizagem para todos. 

O texto do Referencial Teórico – Interdisciplinaridade: um avanço na educação 

–, extraído da revista Nova Escola, sem data de publicação, encontra-se às páginas 43 a 

48, e sugere que as disciplinas escolares trabalhem um mesmo eixo norteador que 

colabore com o processo de aprendizagem dos alunos. Ressalta-se aqui que, apesar da 

sugestão da interdisciplinaridade, no Ciclo da Infância, o foco do trabalho no município 

é dado à Língua Portuguesa. Assim, a formação concedida aos professores não 

reconhece minimamente a realidade por eles enfrentada. Cada sala de aula da rede 

municipal de educação deveria ser o ponto de partida para a elaboração dos encontros 

do PNAIC, mas ocorreu o inverso, conforme a análise dos materiais. O programa 

norteou a prática docente sem conhecer a realidade vivida.  

Este encontro também contou com atividades práticas: Adivinhe se puder; 

Serpentes e escadas; Quebra-cabeça de texto; e forca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebe-se, mais uma vez, que no encontro de formação docente propunha-se 

jogos prontos como estratégia eficaz para alfabetizar. Os professores não são levados à 

construção e à reflexão da sua prática, são apenas instigados a reproduzirem, em suas 

salas de aula, os materiais apresentados prontos. A concepção tecnicista de educação se 

Figura 23: Jogo Serpente e escadas. Fonte: 

SME/CM, volume 02 de 02, referente ao 2º 

semestre de 2015 – PNAIC. 

 

Figura 24: Jogo Forca. Fonte: SME/CM, volume 

02 de 02, referente ao 2º semestre de 2015 – 

PNAIC. 
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fortalece, evidenciando métodos prontos (jogos preparados previamente) como solução 

para o ineficaz processo de alfabetização de crianças da Rede Municipal.  

O cronograma do Encontro IV – Currículo na perspectiva da inclusão e da 

diversidade: as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e o Ciclo de 

Alfabetização – está registrado às páginas 53 a 55. Este, diferentemente dos três 

anteriores, teve duração de quatro horas, iniciado às 13 horas e finalizando às 17 horas. 

A sua estrutura foi a mesma dos anteriores, modificando apenas o tempo de duração das 

atividades. A etapa que mais sofreu modificação foi a Oficina de Atividades, que durou 

30 minutos ao invés de três horas.  

O texto do referencial teórico – Ponto de chegada, a definição do currículo 

(retirado da Revista Nova Escola) –, sem data de publicação, encontra-se às páginas 56 

a 60 e apresenta uma definição simplória de currículo, tratando-o como uma listagem de 

habilidades, denominadas de expectativas de aprendizagem a serem desenvolvidas pelos 

alunos. O texto expõe uma listagem das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática 

com foco na leitura e escrita.  

À página 61, em um envelope, consta o registro de 25 avaliações realizadas 

pelos professores alfabetizadores sobre os dois últimos encontros do PNAIC 2015. 

Abaixo, segue a transcrição de algumas delas, pois foram as que mais chamaram a nossa 

atenção. 

Professora 1: “O currículo que nos é imposto a cumprirmos em sala de aula, 

muitas das vezes não está dentro da realidade da escola. Normalmente 

precisamos readequar este currículo à nossa realidade, ajustando-os às 

necessidades de nossos alunos”. 

 

Professor 2: “Necessidade de adaptar o currículo escolar de acordo com a 

realidade do aluno: zona rural ou zona urbana. 

 

Professor 3: “Os conteúdos que muitas vezes ensinamos estão um pouco fora da 

realidade dos alunos. Muitas vezes não conhecemos a realidade dos alunos, sua 

história. Por isso as vezes não alcançamos também o ensino para alguns, por 

não conhecermos profundamente sua história real, completa”. 

 

Professor 4: “Uma grande dificuldade para a construção de um processo de 

ensino-aprendizagem eficaz é a forma com que tratamos e não respeitamos a 
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história e as experiências já vivenciadas dos nossos alunos. Unificamos o 

ambiente escolar, as atividades de sala de aula e de casa, a avaliação e todo o 

transcorrer do processo. Sendo assim, os rotulamos através de conceitos 

formados pré-construídos sem qualquer tipo de adequação”. 

 

É possível perceber que os professores alfabetizadores concluem a formação de 

2015 com posicionamentos claros a respeito da Política de Formação do PNAIC na rede 

Municipal. Fica evidente, pelas suas avaliações, que a política elaborada, e imposta de 

modo hierárquico, pelo governo federal, aos municípios está alheia à realidade do 

processo de alfabetização das classes populares, ou seja, da escola básica pública. Os 

professores percebem e manifestam sua opinião sobre a falta de o Programa levar em 

consideração o contexto de cada escola e da realidade diária do processo de 

alfabetização. 

A Professora 2 aponta também para mais uma discussão fundamental: a 

formação dos professores alfabetizadores não considera as diferenças dos espaços 

geográficos rurais e urbanos. No relato, ela se refere à necessidade de adaptação do 

currículo para atender ao propósito histórico/geográfico. Nesse sentido, a política de 

formação, mais uma vez, mostra sua fragilidade ao desconsiderar as diferenças e os 

desafios da alfabetização no campo.  

A Professora 4 indica que as experiências dos alunos foram pouco ou sequer 

consideradas, como se os alunos não tivessem já algum conhecimento; e por isso 

acabam sendo vistos como sujeitos vazios que necessitam ser preenchidos de 

conhecimento escolar. Neste aspecto, Vigotski (2018, p. 34) esclarece: 

 

Supunha-se que a criança era um produto passivo, resultado das influências 

do meio, e, assim, o desenvolvimento consistiria no fato de a criança 

absorver, acolher de fora para dentro particularidades que estão presentes nas 

pessoas que a rodeiam.  

 

Assim, ao tentar propor uma visão transformadora da educação, o Pacto não 

consegue atingir alguns dos seus principais objetivos, pois não supera a visão 

conteudista de alfabetização e não provoca mudanças radicais no chão da escola. Por 

isso, pouco muda ou nada altera nos índices de alfabetização do país, que seguem 

inferiores aos das metas projetadas.  
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Finalizadas as análises do ano de 2015, passamos ao material disponibilizado do 

ano de 2016. 

 

Volume 01 de 02, referente ao ano de 2016 

 

O volume possui 210 páginas encadernadas e, assim como os volumes referentes 

a 2015, não contém sumário ou índice. A capa apresenta os mesmos detalhes e padrão 

dos já apresentados acima, com modificação apenas no título: PNAIC –1/2 – 2016. As 

páginas, assim como no volume já analisado, também não estão numeradas e foram 

contadas manualmente. O material está organizado por encontros, e esse volume contém 

cronogramas, atividades desenvolvidas, textos, avaliações dos professores, fichas de 

avaliação dos alunos, listas de presença dos professores, referentes aos encontros I, II e 

III de formação docente.  

À página 02, encontra-se um cronograma geral das formações de 2016. De 

acordo com ele, seriam dez encontros presenciais, com oito horas de formação cada: um 

encontro por mês no período de fevereiro a dezembro de 2016, com exceção de 

setembro. O documento apresenta ainda a carga horária total da formação: 120 horas, 

sendo 80 presenciais e 40 no formato Educação à Distância (EaD) (20 horas para a 

confecção de portfólio e 20 horas de atividades extras). 
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Conforme a Figura 25, os temas dos encontros do PNAIC abordados nas 

formações de 2016 foram: 

 

1. Neurociência e aprendizagem: neuroeducador o professor do século XXI; 

2. Psicogênese da língua escrita: trabalhando as hipóteses da escrita; 

3. Avaliação no Ciclo de Alfabetização: Aonde queremos chegar? 

4. A inclusão dos alunos no Ciclo de Alfabetização; 

5. A oralidade, a leitura e a escrita no Ciclo de Alfabetização; 

6. A arte no Ciclo de Alfabetização/ Integrando saberes; 

7. Alfabetização matemática na perspectiva do letramento; 

8. Ciências da Natureza no Ciclo de Alfabetização; 

9. Ciências Humanas no Ciclo de Alfabetização. 

 

Figura 25: Cronograma de encontros do PNAIC 2016. Fonte: SME/CM, 

volume 01 de 02, referente a 2016 – PNAIC. 
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Para dezembro havia a previsão de um seminário final. 

O material também possui sondagens da escrita de alunos do 3º Ano Escolar do 

Ensino Fundamental, que à época pertenciam ao ciclo, e relatórios de avaliação dos 

alunos elaborados por professores alfabetizadores.  

A princípio, duas questões chamaram muito a nossa atenção ao analisar o 

cronograma dos encontros. A primeira foi a inserção de outras disciplinas ao núcleo 

comum do Ensino Fundamental como importantes no processo de alfabetização, que 

não ocorreu em 2015. Em 2016, foram planejados encontros com foco em Ciências 

Humanas, Ciências Naturais, Matemática e Artes.  

A segunda questão está relacionada ao tema do Encontro I que apresenta um 

forte viés da neurociência, admitindo que o neuroeducador é o professor do século XXI. 

Essa afirmação chama a nossa atenção para a desvalorização da profissão docente, ao 

transformar o professor em neuroeducador. Será que, ao invés de formação pedagógica, 

os docentes que cursaram suas respectivas licenciaturas devam agora transportar-se para 

o campo da neurociência? Que formação pedagógica tem o neuroeducador para se 

tornar o professor do século XXI? A esse respeito, esclarece Paro (2012, p. 599): 

 

O erro principal que comumente se comete quando se cogita em propiciar 

condições adequadas ao funcionamento da escola fundamental é o de 

desconsiderar o caráter específico do trabalho docente. Geralmente se toma 

essa atividade por analogia a qualquer outro trabalho na produção econômica 

da sociedade. Esse equívoco é cometido tanto por pessoas que não são da 

área educacional (e que querem aplicar aí os últimos “avanços” de sua área, 

especialmente quando se trata de “especialistas” em administração de 

empresas), quanto por educadores que ainda não chegaram a refletir mais 

rigorosamente sobre sua própria área. De um modo ou de outro, o resultado é 

sempre desastroso, e nunca se ouviu falar de alguma experiência no campo 

educacional que tenha tido êxito com a aplicação aí de “remédios” que são 

tão eficazes na empresa tipicamente capitalista, sem levar em conta a 

especificidade da atividade educativa escolar. 

 

Da página 3 até a 21, constam os registros do Encontro I de formação docente, 

apresentados em lâminas de PowerPoint. Conforme os registros, a formação não foi 

ministrada pelas Orientadoras de Estudos do município. Para abordar a temática, foi 

convidada uma Pedagoga/Neuropsicopedagoga. Não há registro de referências 

bibliográficas ao longo da formação, o que dificulta a análise de referenciais teóricos. 

O encontro, segundo os registros, foi baseado em uma perspectiva 

orgânica/biológica da aprendizagem. Pode-se perceber, pela maior parte das lâminas, 

que se procedeu a uma explicação sobre o funcionamento do cérebro e como a 
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aprendizagem ocorre biologicamente. Um dos conceitos que chamou a nossa atenção foi 

o dos 3 R, à página 13 do volume. De acordo com o material analisado, a aprendizagem 

ocorre de maneira facilitada, caso os 3 R sejam aplicados. Repetição: sala de aula; 

Rotina: deveres de casa; Regularidade: estudo, seguindo a linha comportamental 

baseada nas propostas da abordagem behaviorista.  

O PNAIC, nos documentos orientadores e materiais produzidos, evidencia uma 

proposta filosófica de construção do conhecimento, e de ruptura com propostas 

tradicionais de alfabetização. Apesar de não haver referencial teórico desse encontro, a 

visão que esta lâmina legitima do processo de alfabetização é mecanicista, ao propor 

que o processo de aprendizagem ocorre por repetição. Há o seguinte registro, a lápis, ao 

lado da lâmina, como nota de aula: “Repetição de conteúdos de diversas formas 

diferentes. Rotina: exposição diária”. Ou seja, ratifica-se o caráter conteudista do 

processo de ensino-aprendizagem abordado.  

Essa concepção pune a criança por sua não aprendizagem, pois, ao considerar os 

aspectos biológicos de forma preponderante, em caso de a aprendizagem não ocorrer, 

culpa-se o sujeito por não ter se desenvolvido. O foco recai sobre as dificuldades e não 

sobre as possiblidades do sujeito. Caso, biologicamente, o cérebro de uma criança 

apresente certa anomalia, na perspectiva apresentada, a dificuldade prevalece e não se 

leva em conta que o desenvolvimento é impulsionado por meio de atividades, ele não é 

inato. Pensa-se no que se é capaz de fazer em detrimento do que lhe é possível. Por isso, 

a culpa pelo fracasso escolar não seria da política pública, mas do aluno.  

O Encontro II tem seu cronograma à página 33, com a mesma estrutura dos 

anteriores, de 2015 (localizado à página 04 do volume já analisado).  

O referencial teórico é novamente um texto da Revista Nova Escola, sem data de 

publicação, o que evidencia, como já dito anteriormente, o caráter não acadêmico das 

referências. Esse texto jornalístico – Introdução à alfabetização infantil: os níveis 

conceituais linguísticos – apresenta o conceito dos cinco níveis da escrita com base nos 

postulados de Emília Ferreiro. Aborda níveis pelos quais as crianças passam, ao serem 

inseridas no mundo da leitura/escrita, e afirma utilizar a nomenclatura (dos níveis) mais 

conhecida entre os professores: pré-silábico; intermediário I, silábico, silábico-

alfabético e alfabético, respectivamente.  

Após uma exposição dos níveis de hipótese da escrita, o material dispõe de 

propostas de atividades separadas por nível, incluindo um modelo de sondagem da 
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escrita. São atividades voltadas à alfabetização no sentido mais restrito, de escrita e 

leitura de palavras.  

O modelo de sondagem apresenta-se em uma folha com o brasão da Prefeitura e 

o logotipo da Secretaria Municipal de Educação. Possui espaço com cabeçalho para a 

identificação da escola municipal, o nome do aluno e do professor alfabetizador e a data 

da avaliação. Possui um tema específico neste volume: animais. E solicita que a criança 

veja a figura de um animal e escreva seu nome à frente. São cinco animais diferentes, 

organizados pela classificação da palavra quanto ao número de sílabas (polissílaba, 

trissílaba, dissílaba e monossílaba). Abaixo possui outra figura relacionada ao tema, 

solicitando que o aluno escreva uma frase. 

Há, ainda, espaço destinado ao preenchimento do professor, para que registre a 

hipótese da escrita observada e a forma de leitura do aluno (global ou silábica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Modelo de sondagem da escrita realizada por um aluno de 8 anos de idade, do 3º 

Ano Escolar do Ciclo. Fonte: SME/CM, volume 01 de 02, referente a 2016 – PNAIC. 
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Nesse momento, é fundamental refletir acerca do trabalho com as hipóteses da 

escrita. Apesar de analisar minuciosamente cada nível, não há uma discussão acerca de 

o porquê de se trabalhar com tais níveis conceituais. Após o professor descobrir – 

lançando mão da sondagem – em qual nível a criança está, o que deverá fazer? Mesmo 

considerando os níveis elaborados por Emilia Ferreiro, não há referências a ela, apenas 

um texto elaborado pela Revista Nova Escola.  

Constam ainda, no volume, relatórios dos professores sobre suas turmas e as 

hipóteses de escrita observadas, seguindo o modelo de avaliação ofertado na formação, 

da página 55 até a 103. Em alguns relatórios, há o número de alunos por turma e o 

número de alunos alfabetizados. Importante acrescentar que são relatórios de turmas de 

3º Ano Escolar, ou seja, último ano do Ciclo. 

