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RESUMO 

 

 

 

O PNAIC e a educação básica em JATAÍ-GO: o que revelam os documentos? É resultado 

da pesquisa empreendida nos estudos de Mestrado em Educação, ligado à Linha de Pesquisa 

Políticas Educacionais, Gestão e Formação de Professores da Universidade Federal de Goiás, 

Regional de Jataí. A pesquisa investigou a política pública educacional “Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa” (PNAIC), instituído pela Lei nº 12.801, de 24 de abril de 2013, 

compreendida como a mais recente ação voltada para a alfabetização. O objetivo geral deste 

estudo foi o de analisar as mudanças ocorridas na alfabetização de alunos da educação básica, 

das escolas da rede municipal de Jataí-GO, a partir da adesão e implantação do PNAIC, 

provocando o seguinte questionamento: o que os cursos oferecidos pelo PNAIC têm contribuído 

concretamente para a prática pedagógica dos professores alfabetizadores do município de Jataí-

GO? Para tanto, coube investigar acerca desse curso de formação continuada em serviço, a fim 

de verificar os reais objetivos qualitativos de formação integral do sujeito, bem como a 

concepção de qualidade inerente a essa política tendo em vista seus desdobramentos e 

implicações no complexo processo educacional. Nessa proposta de formação continuada do 

professor alfabetizador está presente a singularidade, características específicas, e o campo de 

mediações, ou melhor, o campo da particularidade, que implica demandas e consequências na 

relação de ensino e aprendizagem realizada na escola e medeia a formação do professor 

alfabetizador, com propostas, objetivos, cadernos de formação, entre outros. O presente estudo 

se desenvolveu por meio da pesquisa qualitativa, exploratória e documental realizada a partir 

de dados levantados nos documentos oficiais do PNAIC e nos documentos de adesão ao Pacto, 

obtidos por meio da Secretaria Municipal de Educação de Jataí-GO. Para a discussão teórica e 

a análise os dados, esta pesquisadora utilizou como aporte teórico os métodos Materialismo 

Histórico Dialético e Pedagogia Histórico-Crítica. Estudar o PNAIC sob essa perspectiva 

oportunizou compreendê-lo como uma singularidade no contexto educacional e melhor 

entender como ele se expressa na organização capitalista e seus nexos com a totalidade social. 

Os dados analisados reafirmam uma realidade já conhecida dos pesquisadores em educação: 

gastam-se verbas imensuráveis com programas, metas e ações descontínuas e fragmentadas, 

implantadas sem a participação dos principais interessados – alunos, pais, professores e 

comunidade. E, ainda, mostram que houve mudanças nos níveis de proficiência em leitura e 

escrita, especificamente, nas escolas da rede municipal de ensino, de Jataí-GO, de acordo com 

a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), realizada em 2013 e 2014, independentemente 

de as escolas elevaram ou não o índice de formação dos professores alfabetizadores por meio 

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

processo de alfabetização pelo fato de cada escola apresentar uma realidade peculiar. 

 

 

Palavras-chave: PNAIC, Políticas Públicas Educacionais, Alfabetização, Formação 

Continuada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The PNAIC and basic education in JATAÍ-GO: what the documents reveal? Is the result 

of research undertaken in the studies of Master's degree in education, Educational Policy, 

Research line management and teacher training at the Federal University of Goiás, Jataí’s 

Regional de Jataí. The research investigated the public educational policy "National Pact for 

Literacy at the right age" (PNAIC), established by law No. 12.801 of 24 April 2013, understood 

as the latest action focused on literacy. The overall objective of this study was to analyze the 

changes in literacy for students of basic education, of the city schools of Jataí-GO, upon 

accession and implementation of the PNAIC, causing the following question: what do the 

courses offered by the PNAIC have contributed specifically to the pedagogical practice of 

literacy teachers in the municipality of Jataí-GO? To do so, investigate about this continuing 

training course in service, to verify the real qualitative goals of integral formation of the subject, 

as well as the design of quality inherent in this policy with a view to its consequences and 

implications in educational process. In this proposal for continuing education of literacy teacher 

is present the uniqueness, specific features, and the mediation field, or the field of particularity, 

that implies demands and consequences in the relationship of teaching and learning held at 

school and mediates the formation of tliteracy teacher, with proposals, goals, training books, 

among others. The present study developed through qualitative research, exploratory and 

documentary from data collected in the official documents of the PNAIC and in the documents 

of accession to the Covenant, obtained through the Municipal Secretary of education of Jataí-

GO. For the theoretical discussion and analysis data, this researcher used as theoretical 

contribution methods historical materialism Dialectic and Historical-critical Pedagogy. Study 

the PNAIC from this perspective provided them understand it as a singularity in the educational 

context and better understand how he expresses himself in capitalist organization and its 

linkages with the social totality. The parsed data reaffirm a known reality of researchers in 

education: immeasurable amounts spent with programs, goals and actions discontinuous and 

fragmented, deployed without the participation of the main stakeholders – students, parents, 

teachers and community. And, yet, show that there have been changes in the levels of 

proficiency in reading and writing, specifically, in city schools, education of Jataí-GO, 

according to the National Literacy Assessment (ANA) held in 2013 and 2014, regardless of 

whether the schools raised the index of teacher training literacy teachers through their 

participation in training groups of PNAIC confirming that you can't level the process of literacy 

by the fact each school present a peculiar reality. 

 

 

Keywords: PNAIC, Public Policy Education, Literacy, Continuing Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como o homem 

que escava. Antes de tudo, não deve temer voltar sempre ao mesmo fato, espalhá-lo 

como se espalha a terra, revolvê-lo como se revolve o solo (BENJAMIN, 1994, p. 

239). 

  

 

O excerto acima serve para iniciar a escrita desta dissertação que está em conformidade 

com a história da pesquisadora em suas fases não lineares na condição de estudante, como 

profissional da educação devido ao fato de o conteúdo (do excerto) expressar a visão da 

pesquisadora a respeito de como é difícil falar das próprias atuações profissionais na educação 

quando se vale da memória. Então, fez-se aqui uma espécie de trajeto inverso, revisitando as 

práticas da pesquisa enquanto sujeito em formação. Acredita-se ser impossível não predicar o 

adjetivo crítico a este texto, já que agora há outro olhar com condições de um olhar um pouco 

mais aprofundado por si só, pela própria forma de poder falar da profissão da pesquisadora e 

também dela própria. 