 

 

  

Professor 

alfabetizador 

Nº de alunos na 

turma 

N° de alunos 

alfabetizados 

N° de alunos não 

alfabetizados 

01 30 25 05 

02 15 05 10 

03 19 19 0 

04 21 09 12 

05 27 14 13 

06 23 04 19 

07 12 05 07 

Total 147 81 66 

  

Considerando os dados da tabela acima, de acordo com os volumes pesquisados, 

o conceito de alfabetização para fins de mensuração vem no sentido mais limitado, pois 

considera apenas o domínio da leitura e escrita ortográfica. Mas é fundamental pensar 

que, se estamos falando em sentido stricto da alfabetização – o mínimo a ser ofertado ao 

aluno –, ainda temos muitos alunos não alfabetizados ao final do Ciclo. De 147, 66 não 

dominam as convenções da leitura e escrita; o que corresponde a 45% do total de 

alunos. 

A esse respeito, destacamos alguns relatos das professoras alfabetizadoras. 

Tabela Alunos alfabetizados e não alfabetizados ao final do 3° Ano Escolar do Ciclo de 

Alfabetização. Autor: Fabrício Freiman.  
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Professora 1. “Minha turma no geral apresenta muita dificuldade na escrita, e 

também não apresenta interesse em aprender coisas novas. Muitos também não 

sabem ler, e escreveram na atividade de sondagem palavras vistas no seu dia a 

dia, não tendo relação com o real ditado”. 

 

Tendo em vista que os documentos que norteiam o PNAIC discutem o processo 

de aprendizagem de forma construtiva, por que lançar mão de um instrumento 

avaliativo que considera o que o aluno não sabe em detrimento de propor, de forma 

contextualizada, a escrita das palavras por eles vivenciadas? A esse respeito Ferreiro 

(2015, p. 25) esclarece: 

 

O desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem dúvida, em um ambiente 

social. Mas as práticas sociais, assim como as informações sociais, não são 

recebidas passivamente pelas crianças. Quando tentam compreender, elas 

necessariamente transformam o conteúdo recebido. Além do mais, a fim de 

registrarem a informação, elas transformam. 

 

Desta forma, a partir da escrita das crianças – que lançam mão de palavras 

conhecidas/vivenciadas para chegarem a novas palavras/construções –, o professor deve 

considerar os conhecimentos prévios delas e utilizá-los como ponto de partida nas 

propostas de intervenção em sala de aula. O inverso ocorreu: os instrumentos de 

avaliação dos alunos focavam em palavras a eles desconhecidas, que não sabiam grafar. 

 

Professora 2. “Outro aluno que me chamou atenção foi o X, que não soube 

escrever mel e no lugar colocou melado. Fiz ele ler várias vezes até corrigir ou 

melhor perceber o erro. Mesmo assim não percebeu. Cheguei à conclusão que 

ele era copista e acabou fixando a palavra melado e associou com o mel”. 

 

O aluno acima referenciado havia encontrado uma forma satisfatória de realizar 

a atividade proposta, lançou mão de uma palavra conhecida e a associou à imagem 

apresentada pela professora. A professora, por sua vez, o repreendeu fazendo-o ler 

repetidas vezes a palavra que para ela estava escrita de forma errada (percepção de erro 

para ela, não para o aluno). A professora, sem atentar para a ortografia da palavra 

melado, entendeu estar errada, por não ser a palavra mel, e, então, chegou à constatação 

de que o aluno era copista.  
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Em um caso como este, bases teóricas bem fundamentadas são essenciais para 

levar o professor a perceber as possibilidades de trabalho e intervenções a partir da 

escrita/hipótese do aluno. Mas o PNAIC, conforme documentos analisados, insiste em 

utilizar a Revista Nova Escola como aporte teórico. Se os postulados desse encontro são 

de Emília Ferreiro, por que não utilizar seus livros, textos, produções? 

No momento destinado às oficinas de atividades, foram apresentados seis jogos 

de formação de palavras e sílabas, evidenciando, novamente, assim como em 2015, 

atividades prontas como solução para as mazelas no processo de alfabetização de 

crianças. Os professores não construíram ou apresentaram as atividades que realizam 

em sala de aula e, desta forma, a proposta do PNAIC distancia-se, mais uma vez, do 

chão da escola. Diferentemente dos módulos de 2015, não há registro fotográfico das 

atividades realizadas. 

Da página 104 até a 109, consta o cronograma do encontro III Avaliação no 

Ciclo de Alfabetização – aonde queremos chegar? Com a mesma estrutura dos demais 

realizados ao longo de 2016, o encontro tem como referencial teórico o texto Avaliação 

nota 10 existem diversos instrumentos para analisar o desempenho do aluno e fazer 

com que todos se integrem ao processo de aprendizagem. Escolha o seu, publicado em 

novembro de 2001 pela Revista Nova Escola. Mais uma vez as publicações científicas 

foram deixadas de lado, e nem foram utilizadas produções das universidades e de 

pesquisadores. Importante ressaltar que a Escola Básica Pública é fonte de pesquisa de 

muitas instituições universitárias e seus pesquisadores, mas não são consideradas no 

aporte das formações do PNAIC em Cachoeiras de Macacu, nem as pesquisas realizadas 

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), responsável pelo programa no Rio 

de Janeiro. São apresentados aos professores, em grande parte, apenas textos 

jornalísticos, como se eles não tivessem capacidade de compreender textos acadêmicos 

ao estudá-los. Ou seja, são textos voltados para o público geral e não para profissionais 

que poderiam embasar suas práticas com produções teóricas de autores da área. 

O texto aborda a avaliação formativa como modelo ideal no desenvolvimento de 

um processo educacional qualitativo. Afirma que não há certo ou errado, quando se trata 

de avaliação, mas que existem múltiplas possibilidades de se desenvolver esse processo. 

Elenca os nove jeitos mais comuns de avaliar: prova objetiva, prova dissertativa, 

seminário, trabalho em grupo, debate, relatório individual, autoavaliação, observação, 

conselho de classe.  
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Desde a página 123 até a 210, encontram-se registros de avaliações aplicadas, ao 

longo do bimestre, pelos professores alfabetizadores às crianças. 

É possível perceber que, mesmo apresentando múltiplas formas de avaliação ao 

longo do III Encontro do PNAIC com foco na proposta formativa ao longo do processo, 

a principal forma de avaliar os alunos, utilizada pelos alfabetizadores, são provas e 

testes. O relatório individual, apesar de existir, é norteado pelo resultado das avaliações 

aplicadas, tornando-se meros descritores do desempenho dos alunos nas provas/testes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Avaliação de Português, parte 01 de 02, para o 3º Ano Escolar do Ciclo. Fonte: SME/CM 

Volume 01 de 02, referente a 2016 – PNAIC. 

 



125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Avaliação de Português, parte 02 de 02, para o 3º Ano Escolar do Ciclo. Fonte: SME/CM 

Volume 01 de 02, referente a 2016 – PNAIC. 
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Figura 29: Atividade de Matemática para o 3º Ano Escolar do Ciclo. Fonte: SME/CM Volume 01 de 02, 

referente a 2016 – PNAIC. 

 



 

 

 

As avaliações apresentadas não levam o aluno à reflexão. A avaliação 1 (Figuras 

27 e 28) não considera a proposta de análise da língua. São questões de cópia com foco 

exclusivo em convenções ortográficas. O aluno não é o autor da sua escrita, é levado à 

simples representação da língua, à codificação. 

Para Ferreiro (1999, p. 37), 

 

Quando se encara a escrita como uma técnica de reprodução do traçado 

gráfico ou como um problema de regras de transcrição do oral, se desconhece 

que, além dos aspecto perceptivo-motor, escrever é uma tarefa de ordem 

conceitual. Portanto, se bem que seja necessária a presença de modelos, 

enquanto ocasião de desenvolvimento dos conhecimentos – a escrita não é 

cópia passiva e sim interpretação ativa dos modelos do mundo adulto.  
 

Dentre os estudos realizados, além das propostas de avaliação no Encontro III, 

os professores alfabetizadores foram levados a refletir sobre os níveis conceituais de 

leitura e escrita defendidos por Ferreiro e Teberosky (1999), para os quais, o aluno 

aprende por meio de atividades de leitura com textos diversificados e não via uso de 

códigos e fonemas isolados e decodificados, como muitos concebem o processo de 

alfabetização. Mas, pela análise das avaliações, apesar das formações docentes do 

PNAIC, não houve transcendência das aprendizagens para a prática em sala de aula, 

afinal permaneceu o reducionismo do conceito de alfabetização como apenas leitura e 

escrita, e a proposta de avaliação mais utilizada reflete as raízes da alfabetização 

mecanicista que o Pacto tenta superar.  

Com a atividade 2 (Figura 29), não é diferente. As questões não são 

contextualizadas, o aluno só precisa realizar operações matemáticas simples, sem 

refletir sobre sua ação. Não há situações-problema em nenhuma questão, basta apenas 

operacionalizar tais operações. As questões não refletem as práticas diárias, não 

trabalham com o tratamento da informação, apenas com a estrutura das operações 

matemáticas. Em relação aos cálculos matemáticos, Ferreiro (2015, p. 158-159) afirma 

que: 

 

Quando fazemos com que as crianças raciocinem sobre o resultado obtido em 

uma adição simples com lápis e papel, na maioria dos casos obtemos 

respostas que indicam a impossibilidade de raciocinar a esse respeito. “Quem 

sabe disso são as contas”, responde uma menina, quando lhe perguntamos se 

acha plausível o resultado obtido. E esta é a melhor resposta, a que resume a 

maneira pela qual o cálculo escolar foi aprendido: cálculo mecânico, dança 

dos números, aplicação de regras cegas sem controle inteligente. 
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Sobre as avaliações aplicadas pelos alfabetizadores em suas turmas, alguns 

relatos constam do material pesquisado. 

 

Professor 1. “Seguindo a orientação da Supervisora Educacional, não foram 

feitas provas diferentes para os alunos que fazem atividades diferenciadas, pois 

os mesmos possuem o mesmo conteúdo que os demais no caderno, sendo apenas 

trabalhado de maneira diferente”. 

 

Mais uma vez, a avaliação é vista como um instrumento homogeneizador, para 

simples classificação, que foca no que o aluno ainda não é capaz de fazer em detrimento 

de seus conhecimentos já adquiridos. Os alunos fazem, no dia a dia, um tipo de 

atividade, mas a avaliação aborda outras. E o currículo é reduzido à lista de conteúdos, 

desconsiderando todas as suas especificidades. 

 

Professor 2. “Avaliando a turma com as atividades realizadas, observei que os 

alunos erraram mais a parte de interpretação de texto e acertaram mais a 

escrita do nome das figuras, em matemática erraram bastante a resposta dos 

probleminhas e acertaram mais antecessor e sucessor dos numerais”. 

 

Isso ocorre porque sua avaliação está pautada em uma visão tradicional de 

alfabetização, no entanto, o aluno alfabetizado é aquele capaz de codificar e decodificar 

a língua. Os objetivos voltados à compreensão e interpretação são deixados à margem, 

desqualificando a proposta de alfabetizar, letrando, ou seja, alfabetizar nas práticas 

sociais de leitura e escrita, conforme defende Soares (2016). 

 

Professor 3. “Num total de 22 alunos, pude observar que 04 alunos conseguem 

interpretar texto, 05 tem muita dificuldade e os demais necessitam de ajuda 

constante do professor para realizar as propostas”. 

 

O relato do professor que faz uma análise interna da turma evidencia a 

precariedade do processo de alfabetização de crianças da classe popular da Rede 

Municipal de Cachoeiras de Macacu, confirmando os baixos índices em leitura e escrita 

aferidos pela última edição da ANA (vide Figura 1: Resultado comparativo, 2013 a 
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2016, página 18). Cabe a reflexão: O que vem intensificando essa dificuldade? O 

PNAIC tem contribuído para minimizar e erradicar as dificuldades dos alunos em fase 

de alfabetização?  

Por fim, como último momento do cronograma de formação, há registros da 

realização de atividades práticas voltadas à alfabetização, que seguem a mesma proposta 

encontrada nos demais volumes: atividades prontas aplicadas aos professores 

alfabetizadores com a intenção de que estes as utilizem em suas turmas de alfabetização. 

São atividades que, muitas vezes, os professores já realizam em sala, tornando-se mais 

uma prática repetitiva que não contribui em nada com o processo de alfabetização. Não 

há registro fotográfico.  

 

Volume 2 de 2, referente ao ano de 2016. 

 

O volume contém 79 páginas encadernadas. E, como os outros três já 

pesquisados, não possui sumário ou índice. As páginas não têm numeração, foram 

contadas manualmente. Está organizado por encontros de formação docente. Este 

segundo volume contém o cronograma, atividades desenvolvidas, textos trabalhados, 

avaliações dos professores, fichas de avaliação dos alunos, listas de presença dos 

professores, referentes ao Encontro IV de formação.  

Não há nenhum registro de como ocorreram os Encontros V, VI, VII, VIII e IX, 

no cronograma apenas consta que estavam previstos. A capa apresenta o mesmo padrão 

dos demais volumes, com o título PNAIC –1/2 – 2016. 

Da página 2 até a 13, encontra-se o cronograma do encontro IV com o título A 

inclusão dos alunos no ciclo de alfabetização. Não há registro do referencial teórico. E, 

pelo material analisado, constatamos que a formação foi ofertada por uma professora 

especialista, ou seja, as responsáveis não foram as Orientadoras de Estudos do 

município. 

O Encontro teve início, segundo os registros, com uma dinâmica de grupo, 

descrita às páginas de 2 a 5 do cronograma. A atividade realizada com os professores 

teve como objetivo “desenvolver o respeito mútuo e conhecimentos sobre a temática 

“bullying”. 

As páginas de 6 a 9 são destinadas à descrição dos jogos “cabra cega” e “cai, 

cai tampinha”, ambos com a intenção de colaborar no processo de alfabetização. Esses 

jogos foram realizados com os professores no momento da Oficina de atividades, 
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seguindo o padrão dos demais encontros: jogos prontos com a intenção de serem 

multiplicados em salas de aula. Não há registro fotográfico dos jogos. A participação do 

professor limita-se a conhecer a aplicação da atividade/jogo, evidenciando novamente o 

caráter tecnicista dado ao processo de alfabetização. 

Nas demais páginas do volume, constam fichas de presenças e listagens de 

professores que compõem as turmas de formação.    

De 2013 a 2018, o PNAIC em Cachoeiras de Macacu contou com o suporte de 

uma equipe da Secretaria Municipal de Educação para o desenvolvimento das ações 

projetadas na Rede. 
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2013 2271 01 04 745,00 745,00 200,00 

2014 2230 01 04 745,00 745,00 200,00 

2015 2089 01 03 745,00 745,00 200,00 

2016 2107 01 03 1.200,00 745,00 200,00 

2017 1210 01 04 745,00 745,00 Não há 

bolsa 

2018 1178 01 04 745,00 745,00 Não há 

bolsa 

2019 Não foram desenvolvidas ações relacionadas ao PNAIC. 

 

O quadro explicita sempre ter havido no município, durante o período de 

vigência do programa, um coordenador local, encarregado do desenvolvimento e 

Quadro-síntese da Equipe PNAIC em Cachoeiras de Macacu ao longo da implementação do Programa. 

Elaborado por Fabrício Freiman. Fontes: Dados obtidos junto à SME/CM. 
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acompanhamento das ações, e também por relacionar-se diretamente com a 

universidade responsável pelas ações do Pacto no Estado do Rio de Janeiro. O 

município teve três coordenadores do programa. Um atuando nos anos de 2013 e 2014, 

outro em 2015 e 2016 e o terceiro de 2017 a 2018. Em todos os anos, a função era 

gratificada com uma bolsa de estudos. É importante salientar que essa função só pode 

ser ocupada por professores estatutários da Rede Municipal, conforme Documentos 

Orientadores do Programa.  

É importante evidenciar o número de Orientadoras de Estudos por ano que, se 

comparado ao número de alunos matriculados, revela mais uma mazela: uma quantidade 

muito grande de alunos para cada Orientadora de Estudos (OE) acompanhar e avaliar as 

ações desenvolvidas. Entretanto, segundo a orientação do programa, seria necessário 

que ocorressem visitas às Unidades Escolares onde as OEs deveriam avaliar o 

desenvolvimento dos alunos no processo de alfabetização.  

Com certeza as bolsas de estudo tornaram-se incentivadoras para a adesão ao 

Pacto. Historicamente, é a primeira vez que os agentes da escola básica recebem bolsa, 

em Cachoeiras de Macacu, para participarem de formação continuada, em especial o 

professor. É lastimável que tal ação não tenha se mantido, pois a bolsa de estudos foi a 

primeira a ser cortada. Ou seja, ao agente envolvido com a maior parcela de trabalho e 

interesse na ação não houve a valorização e respeito que deveria no desenrolar do 

programa. Ressalta-se apenas que tais bolsas funcionam como “penduricalhos” nos 

salários dos professores. É preciso investir com mais ênfase no salário desses 

profissionais, garantindo assim o cumprimento do disposto na Meta 17 do Plano 

Nacional de Educação (BRASIL, 2014)33, que visa a: 

 

Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais 

profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de 

vigência deste PNE (“O Plano Nacional de Educação (PNE) determina 

diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no período de 2014 

a 2024”). 

 

A UFRJ era a universidade responsável pelo programa em todo o estado do Rio 

de Janeiro, e também por formar os Coordenadores Locais e Orientadores de Estudo 

que, por sua vez, eram os multiplicadores na formação dos Professores Alfabetizadores 

 
33 Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/>. Acesso em 11 jun. 2020. 

 

http://pne.mec.gov.br/
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do município. Ao longo da história do programa, foram certificados 402 professores 

alfabetizadores, por terem participado de tais formações.  

Além das análises internas feitas por Cachoeiras de Macacu sobre a 

aprendizagem dos alunos, a ANA foi o principal instrumento de avaliação do PNAIC 

em nível federal. Ela teve sua última edição em 2016 e evidenciou o insucesso do Pacto 

na aprendizagem dos alunos. Por meio dos resultados, em Cachoeiras de Macacu, 

constatou-se que apenas 7,05% dos alunos encontravam-se no nível de leitura desejado 

(Nível 4); 6,31% no nível esperado de escrita (Nível 5); e 14,15% no nível ideal de 

proficiência em matemática (Nível 4). 

Ressalte-se que a matriz de proficiência de aprendizagem foi elaborada pelo 

MEC e encaminhada às escolas, sem considerar as especificidades locais existentes. 

A esse respeito, acrescentamos ainda não ter sido realizada a ANA no ano de 

2018, apesar de ter sido prevista. Em 2019, as turmas de 1º e 2º Anos Escolares do país 

foram avaliadas pelo SAEB. Mas, como a Rede Municipal de Cachoeiras de Macacu 

encontrava-se em greve, não houve realização da prova. 

Analisando a Rede de Cachoeiras, percebe-se que a escola, ainda hoje, tem como 

objetivo um padrão de desenvolvimento para seus alunos. Não há investigação do 

desenvolvimento pedológico (VIGOTSKI, 2018) do aluno. As ações sistematizadas 

são homogeneizadoras, pautadas no ideal imaginário do aluno que deve ser capaz de 

fazer (habilidades previstas para cada Ano Escolar/Idade), caso contrário, a reprovação 

se torna a medida mais eficaz de correção da aprendizagem do sujeito. A esse respeito, 

Vigotski afirma que “há necessidade de determinar a idade pedológica, ou seja, o nível 

de desenvolvimento que a criança realmente atingiu e não a sua idade segundo a 

certidão de nascimento” (Ibidem, p. 20). Caso contrário, a escola não colabora com o 

desenvolvimento dos alunos.   

Nessa perspectiva, a escola assume, em conjunto com as Políticas Públicas 

Educacionais emanadas do sistema para o chão da escola, uma negligência pedagógica, 

pois desconsidera a realidade de cada aluno, a multiplicidade de vivências (IDEM. 

Ibidem) e busca um padrão em função da demanda social. O que importa, para a atual 

sociedade grafocêntrica, é o ler e o escrever.  

Para Ferreiro e Teberosky (1985), além da apropriação do sistema de escrita 

alfabético, o sujeito precisa inserir-se nas práticas sociais da leitura e escrita que são 

variadas. Somente desta forma, o sujeito é capaz de participar ativamente das situações 

políticas e sociais.  
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Diante do cenário nada promissor que o PNAIC apresentou em Cachoeiras de 

Macacu, segundo dados de Portfólios de ação da Assessoria de Ensino-Aprendizagem 

da SME, referentes ao período de 2016 a 2018, alguns questionamentos foram 

levantados e ações tomadas pela SME, sendo as principais: 

 

1 – Intensificação das visitas de acompanhamento às Unidades Escolares 

Municipais pelas Orientadoras de Estudos. 

Acompanhamento quinzenal. O Setor Pedagógico acompanhou cada Unidade 

Escolar municipal, visando a orientar, e colaborar, o trabalho das escolas, buscando 

garantir um processo educacional de qualidade. A equipe, composta por pedagogos, 

visitava as escolas auxiliando no desenvolvimento de práticas pedagógicas favoráveis às 

aprendizagens discentes. No decorrer dessas visitas, a equipe auxiliava no planejamento 

dos professores, avaliava a realidade dos alunos de cada escola e colaborava com 

propostas de atividades de intervenção. 

As avaliações eram feitas em formulários próprios e buscava verificar a escrita e 

leitura dos alunos. Eram instrumentos pautados nas Hipóteses da Escrita de Emília 

Ferreiro. 

 

2 – Elaboração da Resolução SME/CM nº 008, de 29 de novembro de 2016, que 

estabelece critérios para a escolha de turmas do Ciclo da Infância (1º, 2º e 3º AE, 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental), nas Unidades Escolares Municipais e 

Municipalizadas do Sistema Municipal de Ensino de Cachoeiras de Macacu/RJ. 

 

Outra questão discutida ao longo dos encontros do PNAIC foi a do não 

acompanhamento da turma pelo professor ao longo do Ciclo de Alfabetização. Tal 

questão dividia opiniões entre os alfabetizadores. Enquanto uma parte considerava 

prudente a ação, pois diziam que intensificaria o comprometimento do professor com a 

turma, a outra dizia ser uma medida que limitaria a possibilidade de escolha docente. 

Desta forma, ao final de 2016, a SME/CM instituiu a legislação de 

regulamentação de escolha de profissionais dentro do Ciclo. A medida foi considerada 

imperativa e acabou não surtindo o efeito esperado. Ao analisar os dados disponíveis, é 

perceptível que grande parte dos professores não prosseguiu com as suas turmas, 

optando por atuar na turma com a qual se identificavam mais.  
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A Resolução (SME/CM nº 008, de 29 de novembro de 2016) previa a 

obrigatoriedade, ao professor alfabetizador, de participação nos encontros de formação 

do PNAIC. E, em seu artigo 1°, inciso IV, considerava ser necessário a esse 

profissional, para atuar com as turmas de Alfabetização, ter o perfil de alfabetizador. 

 

IV – ter o perfil de alfabetizador conforme discriminado abaixo: 

a) saber que o conteúdo de alfabetização é tão elaborado e complexo quanto 

os demais conteúdos trabalhados em outros níveis de ensino; 

b) possuir competência e sensibilidade para o trabalho com alunos na faixa 

etária de 6 a 8 anos; 

c) evidenciar abertura para o trabalho em contextos de diversidade e de 

diferenças; 

d) desenvolver expectativas de sucesso e estimular a autoestima dos alunos; 

e) participar de processos de formação continuada; 

f) comprometer-se na participação efetiva nos encontros que tratam da 

alfabetização para a troca de experiências, estabelecendo assim uma parceria 

Escola e Secretaria Municipal de Educação; 

g) acreditar no potencial enquanto alfabetizador, bem como dos alunos 

respeitando as individualidades; 

h) atender a diversidade na sala de aula, com aulas criativas, dinâmicas, 

diferenciadas e significativas; 

i) diagnosticar, analisar e retomar ações pedagógicas visando o avanço dos 

alunos; 

j) comprometer-se a avaliar os alunos e ajudá-los a superar as dificuldades, 

para que obtenham êxito no processo ensino aprendizagem. 

 

Parágrafo Único – Caberá às Equipes de Direção e Técnico-Pedagógica da 

Unidade Escolar avaliar o perfil discriminado no inciso IV e suas alíneas, 

constantes deste artigo, enviando semestralmente a Assessoria de Políticas 

Educacionais um relatório da ação do Professor Alfabetizador. O relatório 

deverá ser assinado pela Direção, Equipe Técnico-Pedagógica e Professor 

Alfabetizador.  

 

O perfil de que trata a referida Resolução deveria ser traçado pelas equipes das 

Unidades Escolares e encaminhado à SME/CM. Ressalte-se que traçar perfil é uma ação 

muito subjetiva, e desconsidera a premissa da profissionalização do docente como eixo 

fundamental de valorização da carreira. Outro ponto é que, ao traçar o perfil, a culpa da 

não alfabetização dos alunos recai sobre a equipe que “traçou o perfil errado” e o 

professor por “não possuir habilidades para alfabetizar”. 

Assim, as Políticas Públicas ineficazes acabam por transferir para outro a 

“culpa” por sua ineficiência. Além disso, novamente a escola assume um caráter 

excludente e autoritário, deixando à margem o sujeito sem perfil para enaltecer aquele 

que, provavelmente, nele se encaixa. A diferença é que desta vez o foco é o professor, 

não o aluno. 
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Outro artigo da Resolução que merece atenção é o 2º, que institui a 

obrigatoriedade do professor em acompanhar sua turma ao longo de todo o Ciclo da 

Infância. 

 

Artigo 2º – O professor que optar por atuar no Ciclo da Infância deverá 

assinar um Termo de Compromisso no qual o mesmo se comprometerá em 

acompanhar, como regente, sua turma do 1º ao 3º Ano Escolar.  

§ 1º – Ao findar o Ciclo da Infância, o Professor deverá reiniciar seu trabalho 

no 1º Ano Escolar.  

§ 2º – Ao final de cada ano letivo o professor que optar em deixar de atuar no 

Ciclo da Infância, terá seu direito garantido. 

§ 3º – Caso a Unidade Escolar, através do Relatório Semestral, ateste que o 

professor não atende as especificidades do Ciclo da Infância, poderá 

encaminhá-lo para outro Período/Fase/Ano Escolar. 

 

Tal medida mostrou-se ineficaz e não contentou o corpo docente das Unidades 

Escolares Municipais. A maioria dos professores não seguiu a premissa, ou saiu do 

Ciclo, abandonando seus anos de experiência e de formação, ou se mantiveram nas 

turmas pelas quais optaram por atuar, sem considerar a medida da Secretaria. Desta 

forma, a legislação acabou sendo mais uma medida inócua, que não reflete as 

necessidades das Comunidades Escolares34.   

Por fim, sobre o exposto, outro tópico assolava a Equipe PNAIC da SME/CM: 

os professores sem vínculo efetivo com a Rede, que atuavam de forma sazonal nas 

turmas do Ciclo, perderam toda a formação que obtiveram ao longo de um ano letivo. 

Visando a minimizar a questão, a legislação previu, em seu artigo 1º, as preferências de 

escolha nessas turmas. 

 

Artigo 1º - O Processo de escolha de turmas do Ciclo da Infância (1º, 2º e 3º 

Ano Escolar – Anos Iniciais do Ensino Fundamental), para o Professor Doc. 

II de efetivo provimento, será realizado em conformidade com os critérios a 

seguir: 

I - ser professor estatutário do município de Cachoeiras de Macacu; 

II - em caso de inexistência de professor estatutário, deverá ser obedecida a 

seguinte ordem: 

a) RET, com um professor que já atue com a matrícula no Ciclo da Infância; 

b) RET, mesmo que o professor não atue no Ciclo da Infância; 

c) Contrato Temporário, levando em consideração o perfil alfabetizador do 

professor. Só permitido na inexistência de Professores com perfil 

Alfabetizador efetivos ou RET, comprovado através de documento 

devidamente assinado pela Direção da Unidade Escolar e encaminhado a 

Assessoria de Políticas Educacionais (Resolução SME/CM nº 008, de 29 de 

novembro de 2016). 

 

 
34 Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiras de Macacu/RJ, Dados Estatísticos referentes 

aos anos de 2016 a 2018. 
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A ação não se mostrou eficiente, visto que a maior parte dos profissionais 

efetivos optou por não trabalhar no Ciclo e só fazia RET35 caso não tivesse opção e, 

caso o fizesse, na primeira oportunidade o deixava. Assim, os contratados 

temporariamente continuaram a atuar no Ciclo, perpetuando a perda de formação ao 

saírem dos seus respectivos vínculos trabalhistas. 

Desta forma, a ação normativa citada surgiu como mais uma ineficácia do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, por não ter atingido seu propósito. 

 

3 – Elaboração da Resolução SME/CM nº 015, de 12/12/2017, que Institui o Ciclo 

de Alfabetização no Município de Cachoeiras de Macacu/RJ 

 

Assim, a SME/CM optou por instituir o Ciclo de Alfabetização no município, 

regulamentando todas as ações dentro desse segmento. Até o final de 2017, estava em 

vigência a Resolução SME/CM nº 005, de 24 de julho de 2013, que instituiu o Ciclo da 

Infância e versava de forma geral e ampla sobre as ações dentro do Ciclo. 

Com a instituição da Resolução 015/2017, ocorreram algumas mudanças, dentre 

as quais as principais foram: Concepção de Ciclo de Alfabetização e dos Anos 

Escolares que o compõe; Direitos Básicos de Aprendizagem dentro do Ciclo; Avaliação 

no Ciclo de Alfabetização. 

Logo em seu artigo 1º, ela traz a concepção de Ciclo do município. 

 

Art. 1º - Instituir no município de Cachoeiras de Macacu/RJ o Ciclo de 

Alfabetização. 

§ 1º - O Ciclo é um tempo sequencial de três anos (seiscentos dias letivos) 

dedicados a inserção na cultura escolar, à aprendizagem da leitura e da 

escrita, à ampliação das capacidades de produção e compreensão de textos 

orais em situações familiares e não familiares e à ampliação do universo de 

referências culturais dos alunos nas diferentes áreas do conhecimento. 

§ 2º - O Ciclo de Alfabetização será composto pelos 1º, 2º e 3º Anos 

Escolares, Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Um avanço, em comparação à legislação anterior, é a retirada do foco sobre a 

disciplina de Língua Portuguesa. O atual texto reforça a importância das diferentes áreas 

de conhecimento no processo de alfabetização dos alunos, e mantém as turmas do 1º ao 

3º Anos Escolares na composição do Ciclo de Alfabetização. 

 
35 Regime Especial de Trabalho, caracterizado pela dupla jornada de trabalho do professor que possui 

Carga Horária disponível.  
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Em seu artigo 5º, afirma a necessidade de estratégias pedagógicas diferenciadas 

e condizentes com a proposta do Ciclo de Alfabetização, detalhando a necessidade de 

processos qualitativos preponderarem sobre os quantitativos durante a avaliação e todo 

o percurso escolar dos alunos. Menciona ainda que o aluno precisa atingir 75% de 

frequência, no decorrer do ano letivo, caso contrário poderá ser reprovado, contrariando 

o §1º, do artigo 1º, que afirma ser o Ciclo um tempo sequencial de três anos. 

Além disso, o artigo 8º regulamenta a possibilidade de reprovação discente 

dentro do Ciclo de Alfabetização, novamente dando dubiedade ao sentido da ação. Se é 

um tempo sequencial, reprovar é a solução? 