 

Memorial: a pesquisadora e a temática investigada 

 

Neste relato, procurou-se destacar os elementos que, marcados por quebras de 

paradigmas, por coerência e incoerências, e por meio das relações estabelecidas com o mundo, 

possibilitaram a construção da trajetória acadêmica que envolve as dimensões pessoal e 

profissional da pesquisadora. Neste contexto, especificamente neste momento do texto, a escrita 

passa a ser auto avaliativa, porque não se trata de algo impessoal, ou melhor, pode ser dito até 

mesmo confessional, reveladora de sonhos e eivada de emoções.  

Para Maturana (1998), as emoções não são algo que obscurecem o entendimento, não 

são restrições da razão; as emoções são dinâmicas corporais que especificam os domínios de 

ação em que os sujeitos se movem. “Uma mudança emocional implica uma mudança de 

domínio de ação. Nada nos ocorre, nada fazemos que não esteja definido como uma ação de 

certo tipo por uma emoção que o torna possível” (MATURANA, 1998, p. 92). 

Nesse reencontro com nossa memória o que ocorre se assemelha ao encontro em nós 

mesmos sem pedir licença, e sem medo de evidenciar os pontos velados da nossa trajetória, e 

assim busca-se ultrapassar o espaço do trabalho e falando de outras dimensões de nossa vida. 
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Iniciamos nossa trajetória profissional no ano de 1986 como professora em uma escola 

de educação infantil, antes educação pré-escolar em forma de creche. Nesse período, ainda 

cursava o terceiro ano do extinto curso Técnico em Magistério. Desde então, tem-se gerado 

uma preocupação com a importância da educação na vida das pessoas, visão esta que, ampliada 

durante o tempo transcorrido entre aquele evento e os dias atuais, mormente no que tange ao 

aprofundamento da compreensão da dimensão sócio-política deste conceito. Essa visão está 

ancorada nas experiências e reflexões que temos vivenciado ao longo da nossa trajetória no 

exercício dos papéis sociais mencionados nesse texto. 

No ano de 1987 conseguimos uma vaga para trabalhar na condição de professora 

substituta em uma escola pública estadual no município de Jataí-GO. Sempre trabalhando com 

o que hoje se denomina, Educação Infantil. Então, em 1988 ingressamos ao curso de Pedagogia 

do Campus Avançado da Universidade Federal de Goiás (UFG) em Jataí-GO e, também, no 

concurso público para professores da rede municipal de ensino, ambiente esse no qual atuamos 

até os dias atuais.  

Atualmente, trabalhamos com uma turma de Educação Infantil na Escola Municipal 

Rural Boa Vista e atuamos também como Coordenadora Pedagógica em uma extensão do 

Colégio Estadual Alcântara de Carvalho, ambos no município de Jataí-GO. Tivemos uma 

experiência de trabalho na rede privada de ensino por oito anos, o que nos oportunizou adquirir 

um grande conhecimento entre a realidade do ensino público e do privado, principalmente nas 

suas ideologias veladas e reveladas nas práticas docentes. 

No ano de 1993, ao concluir o Curso de Graduação em Pedagogia, fomos também 

aprovadas no concurso público para professores da rede estadual goiana de ensino. Nessa rede 

atuamos nas disciplinas de Sociologia e Filosofia, no Ensino Médio. 

Nossa prática docente extrapola os limites da sala de aula porque optamos em nos 

envolver com os movimentos sindicais da educação. Sendo assim, exercemos o cargo de 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (SINTEGO), na regional de 

Jataí-GO, por três mandatos. Trabalhar como sindicalista, representando classe trabalhista em 

educação, não pode ser considerada tarefa fácil. Na verdade, cremos ser uma das mais árduas e 

que não trazem vantagens além daquelas inerentes à luta sindical. O retorno que conseguimos 

com essa atuação foi o direcionamento de nossas leituras sobre a legislação para a educação. 

Além de, como não poderia deixar de ser, direcionar nossa atuação profissional, seja no 

exercício da docência ou em outras atividades na educação.  

Ainda, exercemos o cargo de Presidente do Conselho Municipal de Educação de Jataí-

GO quando da sua implantação, desempenhamos também a função de chefe do Departamento 
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Pedagógico da Secretaria Municipal da Educação (SME) e da Subsecretaria Regional de 

Educação de nossa cidade.  

Nossa atuação na rede municipal de educação de Jataí-GO pode ser avaliada como 

mais intensa, talvez pela proximidade com a cidade, talvez pela liderança sindical, talvez pelo 

envolvimento comprometido com o trabalho das escolas da rede municipal. Longe de 

bairrismos, cremos ser uma justificativa mais condizente com o que acreditamos ser 

profissional da educação atuante na sua cidade natal.  

Os embates sindicais e políticos fizeram com que colocássemos a teoria e a prática em 

um patamar de tensão igualitária. Esse termo (muito nosso, confessamos) retrata os caminhos 

pelos quais trilhamos, enquanto membro da SME, clivada pela realidade sindical. Afinal, essas 

práticas nos constituíram e nos constituem o tempo todo como sujeitos na formação e evolução 

da consciência.  

Atuamos no Ensino Superior de Jataí-GO na condição de professora substituta no 

Campus de Jataí da UFG. Ministramos as disciplinas Políticas Educacionais no Brasil, Estrutura 

e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio, nos cursos de Geografia e Matemática, de 

Educação Física, Pedagogia e Ciências Biológicas. 

Essa atuação também é uma experiência que nos trouxe outros olhares para nossa 

prática profissional. A preparação, que acreditamos ser necessária para uma professora que 

trabalha em Cursos de Licenciatura, nos parece de bastante relevância. Não colocamos as fases 

da Educação em níveis melhores ou piores; nem em fáceis ou difíceis, apenas defendemos que 

a exigência para o nosso trabalho no Ensino Superior é diferente – pelo menos no campo teórico 

– dos demais.  