 

Art. 8° – O Ciclo de Alfabetização nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

é um tempo sequencial de três anos (600 dias letivos) sem interrupções, salvo 

nos casos excepcionais que o estudante não atingir 50% dos direitos de 

aprendizagem previstos, na proposta curricular, para o referido Ano Escolar. 

§ 1º - Os casos excepcionais, no 1º e 2º Ano Escolar, se caracterizarão quando 

o estudante estagnar em seu processo de aprendizagem, considerando os 

direitos previstos para o Ano Escolar. No caso de retenção esta estagnação 

deverá ser comprovada através dos seguintes instrumentos: 

I - Atividades desenvolvidas pelo aluno ao longo do processo, que indiquem 

quais os direitos de aprendizagem não foram alcançados pelo aluno, sendo, 

no mínimo, duas atividades para cada eixo norteador: 

a) Análise linguística: apropriação do Sistema de Escrita Alfabética; 

b) Análise linguística: discursividade, textualidade e normatividade; 

c) Leitura; 

d) Oralidade; 

e) Produção de textos escritos. 

II - Análise das atividades, pelo professor da turma e equipe técnica 

pedagógica, constando parecer descritivo com as estratégias de recuperação e 

ou reforço escolar oferecidas para o estudante que não logrou êxito. 

III - Justificativa da retenção destacando os direitos de aprendizagem que o 

estudante não conseguiu se apropriar; 

IV - Registros de encaminhamentos à serviços especializados; 

V - Registros de reuniões com responsável, sendo no mínimo 01 (uma) por 

bimestre; 

VI - Outros documentos que comprovam a necessidade do aluno permanecer 

no mesmo Ano Escolar para introduzir, aprofundar e consolidar os direitos de 

aprendizagem. 

§ 2º - Nos 02 (dois) primeiros Anos Escolares do Ensino Fundamental, os 

casos de estagnação que resultem em reprovação não podem ser 

consecutivos. Cada aluno poderá reprovar uma vez em cada Ano Escolar. 

Esta reprovação caracterizar-se-á como ajuste temporal, para que os alunos 

adquiram os direitos de aprendizagem necessários, para prosseguir nos 

estudos e desenvolver as práticas sociais da leitura e escrita, mas que 

dependem do ritmo próprio indispensável para novas aprendizagens. 

 

Novamente, a escola atual não deixa de lado suas raízes tradicionais dos séculos 

passados, evidencia a reprovação como alternativa à ineficácia da escola e põe a figura 

do professor como punitiva, como aquele que pode reprovar quem não atingir os níveis 

ideais de aprendizagem. É mais um mecanismo falho, pois preconiza, com aporte do 
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PNAIC, a ideia de Ciclo no processo de alfabetização, mas atua de forma seriada, 

fragmentada. Assim, teoria e prática não dialogam.  

Apesar de, ao longo do corpo da Resolução, as demais disciplinas serem 

consideradas importantes para o desenvolvimento do sujeito alfabetizado, o artigo 8º, 

que versa sobre a possibilidade de reprovação, enfatiza apenas os direitos de 

aprendizagem de Língua Portuguesa como fundamentais. Assim, pode o aluno estar 

alfabetizado em todas as áreas, mas em Língua Portuguesa a apropriação do Sistema de 

Escrita Alfabético é que ditará sua aprovação ou reprovação. 

Ao final do Ciclo, nas turmas de 3º Ano do Ensino Fundamental, o processo de 

avaliação já é baseado no registro de notas dos alunos, sendo promovido o sujeito que 

atingir a média esperada – 5,0 pontos por bimestre, totalizando 20,0 pontos anuais. 

No final esse é mais um texto normativo, baseado nas propostas do Pacto, que se 

mostra ineficaz e punitivo. Buscam-se alternativas para reprovação dos alunos ao invés 

de se pensar em possibilidades para que todos aprendam.  

Em 25 de outubro de 2018, foi instituída a Resolução SME/CM nº 003, que 

altera a anterior, passando a considerar pertencentes ao Ciclo de Alfabetização as 

turmas de 1º e 2º Anos Escolares, conforme orienta a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). 

 

4 – PROJETO AVANÇAR – mais uma ação que tenta suprir e ineficácia do 

sistema educacional 

 

Partindo do pressuposto do PNAIC de que a alfabetização deve ocorrer na idade 

certa, e que todos os alunos deveriam estar alfabetizados até os 8 anos de idade, e 

analisando os índices da Rede Municipal de Ensino que revelavam o destoar entre a 

teoria e a prática – pois metade dos alunos era reprovada ao final do 3º Ano Escolar 

(com no mínimo 8 anos de idade) por não estarem alfabetizados –, o município instituiu 

o Projeto Avançar. 

Para realizar a pesquisa sobre esse projeto, foi analisado o portfólio do 

AVANÇAR, composto por uma pasta-catálogo, contendo 25 páginas. Compõem o 

acervo: Documento norteador do projeto; Resolução SME/CM nº 007, de 17 de maio de 

2017, que dispõe sobre a implantação do projeto; Resolução SME/CM nº 008, de 26 de 

julho de 2017, que altera a SME/CM nº 007, de 17 de maio de 2017; Fichas de 
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depoimento sobre o Projeto Avançar, preenchidas por professores regentes das turmas; 

Fichas de avaliação do Projeto Avançar preenchidas por professores regentes.  

A Resolução SME/CM nº 007, de 17 de maio de 2017, dispõe sobre a 

implantação do Projeto de Distorção Idade-Ano Escolar, denominado Avançar, para 

alunos matriculados nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental nas Unidades Escolares 

Municipais e Municipalizadas do Sistema Municipal de Ensino. O referido documento 

prevê que alunos com pelo menos dois anos de atraso escolar podem participar do 

Projeto. A normativa compreende como distorção idade-ano escolar a defasagem entre 

idade cronológica e ano escolar, sempre que houver ultrapassagem de dois anos em 

relação à idade prevista por lei. Desta forma, considerando a matrícula no 1º Ano 

Escolar do Ensino Fundamental, aos 6 anos de idade, um aluno deverá cursar o 3º ano 

aos 8. Caso ele esteja no 3º Ano, aos 10 anos, ou mais, pode tornar-se público-alvo do 

Avançar.  

Pela norma, as turmas do projeto devem ser compostas por, no máximo, 15 

alunos de um mesmo Ano Escolar, ou de Anos distintos, desde que tenham idade 

mínima e não estejam alfabetizados (artigos 1º e 2º). O sentido dado à alfabetização, 

neste conjunto, é o pleno domínio do Sistema de Escrita Alfabético e a realização de 

operações e situações–problema, envolvendo as quatro operações matemáticas básicas. 

A saída do aluno de uma turma do Avançar se dá por promoção anual ou 

semestral para a série que o mesmo demonstrar condições de prosseguir nos estudos 

(artigo 7º). A avaliação do aluno que integra o Projeto se dá por uma Ficha de avaliação 

objetiva, em que o professor traduz em notas o desempenho do aluno, conforme os 

objetivos previamente traçados no próprio instrumento.  

A ficha de Língua Portuguesa é dividida em quatro eixos, com valores diferentes 

entre si para calcular o somatório final de notas. Leitura (5,0 pontos); produção de 

textos escritos (2,0 pontos); análise linguística: apropriação do sistema de escrita 

alfabética (2,5 pontos); oralidade (0,5 pontos). A influência do PNAIC é notória neste 

documento, que considera quatro, dos cinco eixos de Língua Portuguesa previstos nos 

documentos do Pacto. A Ficha de Matemática possui um único eixo: Números e 

Operações (10,0 pontos). O aluno precisa atingir, no mínimo, 5,0 pontos em cada 

disciplina para ser promovido, conforme Resolução SME/CM nº 008, de 26 de julho de 

2017. 

 O projeto iniciou-se no 2º bimestre de 2017 com cinco turmas e trouxe consigo 

uma enorme dificuldade, conforme se observa abaixo no relato de alguns professores. 
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Professor 1. “Tive todas as dificuldades enfrentadas pela escola no dia a dia 

intensificadas. Minha sala tinha 15 alunos não alfabetizados, com distorção e 

dificuldades enormes. Ou seja, em salas normais você tem alguns alunos com 

dificuldades, no Avançar são todos”. 

 

Professor 2. “Como professora, o medo foi bem grande com alunos em 

distorção série/idade, onde cada um apresenta uma dificuldade diferente. 

Assusta no começo”. 

 

O maior desafio relatado foi trabalhar em uma turma em que todos apresentam 

dificuldades acentuadas; todos os alunos que a escola não conseguiu alfabetizar dentro 

de um espaço temporal proposto. Eles são renitentes e trazem consigo, além das 

dificuldades pedagógicas, uma visão negativa da escola: a instituição que pune e 

reprova. Coube a professores alfabetizadores lidar com todas essas especificidades, 

além das mazelas que a escola pública já enfrenta.  

Ainda na normativa de instituição do Projeto, no artigo 6º, da Resolução nº 008, 

há a menção a materiais de apoio específicos para alunos e professores, que deveriam 

ser utilizados no decorrer do processo. Tais materiais nunca foram disponibilizados, 

dificultando a ação docente frente ao Projeto. Assim relatam os professores. 

 

Professor 1. “Sugiro formação para os professores que estão no Projeto”. 

 

Professor 2. “Sugiro acompanhamento e material de apoio”. 

 

Professor 3. “Poderiam apresentar algumas atividades diferentes para 

complementar”. 

 

Os relatos acima citados foram retirados de fichas de avaliação sobre o Projeto 

Avançar, preenchidas pelos professores durante o Encontro realizado em 04 de outubro 

de 2017, cedidos pela SME/CM. 

Assim, avaliando o desenvolvimento do Pacto no município de Cachoeiras de 

Macacu, percebe-se que os objetivos traçados não foram alcançados, pois as crianças 

não foram alfabetizadas como se propunha. Desta forma, o sistema cria ações para 
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encobrir sua própria ineficácia, como foi com o Projeto AVANÇAR que, por relatos dos 

professores e dados estatísticos do município, mostrou-se como mais uma política 

pública ineficaz, que tenta pensar a escola básica sem considerar as múltiplas vozes que 

nela atuam. 

No entanto, apesar de todos os percalços, é válido apresentar aspectos positivos 

da implementação do programa.  

Houve uma tentativa de contextualização do programa à realidade municipal no 

decorrer dos encontros com professores, que eram levados a refletir sobre a realidade na 

qual estavam inseridos.  

Nos volumes analisados, percebe-se ter havido tentativas de dinamizar as 

atividades voltadas à alfabetização, evidenciando a importância do brincar nessa etapa. 

Ocorreu uma proposta de formação continuada docente para professores 

alfabetizadores, evidenciando a temática da alfabetização e levando a universidade 

púbica (UFRJ) para dentro da escola básica.  

Está clara a ideia de que conceber uma educação por Ciclo possibilita a 

reorganização da estrutura curricular, favorecendo a continuidade, a 

interdisciplinaridade, a participação e o protagonismo do aluno. Nega-se a lógica 

competitiva e excludente da proposta seriada (que ranqueia). E se pressupõe uma 

proposta multicultural, que valoriza os saberes discentes e a aprendizagem ao longo do 

processo e nega a homogeneização como prática escolar.  

Mas, diante do exposto, fica evidente que as Políticas Públicas Educacionais 

precisam levar em conta, como ponto de partida, o clamor da escola básica pública, alvo 

das implementações. Caso contrário, pode-se tornar apenas mais uma proposta vazia de 

resultados, que não colabora com a educação pública que se propõe ser de qualidade e 

para todos, mas favorece a lógica excludente capitalista.  

O Pacto não foge à regra. É mais uma política que não teve o efeito esperado. 

Vale reafirmar que, ao longo de seis anos de ações no município de Cachoeiras de 

Macacu, as crianças não foram alfabetizadas, muito menos na idade certa, como 

propunha o Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa. 

 

 

 

 

 



142 

 

 

O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO EM 

CACHOEIRAS DE MACACU/RJ 

 

Como os demais programas governamentais voltados à alfabetização de 

crianças, desenvolvidos ao longo do século XXI no Brasil, o Mais Alfabetização surgiu 

como algo novo, capaz de resolver as problemáticas da alfabetização enfrentadas pelas 

escolas públicas, constatadas nas avaliações em larga escala do SAEB. Um dos 

considerandos iniciais da Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018, que estabelece o 

referido Programa e suas diretrizes, esclarece que: 

 

(...) os resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA, do 

Sistema de Avaliação da Educação – SAEB, criada com o intuito de avaliar o 

nível de alfabetização dos estudantes ao fim do 3º ano do ensino 

fundamental, apontam para uma quantidade significativa de crianças nos 

níveis insuficientes de alfabetização (leitura, escrita e matemática)36. 

 

O artigo 1º, da citada Portaria, explica o objetivo geral do Programa: 

 

Fica instituído o Programa Mais Alfabetização, com o objetivo de fortalecer e 

apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização, para fins de 

leitura, escrita e matemática, dos estudantes no 1º ano e no 2º ano do ensino 

fundamental (BRASIL, 2018)37.  

 

O Programa Mais Alfabetização, conforme Portaria que o institui, propõe que os 

professores regentes que atuam nas turmas de 1º e 2º Ano Escolar do Ensino 

Fundamental contem com o apoio de um assistente de alfabetização para colaborar na 

elaboração e implantação de atividades pedagógicas a serem desenvolvidas.  

Considerando as políticas públicas para a alfabetização implementadas ao longo 

do século XXI, no Mais Alfabetização a figura do assistente de professor é uma 

novidade em comparação aos demais Programas, pois é a primeira vez, ao longo de 

duas décadas, que se estrutura uma política com esta formatação: um assistente para o 

professor em sala de aula.  

Conforme as orientações da Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018, que 

estabelece o Programa Mais Alfabetização e suas diretrizes, o papel do assistente é 

 
36 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86401-portaria-142-2018-

pmalfa002/file>. Acesso em 26 mai. 2020. 
37 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86401-portaria-142-2018-

pmalfa002/file>. Acesso em 26 mai. 2020. 

http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86401-portaria-142-2018-pmalfa002/file
http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86401-portaria-142-2018-pmalfa002/file
http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86401-portaria-142-2018-pmalfa002/file
http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86401-portaria-142-2018-pmalfa002/file
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contribuir significativamente no processo de ensino-aprendizagem dos alunos no que 

diz respeito ao processo de alfabetização, conforme é explicitado no documento: 

 

(...) que o estudante, para ser considerado alfabetizado, deve compreender o 

funcionamento do sistema alfabético de escrita; construir autonomia de 

leitura e se apropriar de estratégias de compreensão e de produção de textos38  

 

O seu artigo 1º, § 1º, afirma ainda que: 

 

O Programa será implementado com o fito de garantir apoio adicional, 

prioritariamente no turno regular, do assistente de alfabetização ao professor 

alfabetizador, por um período de cinco horas semanais para unidades 

escolares não vulneráveis, ou de dez horas semanais para as unidades 

escolares vulneráveis, considerando os critérios estabelecidos nesta Portaria. 

§ 2º - Serão consideradas unidades escolares vulneráveis aquelas: I - em que 

mais de 50% dos estudantes participantes do SAEB/ANA tenham obtido 

resultados em níveis insuficientes nas três áreas da referida avaliação (leitura, 

escrita e matemática); e II - que apresentarem Índice de Nível 

Socioeconômico muito baixo, baixo, médio baixo e médio, segundo a 

classificação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP39. 

 

De acordo como documento intitulado Perguntas frequentes40, disponível no 

website do Portal do MEC relativo ao Programa em questão, o assistente de 

alfabetização atuará em regime de voluntariado e “pode ser desde o professor formado, 

como o estudante de Pedagogia ou de Magistério em nível médio em formação”41. Tal 

documento afirma ainda que “a secretaria de educação é responsável por garantir 

processo formativo adequado para o assistente de alfabetização”.  