Atuamos também como Secretária Municipal da Educação de Jataí-GO, nos anos de 

2008 a 2011 e declaramos que foi uma boa experiência, pois pudemos estabelecer uma ponte 

entre a teoria e a prática. Consideramos que tivemos uma atuação importante no sentido de 

resgatar direitos trabalhistas dos servidores da educação, bem como por buscar uma reflexão 

sobre os espaços escolares na tentativa de construir uma educação mais justa. 

Relatar estas reminiscências nos oportunizou retomar nossas experiências revolvendo 

o solo de nossas lembranças. Nessa escavação, emergiram fatos, fotos e recordações de tempos 

difíceis, de risos e de muito trabalho, além de ter reforçado nossa postura diante da vida e da 

nossa prática como educadora. Foi significativo resgatar da memória, momentos singulares de 

nossa história. Estamos diante de uma história que queremos dar continuidade com a maior 

importância e qualidade possíveis.  
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As escolhas conscientes dos caminhos que percorremos e suas consequências foram 

ousadas e arriscadas, mas das quais não nos arrependemos. Esses caminhos nos proporcionaram 

crescimento pessoal e profissional. As dificuldades enfrentadas nos conduziram ao 

fortalecimento para o enfrentamento das diversas situações que a própria vida se encarrega de 

apresentar. Aprendemos a valorizar e amar cada vez mais aqueles que são próximos, a começar 

por nossa família.  

Conhecimento sem amor é vazio, viver sem amor é não encontrar sentido para a vida. 

Sabemos que não atingimos tudo que desejamos apesar de nos sentirmos felizes com tudo que 

temos. Percebemos que a curiosidade nos move e que, após cada sonho alcançado, outros 

passam a nos motivar em busca de novas conquistas e ideais.  

Desde muito cedo fomos acometidas pelo fascínio de transmitir/construir o saber. A 

admiração que sempre guardamos pelo “professor” tornou-se algo real, palpável em nossa vida. 

A busca incansável pelo aperfeiçoamento profissional e pessoal nos trouxe até aqui. 

Durante nossa prática docente, temos nos convencido de que o aprendizado da 

docência, desde os primeiros anos, implica num processo marcado pelo enfrentamento de 

desafios e insegurança, que impulsiona a busca por fontes de conhecimento e requer a existência 

de apoios articulados à experiência e espaços nos quais as práticas possam ser discutidas e 

partilhadas. É, portanto, uma experiência construída socialmente, em diferentes contextos de 

socialização. Dentre esses espaços destacam-se o contexto familiar, que é o grupo social mais 

próximo, o contexto de trabalho na instituição escolar e o contexto de formação profissional. 

Esses espaços são permeáveis, apresentando-se como fontes dos diversos conhecimentos, 

práticas, valores, crenças, motivos, que vão se configurando na construção da docência. 

O crivo da prática docente permite uma apropriação mais reflexiva dos conteúdos 

trabalhados nas escolas, ao mesmo tempo em que nos favorece uma consciência crítica sobre a 

própria prática. 

Podemos acreditar que possibilitar uma aprendizagem significativa aos alunos exige a 

ressignificação do processo de aprender do próprio professor, provocando a necessidade de um 

projeto formativo que oportunize uma trajetória de apropriação de conhecimento e de reflexão 

sobre sua prática. 

Portanto, decidimos nos submeter à seleção para o Mestrado em Educação da UFG, 

Regional Jataí-GO, bem como de desenvolver esta pesquisa que, ora, apresentamos cujo objeto 

é a política pública denominada Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e 

suas contribuições para a melhoria da prática de professores alfabetizadores em nosso 

município.  
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Assim, finalizamos essa incursão em nossas memórias não tão distantes do presente. 

Ratificamos que somos o resultado de toda essa trilha, que ora se apresenta tortuosa, nunca 

linear, porém contínua e ininterrupta. Nesse exercício de construção, tanto pessoal quanto 

profissional, faz-se mister retomar o projeto inicial, refazendo-o, desconstruindo-o, edificando-

o sempre que preciso for, pois, como bem afirma Rosa (2001, p. 39), “o Senhor... mire e veja, 

o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais; não foram 

terminadas - mas que elas vão sempre mudando”. 

Doravante assumimos a linguagem impessoal apropriada para esta dissertação. 

 

Delineamento da pesquisa 

 

Conhecer e reconhecer os sentidos e significados que são atribuídos às políticas 

públicas, por parte dos envolvidos na conjuntura, oportuniza uma reflexão acerca das políticas 

sociais, mas também propicia a possibilidade de analisar e avaliar as políticas públicas. As 

políticas públicas não são elaboradas e estabelecidas apartadas da conjuntura mais ampla de 

uma sociedade, pelo contrário, elas estão diretamente relacionadas e articuladas às necessidades 

e às especificidades de seu tempo histórico. 

A escolha por investigar o PNAIC e a Educação Básica em Jataí-GO justifica-se por 

se tratar de uma ação do governo via políticas públicas que garantem a alfabetização em Língua 

Portuguesa e Matemática para todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino, apoiam-se 

na formação acadêmica e profissional da pesquisadora e que lhe têm gerado reflexões e 

angústias antes mesmo do ingresso ao programa de Pós-Graduação (Mestrado em Educação da 

UFG, Regional Jataí-GO). Pode-se afirmar que estas angústias tiveram início desde a graduação 

em Pedagogia, quando a pesquisadora se deparou com uma organização curricular fragmentada 

e disciplinar e uma desarticulação entre a teoria e a prática.  

A inquietude aqui provocada advém do seguinte questionamento, que se constitui na 

problemática desse trabalho de pesquisa: o que os cursos oferecidos pelo PNAIC têm 

contribuído concretamente para a prática pedagógica dos professores alfabetizadores do 

município de Jataí-GO? Para tanto, cabe investigar acerca desse curso de formação continuada 

em serviço, com o intuito de verificar os reais objetivos qualitativos de formação integral do 

sujeito, bem como a concepção de qualidade inerente a essa política. 

Torna-se interessante problematizar essa questão porque, ao se depreender o conceito 

de alfabetização no PNAIC, tem-se que, na concepção do programa (BRASIL, 2012b), o 

mesmo se refere a uma inovação ante o que ocorria na década de oitenta de escrita alfabética 
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via de processo de repetição e memorização.  