Pode-se afirmar que fica evidente, ainda no documento, a intenção de 

desqualificar o trabalho profissional do professor, pois, ao instituir a figura de um 

assistente de alfabetização voluntário sem exigência de formação específica, cada 

secretaria pode instituir aquele que lhe convém. Destaque-se que, conforme as próprias 

avaliações do SAEB e de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Educação de 

Cachoeiras de Macacu/RJ, alfabetizar tem sido um desafio para os docentes. Como 

então assistentes sem formação inicial como educador poderão contribuir com a 

alfabetização de crianças da rede pública?  

 
38 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86401-portaria-142-2018-

pmalfa002/file>. Acesso em 26 mai. 2020. 
39 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86401-portaria-142-2018-

pmalfa002/file>. Acesso em 26 mai. 2020. 
40 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86391-perguntas-frequentes-pmalfa-

final/file>. Acesso em 22 mai. 2020. 
41 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86391-perguntas-frequentes-pmalfa-

final/file>. Acesso em 22 mai. 2020. 

http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86401-portaria-142-2018-pmalfa002/file
http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86401-portaria-142-2018-pmalfa002/file
http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86401-portaria-142-2018-pmalfa002/file
http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86401-portaria-142-2018-pmalfa002/file
http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86391-perguntas-frequentes-pmalfa-final/file
http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86391-perguntas-frequentes-pmalfa-final/file
http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86391-perguntas-frequentes-pmalfa-final/file
http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86391-perguntas-frequentes-pmalfa-final/file
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Conforme esclarece o Portal do MEC, as escolas que aderirem ao Programa 

receberão valores para ressarcimento das despesas oriundas de sua execução. O apoio 

financeiro se dará através do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): 

  

(...) os recursos para cobertura de despesas de custeio corresponderão ao 

valor estimado anualmente a partir do Plano de Atendimento da unidade 

escolar. O cálculo é feito de acordo com o número de matrículas e número de 

turmas informados no Censo Escolar do ano anterior ao ano da adesão, 

consideradas as turmas com, no mínimo, 10 matrículas de 1º e/ou 2º anos do 

ensino fundamental, e tomando como referencial os seguintes valores 

unitários:  I - R$ 15,00 (quinze reais) por matrícula de 1º ou 2º anos do 

ensino fundamental nas referidas turmas; II - R$ 300,00 (trezentos reais) por 

mês, por turma, para assistente de alfabetização nas unidades escolares 

vulneráveis; e III - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês, por turma, 

para assistentes de alfabetização.  

Os recursos destinados ao financiamento do Programa serão repassados às 

escolas beneficiadas para cobertura de despesas de custeio, devendo ser 

empregados:  

I - no ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos assistentes 

de alfabetização; e II - na aquisição de material de consumo e na contratação 

de serviços necessários às atividades complementares com foco na 

alfabetização.  
 

Terão direito a dispor de assistente Unidades Escolares com turmas de 1º e 2º 

anos do Ensino Fundamental com no mínimo 10 alunos matriculados.  

A princípio, o Programa suscita algumas questões centrais: o sentido de 

alfabetização, tratado pela própria Portaria que institui o Programa, evidencia a 

multiplicidade de saberes discentes do século XXI ou torna-se limitante ao sentido 

stricto do processo? Que profissionais são os assistentes de alfabetização (formação, 

forma de seleção, relação com o processo de alfabetização das crianças)? Eles aceitarão 

o regime de trabalho voluntário? Qual o compromisso desse assistente? Qual é o papel 

do professor alfabetizador frente a esse novo sujeito em sala de aula? 

Além disso, nesse Programa, há avaliações a serem aplicadas com as turmas: 

 

Avaliação Diagnóstica ou de Entrada: essa avaliação tem como finalidade 

avaliar como estava o nível de alfabetização das crianças antes do início do 

Programa. Ela irá avaliar as habilidades básicas e essenciais em Língua 

Portuguesa, próprias da alfabetização nessa etapa de escolaridade e as 

habilidades básicas e essenciais em Matemática, próprias da alfabetização 

nessa etapa. Estão disponíveis três modelos diferentes de avaliações, que 

poderão ser aplicadas para avaliar o nível de alfabetização dos estudantes do 

1º e do 2º ano do ensino fundamental. Esses testes poderão ser aplicados em 

uma mesma turma, utilizando, aleatoriamente, três modelos diferentes, dois 

modelos diferentes ou apenas um modelo.  

Avaliação de meio – em processo: visa avaliar o avanço que as crianças 

puderam desenvolver ao longo da execução do Programa. Irá avaliar o 

desenvolvimento dos estudantes de 1º e 2º anos e o quanto conseguiram 

evoluir no seu processo de alfabetização.   
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Avaliação de saída: deverá ser aplicado após o término do Programa. Ele 

será fundamental para avaliar o trabalho dos assistentes de forma objetiva, 

considerando os resultados apresentados por cada turma42.  

 

Em relação a essas avaliações, vale refletir: Elas contemplarão as especificidades 

do processo educacional, norteando permanências e mudanças no percurso educacional 

ou terão o simples objetivo de treinar os alunos para realizarem as Avaliações em larga 

escala do SAEB e atingirem um resultado estatisticamente esperado? Como será o 

material de apoio/formação do professor alfabetizador? E o do assistente de 

alfabetização? Se cada unidade escolhe e define as estratégias adotadas, o processo se 

tornará individualizado? Sobre isso não há reflexão na coletividade? 

As avaliações precisam trazer à tona as possibilidades para o desenvolvimento 

de um processo educacional real e significativo aos alunos e não simplesmente constatar 

o que o aluno não sabe, como forma de mensurar e sentenciar o indivíduo ao fracasso.  

Nesse contexto, Vigotski (2018, p. 29) alerta que a criança não é um adulto em 

miniatura, mas um sujeito repleto de especificidades e em constante desenvolvimento. 

Para o autor, 

(...) o processo de desenvolvimento infantil não é um mero crescimento 

quantitativo de determinadas particularidades; não é um processo que se 

resume apenas a crescimento ou incremento. É um processo complexo que 

inclui, por força de sua ciclicidade e de sua desproporcionalidade, a 

reestruturação das relações entre seus aspectos, entre diferentes partes do 

organismo, entre diferentes funções da personalidade; uma reestruturação que 

conduz à mudança toda a personalidade da criança, todo o organismo, em 

cada novo degrau. 

 

Assim, por esse alerta, o autor expressa que o desenvolvimento não carrega em 

si apenas o aspecto quantitativo. Então como avaliar os alunos com instrumentos que 

visam a apenas aferir valores mensuráveis em avaliações de larga escala? Sobre o 

desenvolvimento infantil, Vigotski (Ibidem, p. 35) acrescenta ainda que: 

 

[...] o desenvolvimento da criança é um processo de constituição e 

surgimento do homem, da personalidade humana, que se forma por meio do 

ininterrupto aparecimento de novas particularidades, novas qualidades, novos 

traços, novas formações que são preparadas no curso precedente de 

desenvolvimento e não estão presentes, já prontas, em tamanhos reduzidos e 

tímidos, nos degraus anteriores. [...] Desenvolvimento é um processo de 

formação do homem com todas as suas particularidades; é um processo que 

transcorre por meio do surgimento, em cada degrau, de novas qualidades, 

novas especificidades, novos traços e formações características do homem. 

 

 
42 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86391-perguntas-frequentes-pmalfa-

final/file>. Acesso em 22 mai. 2020. 

http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86391-perguntas-frequentes-pmalfa-final/file
http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/86391-perguntas-frequentes-pmalfa-final/file
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As avaliações, por conseguinte, precisariam contemplar as especificidades dos 

alunos, respeitando seus ritmos de desenvolvimento, bem como as múltiplas formas de 

se desenvolver, e não apenas focar no conceito stricto de alfabetização, relacionando-o 

tão-somente às habilidades de leitura e escrita.  

Pela análise de tais avaliações, evidencia-se mais uma vez que esse novo 

programa instituído tem “novas promessas”, mas “velhas ações”, sem valorização 

profissional dos professores, implicando descontinuidade de políticas já existentes 

voltadas para a alfabetização.  

Objetivando analisar o desenvolvimento do Programa Mais Alfabetização no 

município de Cachoeiras de Macacu/RJ, acessamos documentos arquivados pela 

Secretaria Municipal de Educação referentes à execução do Programa. O material é 

composto de cinco Portfólios, elaborados por escolas distintas, que descrevem as ações 

desenvolvidas no ano letivo de 2018, totalizando 217 páginas. 

Em nossa análise, descrevemos individualmente cada um dos portfólios 

pesquisados, preservando o anonimato das Unidades Escolares e os nomes dos 

Professores Alfabetizadores e Assistentes de Alfabetização responsáveis por sua 

elaboração. 

 

Portfólio 1 

 

O material possui 85 páginas que não estão numeradas e, por isso, foram 

contadas manualmente. Na primeira página, há a identificação da escola, contendo o 

título centralizado Programa Mais Alfabetização 2018, e algumas fotos de atividades 

realizadas pelas professoras e assistentes nas turmas de 1º e 2º Ano Escolar.  

As finalidades do Programa Mais Alfabetização, em consonância com a 

legislação vigente, e a lista das turmas – com o público-alvo – atendidas pela escola, das 

quais, duas de 1º Ano Escolar (uma no matutino e uma no vespertino) e três de 2º Ano 

Escolar (duas no matutino e uma no vespertino), encontram-se na página 3. Nela, consta 

ainda o nome de uma única assistente de alfabetização que atende a cinco turmas.  

Há um breve relato da escola sobre o trabalho da assistente de alfabetização, à 

página 4, segundo o qual a escola contribuiu de forma significativa para o processo de 

alfabetização dos alunos. Destacamos o seguinte trecho desse relato43: 

 
43 Todas as transcrições dos portfólios serão reproduzidas tal como estão no material, nas quais, 

inclusive, pode-se observar erros gramaticais e de grafia. 
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Através de jogos, leitura, atividade específica para sanar algumas 

dificuldades ou até mesmo através de jogos no computador o assistente da 

mais educação procurou interagir com os alunos de forma mais dinâmica e 

prazerosa (Portfólio 1 do Programa Mais Alfabetização, 2018, p. 04).  

 

Tal afirmação leva-nos a acreditar que o Programa trouxe para a escola novas 

possibilidades para o processo educacional das crianças, lançando mão inclusive de 

aparatos tecnológicos para alfabetizar, além de dinamizar e tornar mais contextualizado 

o processo de alfabetização. Entretanto, como veremos mais à frente, tal fato não se 

confirma no decorrer da análise do material pesquisado. 

Com relação à turma de 1º Ano Escolar vespertino, consta, à página 6, a 

listagem dos 22 alunos matriculados. E também há registros fotográficos de atividades 

realizadas por essa turma, às páginas 7 a 24. São atividades com foco exclusivo na 

leitura e na escrita, reforçando apenas o que propostas mecanicistas de alfabetização já 

fazem: exercícios de cópia e repetição pautados na estrutura da escrita das palavras, com 

predominância de palavras canônicas e textos artificiais em detrimento aos textos reais, 

com suporte. A título de esclarecimento, textos artificiais são aqueles compostos de 

informações sem sentido, como “o boi babou o bebê. A fada afia a faca” etc. E textos 

reais aqueles que possuem contexto, em circulação na sociedade: poemas, textos 

jornalísticos, propagandas, receitas, bilhetes entre outros, cujos suportes podem ser 

encontrados em livros, jornais, revistas, folder etc.   

 Percebe-se, nesse portfólio, não haver espaço para a escrita espontânea dos 

alunos, seus registros de vivências. As crianças apenas reproduzem atividades prontas, 

desconexas. 

O registro da turma de 1º Ano Escolar matutino inicia-se à página 25, que possui 

19 alunos matriculados de acordo com a listagem. Há registros fotográficos dos alunos 

em atividades e folhas de exercícios realizados, da página 27 até a 38. Não há nenhum 

tipo de comentário ou relatório sobre o desenvolvimento do programa na turma. 

Pelas atividades, fica demonstrado que as propostas de alfabetização são 

condutistas, com métodos sintéticos, em que o aluno apenas copia e repete exercícios de 

prontidão. A esse respeito, esclarece Ferreiro (1999, p. 22): 

 

Este é, em síntese, o modelo do método sintético. Se temos nos estendido em 

considerá-lo, foi porque é um dos que encontra maiores adesões hoje em dia. 
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Porém, além disso, se suas proposições teóricas remetem ao mais primitivo 

mecanicismo, suas aplicações práticas costumam excedê-lo, chegando, em 

certas ocasiões, a parecer literalmente baseado no velho e funesto refrão: “La 

letra con sagre entra. 

 

Assim, a proposta de alfabetização desenvolvida baseia-se em cópia e repetição 

de palavras desconexas, fora de contexto. Não há registro de trabalho com textos 

diversos, jogos, brincadeiras e nem a utilização da tecnologia como ferramenta 

pedagógica. 

Sobre a turma do 2º Ano Escolar matutino, o registro se inicia à página 39, a 

qual, conforme listagem, possui 14 alunos. E os registros fotográficos das atividades 

realizadas por eles e algumas folhas de exercícios aplicados encontram-se às páginas 

41-61. 

Com relação à proposta metodológica, o trabalho com essa turma não difere em 

relação ao das demais, como descrevemos até o momento. São exercícios prontos que 

ratificam o caráter simplório do conceito de alfabetização adotado pelo Programa, com 

a qual, a criança não tem espaço para desenvolver sua própria escrita. O trabalho é 

baseado em sílabas e palavras soltas desconexas, ao contrário do que defende Freire 

(1989, p. 19): 

 

(...) se antes os textos geralmente oferecidos como leitura aos alunos 

escondiam muito mais do que desvelavam a realidade, agora, pelo contrário, 

a alfabetização como ato de conhecimento, como ato criador e como ato 

político é um esforço de leitura do mundo e da palavra. Agora já não é 

possível texto sem contexto. 

 

Os registros da segunda turma de 2º Ano Escolar matutino iniciam-se à página 

62, a qual, conforme a listagem, possuía 14 alunos matriculados. Da página 64 até a 69, 

constam os registros fotográficos das atividades realizadas e algumas folhas prontas de 

exercícios aplicados. Há grandes semelhanças entre o desenvolvimento pedagógico de 

alfabetização desta turma e o das demais, pois são realizadas atividades prontas, com 

foco na escrita e leitura de forma tradicional. Aliás, cópia e repetição se fazem presente 

o tempo todo, sem deixar espaço para a criatividade da criança. 

Há ainda, fotografias das crianças jogando um quebra-cabeça de palavras, às 

páginas 64 e 65. Pelo que observamos no material até este momento, esta é a única 

atividade em que as crianças se encontram em círculo, mas, ao final, ela também se 

resume à apropriação do sistema de escrita alfabético, pois os alunos deveriam formar a 

palavra corretamente de acordo com a figura. Consideramos importante frisar que a 
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falta de exploração de textos que descrevem situações reais, cujos suportes realmente 

circulam na sociedade, leva a criança a ter contato apenas com palavras isoladas e 

desconexas, sem ter noção do todo. 

Em relação ao programa desenvolvido com a turma de 2º Ano Escolar, do 

vespertino, composta de 27 alunos, há registros à página 70.  E os registros fotográficos 

e exemplos de atividades prontas aplicadas encontram-se às páginas 73-85. 