O PNAIC se configura numa política pública destinada a resolver problemas na 

qualidade da educação de nível básico por meio de políticas que venham a possibilitar melhorias 

na aprendizagem da leitura e da escrita das crianças de até 8 (oito) anos de idade nos três 

primeiros anos de escolarização básica. 

A Educação Básica compõe-se, segundo Artigo 21 da LDB 9394/96 da educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio. E tem por finalidade segundo essa mesma lei: 

 

Art. 22 A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe 

a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

 

Assim a educação básica tem a finalidade, segundo a legislação, de possibilitar 

aquisição de habilidades necessárias ao convívio em sociedade, por meio de uma formação 

comum, assim as dificuldades de aprendizagem em habilidade básica de ler e escrever e utilizar 

essa na prática social se constitui pontos a serem resolvidos por meio da implementação de 

programas e projetos de cunho social. 

O documento oficial do PNAIC – “Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: 

avaliação no ciclo de alfabetização - reflexões e sugestões” – não explica o conceito 

construtivista e interacionista1 no qual se insere, mas defende que a criança precisa compreender 

o funcionamento do sistema de escrita e o domínio das correspondências entre fala e escrita. 

Esta análise não pretende demandar esforços no que se refere às questões linguísticas e as suas 

problematizações, mas fazer inferência ao que ocorre em similitude com a história.  

A hipótese levantada nesse estudo é a de que não há mudanças substanciais na prática 

pedagógica dos professores alfabetizadores porque o currículo é engessado, uma vez que está 

sustentado por políticas públicas que buscam resultados quantitativos e não se ocupam com 

uma formação íntegra e humanística do sujeito.  

                                                           
1 Cf. Aranha (2006) o construtivismo representa esforço na busca por caminhos que deem conta da complexidade 

do processo de conhecimento. Nessa corrente o conhecimento ocorre como resultado de uma construção contínua 

em meio a invenção e descoberta. O construtivismo pretende superar as duas tendências epistemológicas comuns: 

a tendência racionalista que se baseia no inatismo cartesiano que se funda nos conhecimentos preestabelecidos no 

ser humano como ponto de partida para investigação. E a outra tendência é a empirista que é baseada em Locke 

na qual o sujeito é isento de saberes prévios os adquiri mediante as experiências. No construtivismo o 

conhecimento do sujeito sobre o objeto não é inato e nem advém do objeto, mas de uma interação entre ambos. 

Aplicando isso à educação, no construtivismo visto como uma concepção interacionista, a criança não é passiva e 

nem o professor um mero transmissor de conhecimento, mas o processo ensino-aprendizagem se dá mediante o 

desenvolvimento de estágios sucessivos de organização e reorganização do pensamento fundamentado também na 

afetividade. 



 

 

19 

Acredita-se que uma alfabetização tem possibilidades de ocorrer nos três primeiros 

anos, conforme o previsto pelo PNAIC, porém há que se inquirirem as devidas concepções de 

alfabetização e de qualidade da alfabetização. Acreditou-se que não haverá mudanças 

substanciais, uma vez que essa política não se afasta daquelas que buscam resultados 

quantitativos e representativos, junto aos capitais internacionais que pretendem garantir a 

economia de mercado e a tecnologia e, portanto, uma formação dos indivíduos com essa mesma 

finalidade específica.  

Trata-se de uma pesquisa documental, de natureza qualitativa, realizada a partir de 

dados levantados nos documentos oficiais do PNAIC e nos documentos de adesão ao PNAIC, 

pela SME de Jataí-GO, a saber: ofícios, atas de reuniões, projeto PNAIC 2013/2014 do 

município; resultados das avaliações da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA)2 

2013/2014, concernentes à leitura e à escrita de alunos do 3º ano do Ensino Fundamental. 

 

Objetivos da pesquisa 

 

O objetivo geral deste estudo foi o de analisar as mudanças ocorridas na alfabetização 

de alunos das escolas públicas do município de Jataí-GO3 a partir da adesão e implantação do 

PNAIC4 tendo em vista seus desdobramentos e implicações no complexo processo educacional, 

mediante a análise dos documentos obtidos na SME desse município. Como objetivos 

específicos, são:  

 Desenvolver uma trajetória histórica das políticas de alfabetização no Brasil e em Jataí-

GO. 

                                                           
2 Cf. Brasil (2013) a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) que se configura como uma avaliação para 

verificar o percurso de aprendizagem dos alunos ao término do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) e que 

começou a ser aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) aos 

alunos do 3º ano do Ensino Fundamental, no ano de 2013. 
3 O município de Jataí-GO aderiu ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) em 2012. Os 

professores alfabetizadores participaram do curso de formação (2013-2014), promovido pelo Ministério da 

Educação (MEC), como ação principal do PNAIC.  A elaboração da matriz curricular de 2014 teve a influência 

das propostas discutidas e trabalhadas em sala de aula durante os cursos de formação. 
4 Cf. Brasil (2012c) o PNAIC é o mais novo programa, referente à alfabetização, proposto pelo MEC, que visa 

melhorar o baixo rendimento dos alunos nas avaliações de leitura, escrita e Matemática nos anos iniciais. Esse 

programa foi regulado pela Medida Provisória nº 586, de 8 de novembro de 2012, que dispõe sobre o apoio técnico 

e financeiro da União aos entes federados no âmbito do Pacto, conferido no art. 2 da Constituição Federal. 

Posteriormente, a Lei nº 12.801, de 24 de abril de 2013 regulamenta essa medida. No art. 1º está posto que a União 

dispusesse sobre o apoio técnico e financeiro aos entes federados no âmbito do PNAIC, visando promover a 

alfabetização dos estudantes até os 8 anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental da Educação Básica 

(BRASIL, 2012a). O Pacto surgiu, como política pública, a partir da necessidade de adequar alfabetização e 

escolarização, uma vez que muitas crianças concluem o primeiro ciclo do Ensino Fundamental (1º ao 5° ano) sem 

estarem completamente alfabetizadas.    
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 Contextualizar o PNAIC como uma das políticas públicas advindas dos projetos 

internacionais de interferência da economia na política. 

 Compreender a estrutura do PNAIC, os objetivos e as metas previstas no documento 

oficial para os três primeiros anos da Educação Básica e investigar os pressupostos 

previstos para a formação continuada dos professores do Ciclo Básico de Alfabetização. 

 Investigar os pressupostos previstos para a formação continuada dos professores 

alfabetizadores e discutir as reais influências, nas avaliações externas, que tal política 

de formação pode oferecer.  

 

Estado da Arte: o PNAIC em pesquisas 

 

Os resultados obtidos na fase documental dão conta da originalidade do estudo 

proposto, dada a ausência de publicações sobre o PNAIC em Jataí-GO e em Goiás, nas bases 

pesquisadas, como também a incipiência de estudos acerca do PNAIC, algo já esperado, em 

razão do pouco tempo de execução do programa.  

Inicialmente delimitou-se um conjunto de palavras-chave, nos sumários dos 

periódicos, encontram-se para os termos: “alfabetização no Brasil” mais de 196.716 pesquisas 

entre teses e dissertações, refinou-se então a busca com o termo “alfabetização nas séries 

iniciais” encontram-se 94.202 pesquisas, dessas 20% delas são localizadas no Sul do país, 40% 

delas localizadas no Sudeste, e o restante espalhado pelo país. Com relação aos termos “PNAIC 

e a alfabetização” foram encontradas 224.019 teses e dissertações, refinando mais ainda, foram 

encontrados 75 trabalhos tendo “PNAIC” como palavra-chave, dados estes encontrados na base 

de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

Nas teses e dissertações5, as temáticas tratadas abrangeram: Ruggeri (2016) com o 

título que analisou o espaço que o livro literário tem ocupado nas práticas docentes dos 

professores alfabetizadores do 1º ano que participaram de formação continuada oferecida pelo 

MEC nos últimos dez anos, em especial no PNAIC. Silva (2015) que analisou os resultados 

obtidos na Provinha Brasil e as habilidades de leitura e escrita cobradas por ela, além da 

influência que essa avaliação externa tem em levar à reformulação do planejamento das aulas 

de língua materna, bem como investigar a avaliação que os professores fazem da provinha. 

                                                           
5 Foram identificadas teses e dissertações baseadas nos indexadores “PNAIC” ou “Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa”, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), sendo localizados 

oito estudos, dos quais apenas seis abordavam diretamente o PNAIC. A base de teses e dissertações da Capes não 

apresentou resultados para esses indexadores e a busca no sítio da Scielo.br permitiu a identificação de um artigo. 



 

 

21 

Cirino (2015) procurou discutir o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), no sentido 

de compreender sua apropriação pela escola no 5º ano do ensino fundamental, especificamente, 

buscou-se caracterizar o Programa dentro das políticas públicas de leitura, discutindo a 

formação do leitor de modo a perceber suas contribuições e impasses nas escolas municipais da 

cidade de Ipameri-GO. 

 Moreira (2016) buscou compreender as relações existentes entre a Educação do 

Campo, a luta pela terra e a reprodução camponesa no Munícipio de Goiás, após 30 anos de 

reforma agrária, e identificar os principais avanços e desafios vividos pelos sujeitos do campo 

como atores principais do processo educativo, buscou-se também conhecer o Curso de 

Formação de Professores, na modalidade de Educação do Campo, ofertado pela UFG. Carniello 

(2014) analisou as políticas públicas de formação continuada oferecida aos docentes da rede 

municipal de ensino, por meio das ações formativas desenvolvidas pelo Centro de Formação 

dos Profissionais em Educação de Anápolis (CEFOPE), principal ambiente de concretização 

destas políticas públicas no município de Anápolis-GO.  

Alves (2013) teve como objetivo compreender os princípios, as características e a 

concepção de educação integral do Programa Mais Educação (PME); Jesus (2015) analisou a 

prática pedagógica de duas professoras formadoras da disciplina da área de Matemática do 

curso de Pedagogia de duas Universidades do estado de Goiás, investigando os possíveis 

reflexos das respectivas trajetórias formativas e de suas concepções acerca da Matemática e do 

seu ensino na atuação docente. 

 Reis (2015) buscou compreender e analisar como se realiza a gestão do currículo por 

professores da Rede Municipal de Ensino de Goiânia. 

Na base de dados da CAPES, encontrou-se Toti (2014), que investigou a elaboração 

do currículo de ciências dos três anos iniciais do Ensino Fundamental do município de Jataí-

GO com relação às condições de elaboração, pressupostos, conteúdo, forma e influências de 

políticas públicas nessa elaboração, especificamente as ações do PNAIC. 

 Na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFG (BDTD), Feitosa (2014) se 

empenhou em analisar e compreender as políticas de formação contínua e o trabalho dos 

professores da Educação Básica, atendidos pela Subsecretaria de Estado de Educação de Jataí-

GO, no contexto da Rede Pública Estadual do Ensino Médio em Goiás (2011-2014); Borges 

(2016) teve como objetivo analisar as práticas de subjetivação desenvolvidas pela Prova Brasil 

e pelo que se diz sobre ela e sobre a identidade do professor; Almeida (2015) investigou acerca 

do ensino da Língua Portuguesa dentro das políticas de currículo para a educação básica em 

Jataí-GO; e Assis (2014) buscou compreender a realidade vivenciada pelas escolas da rede 
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municipal de ensino de Jataí-GO, referente às possíveis interferências produzidas pelo Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  

De todos os trabalhos citados, o que mais se aproxima ao objeto de investigação que 

aqui se instaura é esse último, porque incluiu pesquisa teórica sobre o objeto de estudo e, ainda, 

exame das políticas, programas, ações, marcos legais indicadores referentes ao ensino 

fundamental a partir dos anos 1990, bem como em buscar compreender a realidade vivenciada 

pelas escolas da rede municipal de ensino de Jataí-GO. 

Nesta perspectiva, os trabalhos sobre alfabetização examinam o desenvolvimento 

social que acompanha a expansão dos usos da escrita, devido às mudanças políticas, sociais e 

econômicas relacionadas com a extensão da escrita nas sociedades tecnológicas. 