Não há diferença de metodologia em relação às demais turmas: exercícios de 

cópia e repetição, como ditados, com tarefas do tipo “complete as palavras”, copie, 

dentre outros. Há uma diferença: houve a introdução de pequenos textos voltados à 

leitura e à interpretação. No entanto, vale destacar que são textos simplórios e que 

também não tratam da realidade das crianças, não se encontram em suportes do seu dia 

a dia, como livros, jornais, encartes de propagandas etc. Além disso, eles têm como 

objetivo principal gerar questões para interpretação de conceitos explícitos, não levando 

o aluno à reflexão.  

Ao desenvolver atividade com o texto O bezerro Caçula, oferecido às crianças, a 

única proposta foi “circule, no texto, as palavras com RR”. Ou seja, a criança não é 

autora da própria aprendizagem, apenas reproduz os aspectos ortográficos da língua sem 

ser levada a ler e refletir sobre o texto. As atividades propostas na alfabetização devem 

ser baseadas em situações reais de uso da língua, como afirma Klein (1996, p. 100): “É 

preciso que haja homens utilizando de forma real esta linguagem, para que ela se 

configure enquanto tal”.  

Abaixo reproduzimos duas imagens, constantes do Portfólio pesquisado, de 

atividades aplicadas pela Assistente de Alfabetização no decorrer do programa. É 

possível perceber como são atividades de repetição e reforço das menores unidades da 

língua e completamente fora de contexto. Não há análise da letra em palavras e textos, 

tornando a grafia uma simples reprodução do som, sem significado real. 
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Ao finalizar a análise do primeiro Portfólio, fica evidente que o Programa Mais 

Alfabetização, nesta Unidade de Ensino, tornou-se apenas mais uma extensão da escola 

que não considera a diversidade e as necessidades dos alunos da atualidade.  

Tal Portfólio é apenas uma pasta com registros fotográficos e atividades prontas 

que foram aplicadas, sem uma análise do desenvolvimento das ações, das dificuldades 

das turmas, das observações diárias do professor e do assistente de alfabetização. O 

único relatório constante, realizado na primeira turma, trata de forma romantizada as 

ações desenvolvidas, que não foram comprovadas nas pesquisas de todo o material. O 

uso do computador como recurso para alfabetizar, por exemplo, não foi comprovado em 

nenhum dos registros fotográficos ou atividades. 

Figura 30: Atividade de alfabetização. Fonte: SME/CM, 

Portfólio 1 do Programa Mais Alfabetização referente a 

2018. 

  

Figura 31: Atividade de alfabetização. Fonte: SME/CM, 

Portfólio 1 do Programa Mais Alfabetização referente a 

2018. 
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Pela análise deste Portfólio, é possível afirmar que o Programa – à luz da própria 

diretriz constante na Portaria de instituição – poderia colaborar com o desenvolvimento 

de ações efetivas em prol de um processo de alfabetização real de crianças. Poderia ser 

capaz de lhes proporcionar, além do domínio da leitura, da escrita e dos cálculos 

matemáticos, a transcendência de aprendizagens para o cotidiano de práticas sociais. 

Porém, ao sucumbir às metodologias obsoletas da escola atual, é falho, pois não se 

preocupa com o desenvolvimento da imaginação e da criação das crianças; não busca a 

construção do processo de alfabetização atrelado à perspectiva do letramento e lança 

mão de folhas com atividades prontas para alfabetizar. 

 

Portfólio 2 

 

Este Portfólio, cujo título é Programa Mais Alfabetização, possui 30 páginas, 

não numeradas. Os dados da escola e o nome da assistente de alfabetização que atendia 

à turma única de 1º Ano Escolar e à turma única de 2º Ano Escolar da Unidade constam 

à página 1. Não há registro do número de alunos matriculados em cada turma. Há cópias 

de atividades aplicadas a essas turmas, às páginas 3-11: folhinhas com exercícios 

prontos em que as crianças deveriam copiar, ler, preencher e escrever, sem espaço para 

a escrita espontânea das crianças. A maior parte dos exercícios é do tipo “leia e copie 

palavras”, sem registro de trabalhos com textos. Os registros fotográficos das crianças 

realizando suas atividades – em geral, cópias nos cadernos – encontram-se às páginas 

12-39.  

De antemão, parece-nos necessário explicitar, com base em algumas ideias da 

teoria histórico-cultural, dois conceitos: fala oral e fala escrita. Para Vigotski (2018), na 

fala oral, a criança fala e entende, e ela surge na relação de convivência com outras 

pessoas. Já a fala escrita, vai além de codificar/decodificar palavras ortograficamente, é 

uma atividade cultural complexa que ocasiona mudanças significativas no 

desenvolvimento da criança. “A fala escrita é bem mais abstrata e condicional” (p. 64).   

Nesta escola, assim como na anterior, o foco do trabalho de alfabetização é 

pautado em propostas mecanicistas. Não há espaço para a reflexão e aprendizagens 

múltiplas, para além da tentativa de realização da escrita ortográfica como estratégia 

pedagógica da cópia/repetição, ocasionando dificuldades no processo de alfabetização 

dos alunos. A respeito das dificuldades encontradas pelas crianças no desenvolvimento 

da fala escrita, Vigotski (Ibidem) afirma: 
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A fala oral é sempre compreensível para a criança; ela surge na convivência 

direta com outras pessoas; é uma reação perfeitamente natural; é a resposta 

da criança ao que, à sua volta, influencia-a e sensibiliza-a. Ao passar para a 

fala escrita, que é bem mais abstrata e condicional, a criança frequentemente 

não entende para que precisa escrever. Está ausente nela a necessidade 

interna da escrita. 

 

Considerando o que Vigotski diz, observamos, pelos registros do Portfólio, que 

as atividades propostas pela escola não colaboram com o desenvolvimento da fala 

escrita das crianças e, ao propor atividades descontextualizadas ou de simples análise 

ortográfica, não levam as crianças a compreenderem o porquê de escrever, não criam a 

“necessidade interna da escrita”. O Programa Mais Alfabetização, com base na análise 

documental até aqui, não busca subverter essa ordem mecanicista adotada pelas escolas, 

ao contrário, com as atividades propostas, só reforça esse modelo de alfabetização, 

acentuando ainda mais as dificuldades dos alunos na aquisição da fala escrita.   

Encontra-se, à página 30 (Portfólio 2 do Programa Mais Alfabetização, 2018), 

um breve relatório da assistente de alfabetização, que elenca os alunos do 1º e 2º Ano 

Escolar com mais dificuldades na realização das tarefas. Ao final do relato, ela afirma 

que: “a ajuda das professoras foram de extrema importância durante esse período, elas 

preparavam todas as atividades para serem aplicadas, a maior parte delas eram feitas 

no caderno e com auxílio da assistente”. A própria afirmativa da assistente esclarece 

que o programa não trouxe inovação, apenas inseriu em sala de aula mais um sujeito 

para ser responsável por aplicar as atividades voltadas à alfabetização de crianças com 

uma visão mecanicista, focando em exercícios e atividades de cópia no caderno.  

Reproduzimos, abaixo, os registros, com fotos, das atividades realizadas pelas 

crianças no decorrer do Programa Mais Alfabetização dessa turma. Elas focam em 

métodos sintéticos que carecem de análise da língua que, por falta de contexto e 

significado, por vezes acentuam ainda mais a dificuldade dos alunos no decorrer do 

processo. 
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Assim, a presente análise mostra que um novo programa é anunciado, mas, 

pautado em velhas ideias, trazendo para o chão da escola básica propostas inócuas que, 

ao invés de erradicar as problemáticas da alfabetização no país, acentuam ainda mais as 

mazelas, conforme continuam alertando os baixos índices de leitura e escrita – 

apresentados pelo SAEB – das escolas brasileiras, incluindo as de Cachoeiras de 

Macacu. 

Tal programa, conforme já foi dito, apenas ratifica as práticas tradicionais de 

alfabetização e mantém o foco em métodos sintéticos, que historicamente não lograram 

êxito no processo de alfabetizar as crianças brasileiras. 

 

 

 

 

Figura 32: Atividade de alfabetização. Fonte: 

SME/CM, Portfólio 2 do Programa Mais 

Alfabetização referente a 2018. 

  

Figura 33: Atividade de alfabetização. Fonte: 

SME/CM, Portfólio 2 do Programa Mais 

Alfabetização referente a 2018. 
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Portfólio 3  

 

Com 12 páginas, não numeradas, este Portfólio possui uma capa com os dados 

da escola e o título Portfólio do Programa Mais Alfabetização 2018. À página 3, consta 

o Relatório de oralidade e escrita, que se inicia explicando que as turmas de 1º e 2º Ano 

Escolar da instituição são multisseriadas, ou seja, em uma única sala de aula encontram-

se alunos de faixas etárias e nível de escolarização totalmente diferentes. Nesse caso, 

alunos de 1º e 2º Anos Escolares (6 e 7 anos de idade). Segundo o documento, são 12 

alunos no total, 5 pertencentes ao 1º Ano Escolar e 7 ao 2º Ano Escolar. 

O relatório registra ainda as dificuldades dos alunos no decorrer do processo de 

alfabetização, e, segundo a Professora Alfabetizadora e a Assistente de Alfabetização, 

dos 12 matriculados, “5 alunos encontram-se no nível silábico sem valor sonoro, 3 no 

nível silábico alfabético e 4 alunos no nível alfabético de escrita” (Portfólio 3 do 

Programa Mais Alfabetização, 2018, p. 03). Assim, conforme relato, apenas quatro 

alunos dominam as convenções ortográficas da Língua Portuguesa, ou seja, estão 

alfabetizados. 

Há ainda, à página 4, outro relatório – como este da página 3 –, com uma 

diferença: primeiro está assinado pela Professora e pela Assistente de Alfabetização, 

enquanto o segundo contém, além destas, a assinatura da Diretora da escola. Os 

registros fotográficos das atividades desenvolvidas pelo Programa, no dia a dia da 

escola, encontram-se às páginas 5-10. Como as demais, são atividades simplórias, 

focadas na codificação e decodificação da língua. A alfabetização é entendida, pela 

análise dos registros, no sentido mais stricto, ou seja, relacionado à aquisição da leitura 

e escrita. As práticas sociais são desconsideradas.  

Deste Portfólio, destaca-se apenas a atividade registrada à página 7, em que os 

alunos foram à cozinha da escola e fizeram cupcake de chocolate. Neste dia, conforme 

consta no relato, e como se observa pelos registros fotográficos, os alunos foram 

levados à compreensão sobre a estrutura do texto de uma receita, estudaram também as 

unidades de medida dos ingredientes e partiram do texto real para a leitura e escrita de 

palavras. Vale dizer que essa atividade é uma importante estratégia pedagógica para 

apresentação de gêneros textuais e análise da necessidade de escrever esse tipo de texto 

e discutir sua finalidade. Trabalhar o texto com suporte real, como essa receita – 

conforme vimos afirmando nesta dissertação –, leva o aluno à compreensão inicial da 
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funcionalidade da língua, seguindo para além da codificação do sistema de escrita. 

Nesse contexto, esclarece Soares (2016, p. 350) que: 

 

(...) aprender a ler palavras com base em textos reais que lhe foram lidos, que 

compreenderam e interpretaram  - palavras destacadas desse texto, portanto, 

contextualizadas, não palavras artificialmente agrupadas em pseudotextos, 

não mais que pretextos para servir à aprendizagem de relações grafema-

fonema; e aprende a escrever palavras produzindo palavras e textos reais – 

não palavras isoladas, descontextualizadas, ou frases artificiais apenas para a 

prática das relações fonema-grafema;  e ao mesmo tempo vai ainda 

aprendendo a identificar os usos sociais e culturais da leitura e da escrita, 

vivenciando diferentes eventos de letramento e conhecendo vários tipos de 

gêneros textuais, vários suportes de escrita: alfabetizar, letrando. 

 

É indecoroso que esta seja uma atividade isolada em um momento escolar tão 

crucial quanto a alfabetização, principalmente se considerarmos o amparo de uma 

política pública (Programa Mais Alfabetização), que possui investimentos financeiros e 

humanos para apoio ao processo educacional dos alunos no processo de alfabetização.  

O chamado Relatório Final consta à página 11, e, em cinco linhas, traz 

informações sobre os avanços dos alunos e a forma como estes obtiveram sucesso no 

processo de alfabetização. E, às linhas finais, conta que “o programa trouxe grandes 

benefícios e contribuiu satisfatoriamente para a aprendizagem dos alunos através das 

leituras individuais, atenção direcionada a cada atividade sanando as dificuldades dos 

educandos” (Portfólio 3 do Programa Mais Alfabetização, 2018, p. 11). 

O registro final desse relatório só comprova que o programa em questão se 

tornou um aparato de reforço das atividades escolares já realizadas, ou seja, não trouxe 

inovação. O real processo educacional que deveria acontecer na escola não é 

contemplado pelo programa, não há fomento à criticidade e à emancipação humana 

atrelados à aprendizagem do código escrito. Em seu cerne, está a busca por melhores 

índices em avaliações em larga escala, com foco em dados quantitativos. 

Reproduzimos, a seguir, fotografias das atividades mais realizadas no decorrer 

do Programa Mais Alfabetização, que constam desse último Portfólio analisado. 
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A atividade 34, ditado de palavras desconexas, e a atividade 35, leitura e 

interpretação de um pseudotexto, revelam o foco dado pelo programa ao processo de 

alfabetização. Há intencionalidade no desenvolvimento das habilidades básicas de 

leitura e escrita, ou seja, trata-se de alfabetização no sentido mais raso, pois 

desconsidera a leitura/escrita como processos multifacetados em que, de acordo com 

Soares (2016, p. 346): “a faceta linguística, a qual se reserva a denominação de 

alfabetização, é componente necessário, mas não suficiente, do processo de 

aprendizagem inicial da língua escrita”. 

 

Portfólio 4  

 

Com 20 páginas não numeradas, o documento possui uma capa com o nome da 

escola e o título Portfólio 2018. Nele, consta que a escola possui 10 turmas com alunos 

Figura 34: Atividade de alfabetização. Fonte: 

SME/CM, Portfólio 3 do Programa Mais Alfabetização 

referente a 2018. 

  

Figura 35: Atividade de alfabetização. Fonte: 

SME/CM, Portfólio 3 do Programa Mais 

Alfabetização referente a 2018. 
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que se enquadram no público-alvo do Programa Mais Educação. Seis de 1º Ano 

Escolar e quatro de 2º Ano Escolar, sem registro do número de alunos por turma e 

turnos. Nesta escola, havia três assistentes de alfabetização para atender os alunos. Há 

fotos, às páginas 2-9, mas somente dos alunos realizando atividades de leitura, escrita, 

formação de palavras. O letramento, ou seja, as práticas sociais da leitura e escrita, é 

desconsiderado. Ao analisar as atividades realizadas e registradas, é perceptível o foco 

nos processos de apropriação do sistema de escrita alfabética, em especial de sílabas e 

palavras. Sobre o exposto, alerta Soares (Ibidem) que: 

 

Em uma pedra lapidada, as várias superfícies – facetas – se somam para 

compor o todo que é o produto desse processo: alfabetização e letramento. 

Uma só faceta de uma pedra lapidada não é a pedra; um só componente – 

faceta - do processo de aprendizagem da língua escrita não resulta em uma 

criança alfabetizada e letrada, aquela que não só sabe ler e escrever, mas 

também domina habilidades básicas de leitura e escrita necessárias para a 

participação em eventos de letramento tão frequentes nas sociedades 

contemporâneas.  

 

No contexto das atividades pesquisadas, evidencia-se a abordagem sintética 

como eixo estruturador. Nessa perspectiva, considera-se a língua como um objeto 

externo de conhecimento para o aluno. O aprendizado parte dos aspectos mais simples 

para os mais complexos: aprende-se primeiro o alfabeto, depois as sílabas, em seguida 

as palavras, as frases, e por último os textos completos. A análise dos elementos da 

língua é mecânica e as atividades realizadas por alunos são focadas em sílabas 

desconexas ou que formam palavras fora de contextos.  