Vale ressaltar que se entende a alfabetização, assim como a educação é entendida, 

como fator de realização da cidadania, na luta para superação das desigualdades sociais e da 

exclusão social. O PNAIC traz consigo o debate sobre a garantia da alfabetização por meio de 

uma perspectiva social da língua, facilitando o acesso e os modos de comunicação numa 

sociedade que possui padrões de integração. A verdadeira alfabetização não se dá somente a 

partir do domínio do Sistema de Escrita Alfabética, mas no desenvolvimento de capacidades 

cognitivas e afetivas. 

É essencial observar que o fracasso na alfabetização deve-se muito à concepção 

predominante entre os profissionais nas escolas nos dias atuais, pois a maneira como o educador 

compreende o ato de ler determina o ato de ensinar, ou seja, sua modalidade de aprendizagem 

determina sua maneira de ensinar. 

Sendo assim, avaliar as políticas públicas educacionais é investigar se seus efeitos 

estão contribuindo para a construção da cidadania, para a transformação da sociedade e, para 

tanto, não bastam ações pontuais voltadas para a maior eficiência e eficácia dos programas. 

Portanto, a avaliação das políticas educacionais, como é o caso do PNAIC, se torna 

fundamental na sociedade atual para fornecer aos gestores, formuladores e implementadores 

dos programas e projetos, o conhecimento necessário para a tomada de decisões que 

proporcionem esse outro olhar sobre a cidadania e a reformulação de políticas que tenham 

efetividade social. 

Defende-se que um processo de avaliação das políticas públicas educacionais deve 

levar em consideração o contexto social, econômico, político e cultural, a concepção dos 

gestores, bem como contemplar a investigação da estrutura, da dinâmica de funcionamento, das 

relações de poder, dos interesses e valores que as permeiam. 
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Procedimentos metodológicos 

 

Para a constituição deste estudo, foram adotados alguns procedimentos metodológicos 

necessários para responder aos questionamentos e se chegar ao objetivo proposto inicialmente, 

que foi o de analisar as mudanças ocorridas para a melhoria da alfabetização, nas escolas 

públicas do município de Jataí-GO, a partir da adesão e implantação do PNAIC. Além disso, 

buscou-se também compreender a estrutura do PNAIC, os objetivos e as metas previstos no 

documento oficial e a forma como o município de Jataí implantou esse projeto na rede pública 

de ensino. 

Para tanto, optou-se, pela natureza dos dados, pela pesquisa do tipo qualitativa, 

exploratória, documental, amparada no método Materialista Histórico Dialético, fundado no 

marxismo. Esse método contribuiu para desvelar a realidade do PNAIC, apreendendo o real, a 

partir de suas contradições e relações entre singularidade, particularidade e universalidade. Esse 

enfoque tende a analisar o real a partir do seu desenvolvimento histórico, da sua gênese e 

desenvolvimento, captando as categorias mediadoras que possibilitam a sua apreensão numa 

totalidade (LUKÁCS, 2010).  

O lócus de investigação é constituído de 27 escolas de ensino fundamental da rede 

municipal de ensino de Jataí-GO, cidade situada no Sudoeste goiano, com 88.006 habitantes, 

segundo o censo do IBGE de 2010. Essa cidade contava, no ano de 2012, com 65 

estabelecimentos de ensino que ofertavam educação básica: um federal, onze estaduais, 26 

privados e 27 municipais. A rede municipal, portanto, apresentava o maior número de escolas 

do ensino fundamental, em Jataí-GO. 

A pesquisa foi desenvolvida em três fases: (a) fase documental, em que foi realizado 

levantamento da legislação relativa ao PNAIC; (b) levantamento de teses e dissertações sobre 

o tema, na base de teses da CAPES e na base SciELO, bem como na BDTD; (c) fase da coleta 

em campo, que abrangeu a aquisição de documentos referentes ao PNAIC desde sua adesão 

pelo município de Jataí-GO. 

Para Lakatos e Marconi (2008, p. 176), “a característica da pesquisa documental é que 

a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não”. A princípio, é relevante 

ressaltar que a pesquisa documental traz um elemento diferenciador da pesquisa bibliográfica 

que é a natureza das fontes. As referências bibliográficas aqui servem de aporte teórico para 

sustentar as análises dos dados extraídos dos documentos.  

Nesse sentido, a seleção dos documentos constitui-se em uma fase importante da 

pesquisa. Segundo Cellard (2008, p. 298), “a técnica documental vale-se de documentos 
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originais, que ainda não receberam tratamento analítico por nenhum autor”. Enquanto isso, 

Fonseca (2002) assevera que: 

 

a pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem 

tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, 

documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de 

empresas, vídeos de programas de televisão, etc. (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

O uso de documentos na pesquisa se deve ao fato de haver neles uma grande riqueza 

que pode ser percebida pelo pesquisador e ser trazida à tona. Tal utilização deve ser criteriosa 

e valorizada, pois permite a compreensão de realidades e contextos estudados.  

O documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para todo pesquisador 

nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em qualquer reconstituição referente 

a um passado relativamente distante, pois não é raro que ele represente a quase totalidade dos 

vestígios da atividade humana em determinadas épocas. Além disso, muito frequentemente, ele 

permanece como o único testemunho de atividades particulares ocorridas num passado recente 

(CELLARD, 2008, p. 295). 

Cellard (2008, p. 301) discorre ainda que “é importante assegurar-se da qualidade da 

informação transmitida”. Portanto, a procedência do documento é também importante, posto 

que “uma pessoa que deseja empreender uma pesquisa documental deve, com o objetivo de 

constituir um corpus satisfatório, esgotar todas as pistas capazes de lhe fornecer informações 

interessantes” (CELLARD, 2008, p. 298). 

Em relação à pesquisa qualitativa, conforme Triviños (1987), esse tipo de pesquisa 

procura conhecer a realidade estudada, suas características, além de descrever com exatidão os 

fatos e fenômenos de determinada realidade. Uma característica básica da pesquisa qualitativa, 

o interesse da pesquisa nos significados conferidos aos objetos, num contexto social, e o 

esclarecimento desses significados pelo pesquisador. 

Os dados coletados aqui fazem parte dos documentos oficiais do PNAIC, sendo oito 

cadernos referentes ao ano 01, direcionados aos alunos do ciclo de Alfabetização (1º ao 3º anos) 

da Educação Básica; e dos documentos de adesão ao PNAIC, da SME de Jataí-GO. 

Inicialmente realizou-se uma revisão bibliográfica, embasada em autores que tratam 

da questão da alfabetização, retomando desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais, 

apresentando as políticas para a alfabetização ao longo do decurso histórico brasileiro; 

discorreu-se também sobre as políticas públicas educacionais, com vistas ao advento do 

PNAIC. Ao longo deste estudo também se realizou a leitura de documentos, tais como 

resoluções, portarias e leis sobre o PNAIC como política pública, analisou-se ainda os 
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documentos das Conferências ocorridas em Jomtien – Tailândia (1990), Nova Délhi – Índia 

(1993) e Dakar – Senegal (2000). 

Este estudo também se ampara no método educacional da Pedagogia Histórico-Crítica, 

que segue a vertente marxista, sobretudo no que diz respeito ao materialismo histórico dialético. 

Conforme Saviani (2005), essa proposta coloca em proeminência a relação entre a educação e 

o trabalho, por meio da concepção marxista, destacando a importância da fundamentação 

teórica de acordo com a perspectiva histórica dialética e afina fortemente com o que se refere 

as suas bases psicológicas, com a psicologia histórico-cultural desenvolvida pela “Escola de 

Vygotsky”.  

A educação é entendida como o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens. Isso significa que a educação é tratada como mediação no seio da prática social global. 

Educação mediadora, prática social, ponto de partida e chegada para a superação das 

desigualdades sociais. 

A prática social se coloca, então, como o ponto de partida e o ponto de chegada da 

prática educativa. Daí decorre um método pedagógico que parta da prática social na qual 

professor e aluno se encontram igualmente inseridos, ocupando, porém, posições distintas, 

condição essencial para que travem uma relação fecunda na compreensão e encaminhamento 

da solução dos problemas postos pela prática social, cabendo aos momentos intermediários do 

método identificar as questões suscitadas pela prática social (problematização), dispor os 

instrumentos teóricos e práticos para a sua compreensão e solução (instrumentação).   

Neste momento da instrumentalização, as sínteses já existentes na ciência dão suporte 

para as buscas realizadas, visando à interiorização dos novos elementos ou conteúdos, pela 

catarse, para finalmente se chegar à prática social reelaborada, para a qual o estudante terá 

construído novos elementos perceptivos, através dos conteúdos apreendidos das situações 

organizadas pelo professor. 

O método dialético aplicado em cada momento para se entender a luta de classes 

ilumina o caminho e ajuda a transformar as ideias em forças materiais – deixando mais perto o 

dia em que homens e mulheres poderão passar do reino da necessidade para o reino da liberdade, 

daí, de se assumir um compromisso social para a constituição de uma sociedade mais solidária, 

mais humanizadora, mais justa e igualitária, rompendo com a lógica da competitividade e do 

capitalismo. 

Os dados estatísticos referentes às diferentes avaliações externas realizadas pelo 

Governo Federal via Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Anísio Teixeira e 
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em larga escala, a que a escola é submetida, apontam que, embora se tenha a oferta de educação 

em proporções cada vez maiores para toda a aprendizagem, ela não tem se constituído como 

direito, e que a alfabetização constituiu-se como um dos maiores problemas da educação nos 

últimos tempos.  

Diferentes discussões relativas à formação do professor e à prática da alfabetização 

constituem pauta no cenário Nacional. Por outro lado, projetos educacionais implantados nas 

últimas décadas são embasados numa perspectiva da individualização dos sujeitos, por meio da 

formação de competências e habilidades. A escola tem se limitado a reproduzir as contradições 

sociais.  

Para demonstrar como essas contradições ocorrem no interior da escola, faz-se mister 

o propósito de analisar a escola, ou na função hegemônica, ou na função contra hegemônica, 

apresentar fatos e momentos que envolvam a educação brasileira, pois se entende ser necessário 

explicitar a realidade social e nela analisar a educação em seu papel de mediação ativa, no 

contexto de uma sociedade capitalista hierárquica e centralizadora.  

É condição necessária para este entendimento analisar a forma como a ordem 

capitalista implantada no Brasil se concretiza, colocando a educação a seu serviço, desse modo 

como determina mais do que uma organização econômica, uma cultura, uma filosofia, uma 

concepção de mundo e um modo de vida. Para isso, buscaram-se as origens e as ideias que se 

produziram e se estabeleceram para manter ou modificar a ordem vigente.  

A educação, quando apreendida no plano de determinações e relações e sendo 

componente inerente dessas mesmas relações, apresenta-se historicamente como um campo de 

disputa por hegemonia. Todavia, essa divergência/luta de interesses se dá na perspectiva de 

articulação das concepções, da organização dos processos e, também, dos conteúdos 

educativos, das relações sociais e, mais ainda, das pressões exercidas sobre diferentes 

segmentos e sujeitos que convivem no ambiente escolar.           

Por conseguinte, torna-se impossível discutir sobre a escola desconsiderando sua 

ligação entre educação e sociedade, nem ignorando as questões que buscam apreender a função 

social da educação na produção e reprodução das relações sociais, pois a educação só faz 

sentido se integrada ao processo de transformação da sociedade. 

O papel e a função desempenhados pela escola visam o ser humano, considerando-o 

como ser concreto e histórico, que em sociedade relaciona-se com outros seres vivos.  Esta 

afirmação é confirmada por Gramsci (1978, p. 43-44), quando ele analisa como o homem entra 

em contato historicamente com os demais homens e a natureza, nos auxiliando na percepção de 

como se dá a relação de hegemonia e contra hegemonia nas ações políticas e sociais e como as 
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concepções educativas se inserem nelas. Para realizar a função hegemônica a mesma classe 

hegemônica vale-se do que Gramsci chama de instituições privadas, dentre as quais, a escola.    

Gramsci (1978) concebe a hegemonia não mais como um sistema formal fechado, nem 

absolutamente homogêneo e articulado – afirmando que estes sistemas por nunca ocorrerem na 

realidade prática, mas apenas no papel e por configurarem como cômodos, fáceis, abstratos e 

especificados – acabam por não explicar os acontecimentos numa sociedade particular 

determinada. A hegemonia, pelo contrário, é um processo que expressa a consciência e os 

valores organizados praticamente por significados específicos e dominantes, num processo 

social vivido de maneira contraditória, incompleta e, até muitas vezes, imprecisa. 