A teoria histórico-cultural de Vigotski (2018) concebe a criação literária 

infantil como objeto cultural. E, para que ocorra o desenvolvimento das capacidades 

especificamente humanas, é fundamental que as crianças vivenciem as experiências 

educacionais contextualizadas com os objetos culturais humanos. A língua, assim como 

a fala escrita, precisa ser compreendida como um aspecto cultural. Desta forma é 

necessário questionar: como as escolas e os programas governamentais voltados à 

alfabetização têm colaborado com o desenvolvimento infantil, no que concerne à fala 

escrita?  

Nas atividades analisadas, textos completos, com suportes reais, são 

desconsiderados. Recorremos a Vigotski (Ibidem, p. 64 e 65) que, na década de 1920, 

logo após a Revolução Socialista de Outubro de 1917, referiu-se da seguinte forma à 

velha escola czarista: 
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Na velha escola, o desenvolvimento da criação literária dos alunos 

caminhava, principalmente, na seguinte direção: o professor apresentava o 

tema da composição e as crianças viam-se diante da tarefa de escrevê-la, 

aproximando sua fala o mais possível da fala literária dos adultos ou do estilo 

dos livros que leram. Esses temas permaneciam estranhos à compreensão dos 

alunos, não tocavam sua imaginação, nem seus sentimentos. Não eram 

mostrados às crianças exemplos de como se deveria escrever. Muito 

raramente o próprio trabalho relacionava-se a algum objetivo compreensível, 

próximo e acessível a elas. Ao direcionarem de maneira equivocada a criação 

literária infantil, esses pedagogos frequentemente aniquilavam a beleza 

espontânea, a especificidade e a clareza da linguagem infantil, dificultavam o 

domínio da fala escrita como um meio especial de expressar os pensamentos 

e sentimentos das crianças e, segundo Blonski, formavam nelas o jargão 

escolar que surgia da aplicação pura e mecânica da língua livresca dos 

adultos.  

  

Pelo que temos observado, analisando o material em tela, a fala de Vigotski 

continua atual mesmo um século depois. 

Do material em análise, às páginas 10-11, há um breve relatório elaborado pela 

Assistente de Alfabetização das turmas 102, 103 e 104. O documento foca nas 

dificuldades enfrentadas pelos alunos no processo de alfabetização. A assistente elenca 

algumas causas das dificuldades dos alunos: falta de interesse pela aprendizagem; 

ajuda/participação da família no processo de ensino aprendizagem; comportamento dos 

alunos em sala de aula; dificuldades originárias de patologias. 

Pela fala da assistente, pode-se extrair que a escola, como instituição responsável 

pela educação sistemática dos alunos, isenta-se da responsabilidade pelo fracasso 

escolar dos alunos em processo de alfabetização. Em momento algum, foram registradas 

dificuldades metodológicas da escola, falta de estrutura e/ou condições de trabalho 

como aspectos prejudiciais à alfabetização das crianças. A culpa é sempre do aluno ou 

do seu contexto.  

A assistente expõe em um dos trechos do relatório que: 

 

(...) iniciando o projeto na turma, pude observar que alguns obtinham 

dificuldade no reconhecimento do valor sonoro da junção das vogais, e com 

isto, a leitura e escrita das palavras se tornava mais difícil. Então trabalhei 

com ditado e leitura das junções e sílabas, logo após notar o melhor 

reconhecimento, avancei para a formação de pequenas palavras, utilizando 

alfabeto móvel, atividades onde pudessem escrever o nome dos desenhos, 

textos de acordo com a sílaba que conheciam, leitura coletiva e individual 

dos textos e interpretação dos mesmos e separação de sílabas” (Portfólio 4, 

2018, p. 10 e 11). 
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A descrição da assistente ratifica a ideia de que um programa novo de 

alfabetização continua pautado em velhas ações, em práticas obsoletas de alfabetização 

que, historicamente, não concretizaram seu propósito de alfabetizar as crianças, seja no 

sentido stricto, seja amparado nas ideias de alfabetizar, letrando. Há predominância de 

métodos sintéticos de alfabetização. 

Constam, ainda, às páginas 12-18, mais fotografias dos alunos, das turmas 101, 

105, 201 e 202, realizando atividades voltadas à alfabetização que, como é possível 

observar, também com foco na leitura e escrita de forma mecânica. São exercícios de 

escrita e leitura que partem da premissa sintética de alfabetização, começando pelas 

menores unidades para se chegar às maiores. No entanto, só há registros de trabalhos 

com as menores unidades da língua escrita, letras e sílabas. Não há nenhum trabalho 

com textos, tomando a prática de ler e escrever fora de contexto, sem os suportes reais 

como jornais revistas, livros, entre outros. 

Sobre as turmas em questão, há breves relatórios, às páginas 19 e 20. Esse 

documento também foi elaborado pela assistente de alfabetização, enfatizando as 

dificuldades encontradas pelos alunos no percurso da alfabetização. Ela registrou ainda 

algumas estratégias utilizadas na turma 204: “(...) nesta turma, notei que alguns alunos 

demonstravam muitas dificuldades na aquisição da leitura e escrita. Trabalhei com 

silabação, leitura de palavras com sílabas simples, criação de pequenas frases com 

coerência”.  E, em relato, descreve o trabalho realizado com foco na leitura e escrita 

fora de contexto. São priorizadas sílabas e palavras canônicas que, muitas vezes, não 

fazem qualquer sentido para os alunos, pois não há suporte de textos para se atribuir 

algum significado. 

Abaixo, reproduzimos fotografias das atividades realizadas pelas crianças no 

decorrer do programa nesta escola.  
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O programa, pelos relatos e práticas que podem ser observados pelos registros, 

só reproduziu as tentativas falhas da escola de alfabetizar, repetindo práticas que não 

colaboram com os processos de leitura e escrita e sua aplicação nas práticas sociais. 

Novamente, é possível observar que uma política de alfabetização veio com uma nova 

roupagem, mas repetindo ações fracassadas de alfabetização. 

 

Portfólio 5 

 

Esse material tem 70 páginas e possui uma capa com a identificação da escola e 

o título centralizado Portfólio. A capa traz ainda o nome da assistente de alfabetização 

responsável por uma turma de 1º Ano Escolar e uma turma de 2º Ano Escolar, as únicas 

com público-alvo do programa Mais Alfabetização na escola. Não há registro do 

número de alunos e dos turnos das turmas. O portfólio limita-se única e exclusivamente 

Figura 36: Atividade de alfabetização. Fonte: 

SME/CM, Portfólio 4 do Programa Mais 

Alfabetização referente a 2018. 

  

Figura 37: Atividade de alfabetização. Fonte: 

SME/CM, Portfólio 4 do Programa Mais 

Alfabetização referente a 2018. 
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à junção do material referente às atividades aplicadas pela assistente ao longo das aulas. 

Não há registros fotográficos das crianças realizando os exercícios e nem relatórios de 

turma. E as atividades são compostas por exercícios prontos retirados da internet, com o 

website de onde foram retirados. 

A visão de alfabetização adotada, ao analisar as atividades registradas nesse 

Portfólio, pareceu-nos reducionista. Os alunos são levados a realizar exercícios de cópia 

e repetição de letras, sílabas e palavras. Percebe-se não ter havido atividades com textos 

e seus suportes, tornando-as descontextualizadas. 

Os exercícios não buscam o desenvolvimento da autonomia e da reflexão dos 

alunos, pois são compostos por atividades prontas, em que estes devem apenas copiar, 

preencher, ligar e seguir pontilhados, conforme mostram as reproduções do material que 

apresentamos logo a seguir, fotografadas pelo Portfólio pesquisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após leitura, estudo e análise dos relatórios referentes ao Programa Mais 

Alfabetização, implementado e desenvolvido em Cachoeiras de Macacu, pode-se 

afirmar que, mais uma vez, um Programa que se propõe a ser “novo” continua 

reproduzindo a lógica atual da escola, em especial no que concerne à alfabetização, 

Figura 38: Atividade de alfabetização. Fonte: 

SME/CM, Portfólio 5 do Programa Mais 

Alfabetização referente a 2018. 

  

Figura 39: Atividade de alfabetização. Fonte: 

SME/CM, Portfólio 5 do Programa Mais 

Alfabetização referente a 2018. 
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levando os alunos a serem meros reprodutores da língua escrita. Assim, o letramento 

perde espaço para que a leitura e a escrita continuem sendo compreendidas como um 

hábito mecânico e sem sentido para as crianças em fase de alfabetização.  

 

*** 

 

Ao analisar os portfólios das escolas, referentes ao desenvolvimento do 

Programa Mais Alfabetização, percebemos que, na rede municipal de ensino de 

Cachoeiras de Macacu/RJ, a tônica continua sendo revelar as “dificuldades” das 

crianças no processo de alfabetização e, ao mesmo tempo, compreendemos que a escola 

não está conseguindo alfabetizar as crianças, conforme preconiza a legislação vigente, 

até o final do 2º Ano Escolar. E mais: mesmo com a introdução da figura de “assistente 

de alfabetização”, para auxiliar professores alfabetizadores, nada se altera no trabalho 

de alfabetizar crianças escolarizadas, pois não são adotadas novas posturas diante dos 

desafios da alfabetização do século XXI.  

As próprias escolas elencam os motivos do fracasso escolar desse segmento, mas 

não tecem críticas ao programa emanado do governo federal sem prévia análise do chão 

da escola básica. No material analisado, não há uma menção sequer aos aspectos 

negativos do Programa Mais Alfabetização que, pelo visto, é infalível, pois o problema 

não está nele e sim nos alunos. E isso, mesmo diante dos fatos de os assistentes 

trabalharem em regime de voluntariado, por um valor pífio de ressarcimento e sem 

vínculo empregatício, e de não terem formação inicial, mas assumirem muitas vezes a 

responsabilidade de professor, comprometendo a relação com as práticas pedagógicas 

em sala de aula, em especial as de alfabetização; e de o enfoque dado pelo programa à 

alfabetização refletir práticas mecanicistas comprovadamente obsoletas e que 

historicamente não surtiram efeito positivo no processo educacional dos alunos. 

Ao analisar, numa perspectiva histórica, o Mais Alfabetização, é possível 

perceber que nem todo novo programa apresenta realmente inovações, pois a proposta 

retrata uma política descontinuada e de interesses capitalistas, que em um mundo 

globalizado atende às demandas neoliberais conservadoras que dificultam ou impedem 

uma prática pedagógica emancipadora (APPLE, 2005). Para o autor (p. 12), “assim vai 

se dando o processo de mercantilização da educação que vem acompanhado da 

centralização do controle e que exige a despolitização das instituições públicas”. Nesse 

contexto, fica evidente que a única preocupação é com as avaliações em larga escala 
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que são prioritárias para os governos, pois apenas se ocupa com dados quantitativos 

para medir a “qualidade” do ensino e que podem ajudar a compor, mas jamais retratam 

fidedignamente, a realidade local, pois os resultados externos nunca refletem o que 

realmente acontece nas escolas. 

Por isso, trata-se de mais um programa com medidas paliativas, frente à precária 

qualidade do trabalho de alfabetização em um sistema municipal de ensino. Além disso, 

está pautado em um padrão de escola e aluno, não há investigação do desenvolvimento 

pedológico. Pela lógica aplicada, todos aprendem da mesma forma, com propostas 

sintéticas de alfabetização.  

Um Programa que pretende combater o analfabetismo na origem, ou seja, 

pretende alfabetizar efetivamente crianças em processos de escolarização, precisa, antes 

de tudo, investir na formação de professores e na sua valorização profissional, ao invés 

de possibilitar que qualquer pessoa possa vir a ser “assistente de alfabetização” para 

“auxiliar” ou “socorrer” professores nessa tarefa. Fica evidente que programas criados 

no âmbito do governo federal, sem a participação de professores alfabetizadores, 

chegam prontos, e não consideram a diversidade existente nos sistemas de educação. 

Assim, o Programa torna-se mais uma medida paliativa frente às dificuldades 

educacionais, ratificando que a escola é que precisa se adaptar a ele. Isso vai de 

encontro às necessidades da escola básica atual, que carece de melhores salários para os 

professores, melhores condições de trabalho, investimento em insumos, infraestrutura, 

pesquisa e formação do professor. 

Por fim, certamente, é preciso criar a necessidade dessas práticas sociais nas 

crianças – mais do que ser alfabetizadas – para que, posteriormente, elas façam uso da 

leitura e da escrita nessas práticas, para que se torne possível a transformação da 

realidade na qual estão inseridas. O Mais Alfabetização, ao repetir ações de programas 

anteriores, que já comprovaram sua ineficácia, não apresenta nada novo e continua 

reduzindo a alfabetização, pelo menos no município pesquisado, à leitura e à escrita 

mecânicas, com base em métodos comprovadamente ultrapassados de alfabetização, 

ratificando as dificuldades encontradas no percurso como fonte do fracasso escolar. 

O Programa Mais Alfabetização, assim como as demais Políticas Públicas 

voltadas à alfabetização das crianças, desenvolvidas nas duas primeiras décadas do 

século XXI, não estão preocupados com a formação de leitores críticos, mas de pessoas 

que, sem refletir, consigam ler ordens e cumpri-las. Nesse sentido, Freire (1989, p. 9) 

afirma que: 
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(...) uma compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na 

decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se 

antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a 

leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da 

continuidade 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 entre o texto e o contexto. 
 

Desta forma, Freire evidencia que o leitor crítico é aquele que atua não apenas 

como decodificador da mensagem, mas com a capacidade de tomar consciência e 

construir sentidos sobre o que está lendo.  
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DESDOBRAMENTOS DE IDEIAS 

 

Em função da não alfabetização de crianças que pode ocasionar reprovação e/ou 

evasão escolar, ao longo do século XXI, foram lançados Programas do governo federal 

no Brasil voltados à alfabetização com implementação de políticas públicas 

educacionais, tendo como foco a formação do professor alfabetizador. 

Fez-se necessário, previamente, conceituar a alfabetização; e, partindo dos 

postulados de Soares (2016), definimos alfabetização como o domínio da leitura e da 

escrita, mas com a compreensão de que tal conhecimento não pode se efetivar somente 

de forma técnica, faz-se necessário ampliar a concepção, concebendo as práticas sociais 

da leitura e da escrita como fundamentais nesse processo. Ou seja, além de ler e 

escrever, é necessário que a pessoa lance mão dos demais conhecimentos dos quais se 

apropriou, transcendendo-os para o seu cotidiano, para então considerar-se alfabetizado. 

Esse processo Magda Soares (2016) nomeia de Letramento. Juntamente com isso, 

consideramos ainda fundamental destacar que, em suas obras, Paulo Freire já contempla 

a alfabetização no conceito lato, ou seja, um processo que vai além da leitura e escrita, 

um processo mais amplo, que contempla as experiências sociais dos indivíduos, sua 

realidade, seu contexto, a célebre leitura de mundo. 

Visando a erradicar as problemáticas relacionadas à não alfabetização de 

crianças, a formação do professor tornou-se o eixo central das políticas educacionais 

para crianças escolarizadas em fase de alfabetização. A qualidade da educação ficou 

atrelada ao preparo do professor alfabetizador. E ao professor é atribuída a capacidade 

salvacionista da educação, como se todos os problemas [da alfabetização] 

historicamente acumulados fossem resolvidos apenas com a capacitação docente, 

quando investimentos na qualidade educacional pressupõem melhoria na formação 

inicial, melhores condições de trabalho (salários, infraestrutura, insumos etc.) e 

formação continuada de qualidade, garantindo diálogo entre a teoria e a prática 

docentes.  

Com a intenção de melhorar a qualidade da educação, a partir de 2001, foram 

criados pelo governo federal seis programas voltados à alfabetização de crianças: 

Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA, 2001-2002); Pró-

Letramento (2005); Programa Mais Educação (2007-2008); Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (2012-2013); Programa Novo Mais Educação (2017-

2018); Programa Mais Alfabetização (2018). 
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Com relação aos programas voltados à alfabetização de crianças, é fundamental 

lembrar que são, na prática, direcionados às classes populares brasileiras e sua 

implementação será principalmente no chão da escola pública. Assim, a realidade da 

qual farão parte precisava ser considerada, e deveria prevalecer na elaboração desses 

programas o diálogo entre os entes federados e as escolas básicas para garantir a 

efetividade das ações que propõem.  

Apesar de a importância de ouvir o professor alfabetizador para a 

implementação de políticas públicas educacionais, no que se refere aos Programas 

voltados para a alfabetização, a voz desse professor foi silenciada. Na prática, os 

programas emanados do governo federal foram elaborados e difundidos sem qualquer 

diálogo prévio com os educadores.  

O PROFA, instituído em 2001 e implementado a partir de 2002, teve como 

objetivo principal ofertar novas técnicas de alfabetização. E a principal orientação foi 

baseada na formação docente, oferecendo cursos de capacitação aos professores 

alfabetizadores. A proposta do programa era levar o aluno a ler e a escrever de maneira 

adequada à norma culta da Língua Portuguesa.  

Em 2005, surge o Pró-Letramento, com foco na formação continuada de 

professores de 1ª a 4ª séries (equivalentes aos atuais 1º a 5º anos escolares, 

respectivamente). Nele, as formações desenvolvidas tinham como foco atividades 

voltadas ao letramento em Língua Portuguesa e Matemática, com material didático para 

todos os cursistas, elaborado por universidades públicas. Após uma análise, é 

fundamental destacar a proximidade excessiva entre o Pró-Letramento e o PROFA, o 

que evidencia que sua criação se deu por interesses meramente políticos, sem focar na 

melhoria da qualidade educacional.  

Criado em 2007 e posto em prática em 2008, o Mais Educação surge 

objetivando a melhoria da qualidade educacional com base em avaliações em larga 

escala, que denunciam a precariedade da educação brasileira por meio de seus índices. 

Ele traz para o cenário educacional brasileiro a possibilidade de refletir acerca do 

processo de ensino com foco no aluno, com oferta de oficinas que tinham como ponto 

de partida interesses e necessidades discentes. Um de seus pilares foi a possibilidade de 

pensar a educação em tempo integral como possibilidade para melhorias no cenário 

educacional brasileiro. O acompanhamento pedagógico era obrigatório como atividade, 

no decorrer do programa, com o desenvolvimento de oficinas de reforço para suprir as 

mazelas educacionais oriundas do atual processo ensino-aprendizagem. A precariedade 
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dos espaços físicos das escolas públicas para receberem o programa configurou-se como 

um dos graves problemas por ele enfrentado durante a sua vigência. 

Com o objetivo de alfabetizar todas as crianças na “idade certa”, foi concebido, 

em 2012 e posto em prática em 2013, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa. E, ao aderirem ao PNAIC, os entes federados tinham que assumir a 

responsabilidade de alfabetizar todas as crianças em Língua Portuguesa e em 

Matemática até o final do Ciclo de Alfabetização, ou seja, até a “idade certa”, 8 anos de 

idade. Segundo o PNAIC, o Ciclo de Alfabetização é uma organização do tempo escolar 

que favorece a continuidade da aprendizagem e respeita o tempo para apropriação do 

processo de alfabetização formal do aluno. Nesse novo cenário, fez-se necessário 

repensar a atuação do professor, dando novamente ênfase à formação docente como 

possibilidade para as melhorias educacionais.  

Visando a aprimorar a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática dos 

alunos do 3º ao 9º ano da educação básica das escolas públicas, por meio de ações 

pedagógicas centradas nestas duas disciplinas, assim como a implementar atividades 

complementares de artes, cultura, esporte e lazer, no contraturno, em 2017, surge o 

Novo Mais Educação, posto em prática em 2018. A discussão sobre educação integral 

nas instituições estaduais e municipais de ensino ganha força novamente, ratificando a 

prática do seu precursor, o Mais Educação. Houve fomento às atividades 

extracurriculares, como artes e esportes, buscando o desenvolvimento integral dos 

alunos e o Programa propôs também um novo olhar sobre as propostas pedagógicas das 

escolas, em especial as relacionadas ao processo de alfabetização e letramento, dando 

destaque a duas oficinas semanais obrigatórias: Língua Portuguesa e Matemática. 

Com o objetivo de fortalecer e alicerçar as unidades escolares no processo de 

alfabetização para fins de ensino da leitura, da escrita e da matemática para os 

estudantes no 1º e no 2º ano do ensino fundamental, surge, em 2018, o Mais 

Alfabetização. Ele cria a figura do assistente de alfabetização (voluntário) como 

colaborador da prática pedagógica do professor alfabetizador, com ações por um 

período de cinco horas semanais, em unidades escolares não vulneráveis, ou de dez 

horas semanais em unidades escolares vulneráveis. Ele faz parte da Política Nacional de 

Alfabetização e visa ao pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, cumprindo a 

determinação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), quando afirma que, nos 

dois primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a 

alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades, para que os alunos apropriem-se 
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do sistema de escrita alfabética, de modo articulado ao desenvolvimento de outras 

habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de 

letramentos. 

Neste momento não podemos deixar de mencionar a Política Nacional de 

Alfabetização (PNA), instituída pelo Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019. Ela 

evidencia mais uma vez que a política pública educacional muda conforme se modifica 

a filiação partidária do governo, mas mantendo o mesmo eixo tecnicista, 

homogeneizador, e, como sempre, deixa a voz o professor à margem do processo de 

elaboração e implementação do Programa.  

A PNA prioriza, na política de Alfabetização, uma proposta metodológica 

pautada no método fônico. Apesar de o documento em si não instituir nominalmente um 

método, no texto fica clara a escolha metodológica, indicando para os aspectos que o 

professor precisa levar em consideração na alfabetização: a relação fonema-grafema, 

pois o aluno começa a aprender pelo som da letra; as sílabas, palavras e frases; e, apenas 

ao final, devem ser dados textos. Além disso, são usadas como referência as 

experiências internacionais em detrimento dos estudos e conhecimentos produzidos por 

instituições brasileiras. Percebe-se uma concepção tecnicista da alfabetização com foco 

em competências e habilidades. A avaliação pressupõe o cumprimento de metas; 

melhora nos índices nacionais e internacionais. A leitura e a escrita são vistas como um 

simples processo de decifração de um código, desconsiderando assim a questão social, 

histórica e cultural do processo de aquisição da língua escrita pelos estudantes.  

Como suporte ao professor, o governo federal lançou o curso Tempo de 

aprender44 que, apesar de não nomear, lança mão do método fônico como principal 

estratégia educacional para alfabetizar. O foco está nas relações grafofônicas e, como já 

indicado anteriormente, inicia-se pelo som da letra, depois apresenta-se a sílaba, as 

palavras e as frases, para, somente ao final do processo, chegar aos textos. Fotos com 

movimentos da boca e utilização de espelho compõem as estratégias utilizadas.  

Os professores alfabetizadores têm acesso a um curso na modalidade Educação a 

Distância (EaD), com vídeo-aulas (aulas expositivas gravadas em vídeo). E ainda ao 

Sistema On-line de Recursos para Alfabetização (Sora), com fichas de atividades 

prontas para serem aplicadas (planejamentos), exercícios de fixação dos conteúdos 

estudados, propostas de estratégias de ensino. No decorrer de todo o curso, a fala “siga 

 
44 Disponível em: <http://alfabetizacao.mec.gov.br/tempo-de-aprender>. Acesso em 26 jun. de 2020. 

http://alfabetizacao.mec.gov.br/tempo-de-aprender
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os passos a seguir” é muito presente em todas as vídeo-aulas, fortalecendo a ideia de 

receita de alfabetização, que desconsidera as diferenças regionais, socioeconômicas, de 

desenvolvimento infantil, no decorrer do processo. Além disso, desconsidera também os 

avanços que houve no Brasil em relação aos estudos da alfabetização de classes 

populares. Além disso, desconsidera também os avanços ocorridos no Brasil em relação 

aos estudos da alfabetização de classes populares, desvalorizando todo legado do 

Educador Paulo Freire (1921-1997), que propõe um processo educacional que atenda às 

necessidades dos excluídos dos direitos humanos básicos e da formação de sujeitos 

críticos, cônscios do seu papel na sociedade e construtores de sua própria história. 

No decorrer da implementação de programas com foco na formação dos 

professores, a questão dos métodos de alfabetização esteve muito presente. Hoje, por 

exemplo, percebe-se que o Programa Tempos de aprender do atual governo federal, 

apesar de afirmar que se baseia em “evidências científicas”, defende o método fônico 

sem apresentar argumentos substanciais, apenas afirmando que um determinado método 

é melhor que os demais. Mas também houve momentos, em governos anteriores, em 

que nenhum método era ideal. 

Acerca dos métodos de alfabetização, considerados como caminhos a percorrer 

em busca da aprendizagem da leitura e escrita, assim como suas práticas sociais, esta 

dissertação não buscou desqualificar nenhum, mas elucidar que existem outras formas 

de pensar alfabetização não pela ótica do método, mas a do aluno. Desta forma, junto à 

discussão dos métodos, é necessário refletir acerca do sujeito que aprende, seu 

desenvolvimento e tempo pedológico, visando a superar processos obsoletos de 

alfabetização e elencar propostas que levem os alunos ao exercício da prática social da 

leitura e escrita. Não está em jogo a simples eliminação do que é considerado 

tradicional. É preciso dar voz à experiência em alfabetização vivenciada pelos 

professores e possibilitar-lhes acesso a teorias que podem colaborar com práticas de 

alfabetização que tenham por base a diversidade do desenvolvimento humano, ou seja, a 

ideia de que não há um único padrão para se ensinar e aprender a ler e a escrever. 

Observa-se que os programas elencados, oriundos de uma determinada política 

partidária, não têm compromisso de continuidade, nem diálogo com a escola básica, são 

como “penduricalhos” frente às dificuldades enfrentadas pela escola no decorrer do 

processo de alfabetização de crianças que chegam ao final do Ciclo de Alfabetização 

sem dominar os conceitos básicos do código escrito, conforme dados da Avaliação 
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Nacional da Alfabetização. Nesse contexto, a escola tem se mostrado ineficaz, ao não 

atingir um objetivo básico elementar: alfabetizar as crianças. 

Nesse contexto, partindo da premissa de um dos programas voltados à 

alfabetização das crianças, o PNAIC, torna-se necessário refletir sobre alfabetizar na 

idade certa. Existe idade certa para alfabetizar? Considerando os postulados de Vigotski 

(2018) de que o desenvolvimento é contínuo e que, conforme Soares (2016, p. 341): 

 

[...] a aprendizagem da língua escrita pela criança [...] é um processo 

contínuo de desenvolvimento cognitivo e linguístico que não tem momento 

definível quer de início, quer de término, como, aliás, pode-se dizer de todas 

as demais áreas de desenvolvimento e aprendizagem – iniciam-se no 

nascimento e só terminam na morte. 

 

Não há como falar em idade certa para alfabetizar (Soares, Ibidem). O que 

podemos pensar é que, depois de certo tempo escolarizando-se, a criança, deverá 

dominar determinados aspectos da língua escrita para que possa prosseguir no seu 

processo de escolarização e inserção na sociedade, mas não se pode falar em idade 

certa, já que cada indivíduo possui seu tempo, o pedológico (VIGOTSKI, 2018).  

Outro ponto que não pode ser desconsiderado é o sistema de avaliação utilizado 

como base para a implementação e o acompanhamento dos Programas Governamentais 

voltados à alfabetização. O Sistema de Avaliação da Educação Básica e a Avaliação 

Nacional da Alfabetização compuseram o principal instrumento de análise dos índices 

de alfabetização do país ao longo das duas décadas pesquisadas nesta dissertação. São 

avaliações de larga escala, que não consideram as especificidades discentes, sejam elas 

de caráter socioeconômico, regional, de desenvolvimento da criança, tornando-se 

instrumentos de ranqueamento das redes e das instituições em função dos resultados 

obtidos. Esse fato compromete os reais resultados de redes e escolas, contribuindo 

assim para a ineficácia dos programas voltados à alfabetização e que estão longe de 

enfrentar as desigualdades educacionais relacionadas ao processo. 

Os resultados desta pesquisa permitem assegurar que a Rede Municipal de 

Cachoeiras de Macacu pouco fez de diferente na implementação de ações dos 

Programas Governamentais voltados à alfabetização das crianças. Houve apenas a 

reprodução do que foi emanado pelo governo federal, sem discutir com toda a 

comunidade escolar formas de sua reformulação e implementação, levando em conta as 

especificidades do município.  
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Os resultados apontam que o município não realizou nenhuma avaliação 

específica interna ou acompanhamento mais efetivo das ações desenvolvidas pelos 

programas in loco (nas escolas). Também não constatamos que o município tenha 

criado ações no sentido de fazer com que conhecimentos acessados por professores 

alfabetizadores fossem efetivados na prática, como uma política de alfabetização 

municipal, ficando restrito à decisão de cada escola continuar ou não trabalhando de 

acordo com as diretrizes. E, pior, os Programas não se tornaram uma política 

educacional com continuidade, pois, a cada proposta política partidárias, as orientações 

eram modificadas, inclusive mudavam os membros das equipes da Secretaria Municipal 

de Educação, responsáveis pela implementação e o acompanhamento dos programas. As 

propostas educacionais foram reduzidas à política partidária.  

Entretanto, é preciso dizer que tais programas tiveram suas benesses. Uma delas 

foi enfatizar a proposta sistematizada de alfabetização, pondo-a em evidência e 

ratificando a importância desse momento na escolarização de crianças. Houve também 

grande oferta de formação para os professores alfabetizadores, mesmo que reduzidas a 

treinamentos. 

Além disso, tais programas possibilitaram discutir e refletir a respeito do Ciclo 

de Alfabetização como uma proposta temporal que respeita as especificidades dos 

alunos, tornando-lhes o processo de alfabetização mais real e significativo. O Ciclo de 

Alfabetização é um tempo sequencial, ininterrupto, dedicado à inserção da criança na 

cultura escolar, à aprendizagem da leitura e da escrita, à ampliação das possibilidades de 

produção e compreensão de textos orais em situações familiares e do universo de 

referências culturais dos alunos nas diferentes áreas do conhecimento; tornando-se uma 

possibilidade que respeita as especificidades e os saberes dos alunos, seu tempo 

pedológico e ritmos de desenvolvimento (VIGOTSKI, 2018) no decorrer do processo de 

escolarização.   

Por fim, a pesquisa supracitada evidencia que, dentre as possibilidades para 

melhora na qualidade da alfabetização das crianças, é necessário que a formação 

continuada de professores seja transformada em política permanente, dada sua 

importância e centralidade ao se pensar na qualidade da Educação. Outro ponto central é 

a relação entre teoria e prática, a partir do fazer docente, devendo então a escola básica 

ter voz ativa na formulação das Políticas Públicas Educacionais. É fundamental ainda 

que programas voltados à alfabetização não surjam como paliativos para combater a 

suposta má-qualidade da educação, que não leva em consideração aspectos como 
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valorização da profissão docente e das condições de trabalho nas escolas públicas. Os 

profissionais da educação, em especial os professores alfabetizadores, precisam ser 

elevados ao status de colaboradores e não de meros executores de programas 

governamentais em todos os níveis. Para que a educação seja efetivamente um meio de 

transformação social, é necessário que qualquer política de alfabetização seja parte 

integrante de um Projeto maior de Educação e de Sociedade, um projeto em defesa dos 

direitos básicos da população e a favor da justiça social.  
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