Ao longo do tempo, o termo hegemonia foi sendo aplicado a campos distintos do 

político-militar, mas, mesmo assim, conservou suas características políticas de domínio e 

direção. Nos tempos modernos, caracterizados como o momento histórico no qual o domínio 

de uma nação sobre a outra se destaca, assim como o de um grupo social em detrimento dos 

demais, intensifica-se o uso do termo hegemonia de classes representando o poder de uma 

classe sobre a outra. 

A respeito das classes sociais, Engels afirma ser Marx o descobridor da grande lei da 

história, 

 

Lei segundo a qual todas as lutas históricas se desenvolvem quer no domínio político, 

religioso, filosófico, quer em outro qualquer campo ideológico, são, na realidade, 

apenas a expressão mais ou menos claras de lutas entre classes sociais, e que a 

existência e, portanto, também os conflitos entre estas classes são, por sua vez, 

condicionados pelo grau de desenvolvimento de sua situação econômica, pelo seu 

modo de produção e de troca, que é determinado pelo precedente (ENGELS, 1885 

apud MARX, 2004, p. 13). 

 

Para Marx a história de todas as sociedades — desde o surgimento da propriedade 

privada — tem sido a história da luta de classes. Gramsci reitera esta análise ao afirmar que é 

durante o processo de organização que as classes sociais buscam a construção da hegemonia na 

constituição de relações de forças que são: 

 

a avaliação dos graus da homogeneidade, autoconsciência e organização atingida 

pelos vários grupos sociais. Esse momento por sua vez, pode ser analisado e 

diferenciado em vários graus que correspondem a momentos diversos de consciência 

política coletiva, assim como tem se manifestado até agora na história (GRAMSCI, 

2004, p. 49). 

 

Sendo assim, para Gramsci, a hegemonia da civilização burguesa eterniza-se na 

sociedade por meio de atividades e iniciativas de uma ampla rede de organizações culturais, 
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movimentos políticos e instituições educacionais que expandem sua concepção de mundo e 

seus valores atinentes à sociedade. Deste modo, em Gramsci, a hegemonia é apresentada em 

toda a sua plenitude, ou seja, não alcança apenas a estrutura econômica e a organização política 

da sociedade, mas também incide sobre o modo de pensar e de conhecer as orientações 

ideológicas e culturais. 

É ainda de Gramsci (1978) a afirmação de que é a prática política da classe dominante 

nas sociedades capitalistas avançadas, que visa à constituição da ficção de um interesse geral, 

buscando com isso provocar o consentimento ativo dos dominados, através da elaboração de 

uma função ideológica particular. Isto evidencia o exercício não coercitivo do domínio e da 

dominação de classe pela hegemonia ideológica, já que a dominação de classe pode fazer adotar 

os seus valores e as suas convicções pelo restante da sociedade através de instâncias de 

socialização sem a necessidade de usar a força nem a repressão, o que na escola assume 

características próprias. 

Os conceitos de sociedade civil e de hegemonia admitem pensar a educação tanto 

como instrumento de dominação e reprodução das relações sociais quanto de emancipação. O 

pensamento de Gramsci conhece que na sociedade civil circulam ideologias. Sobre isso, Freitag 

(1986, p. 38) explica que “nela a classe hegemônica procura impor à classe subalterna sua 

concepção de mundo que, aceita e assimilada vai constituir o senso comum”. 

A educação representa para a sociedade mais do que uma organização econômica que 

gera despesas ou lucro, tanto para o poder público quanto para a sociedade civil, seja ela a classe 

dominante ou dominada. Ela representa também uma concepção de mundo, fundamentada em 

ideologias e ao mesmo tempo reflete esta concepção na sociedade na qual se insere. 

Todos os “socialistas utópicos, todos os anarquistas chamaram a atenção e, ainda mais, 

confiaram no ensino e na instrução como instrumentos de transformação” (MARX; ENGELS, 

1992, p. 2). Para eles, a educação, a ciência e a extensão do conhecimento podem levar os seres 

humanos à emancipação e à libertação das forças opressoras. 

O que se depreende dessa tese aqui esboçada é que a escola, enquanto instituição 

inserida em uma sociedade capitalista, aparece como uma instituição que deveria estar neutra 

ou dissociada de qualquer influência social. Esta ideia é validada por Althusser (1985, p. 57), 

quando assevera que na ideologia capitalista tecnoburocrática, a escola está representada como 

“neutra, desprovida de ideologia”, já que é necessário ao regime burguês camuflar os conflitos 

de interesses sociais. 

Este caráter neutro atribuído à escola faz com que ela seja pressionada por diferentes 

segmentos e integre os valores desta sociedade, o que a certifica como uma instituição política 
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isenta de qualquer neutralidade. Nesta situação, a instituição educativa sofre pressões externas 

e a sociedade vem demonstrando sua insatisfação em relação ao trabalho realizado pela escola 

e pelos educadores, com base nos resultados do fracasso escolar, amplamente divulgado no país 

e em órgãos internacionais. 

Mesmo que não seja exclusividade da instituição educativa a transformação da 

sociedade e a única responsável pelas contradições existentes, é a partir dela que poderá emergir 

uma nova consciência que promova a superação do estado de dominação, lançando-se na 

construção de uma nova ordem social, pois, segundo Gadotti (1984, p. 73), “a escola não é a 

alavanca da transformação social, mas essa transformação não se fará sem ela”. 

Desta feita, precisa-se defender que, se a escola é um espaço de transformação social, 

para tanto, ela precisa desvelar as intenções dos sistemas educativos e superá-las através de suas 

propostas político-pedagógicas. Contudo, o PNAIC se configura na prática como uma didática 

tecnicista no sentido restrito da palavra: “trabalhar” no professor alfabetizador a necessidade da 

construção e utilização diária de jogos, brincadeiras dirigidas e outros materiais didáticos, o que 

se pode atestar na observação de cadernos de registro de algumas professoras cursistas — aos 

quais se teve acesso— como garantia definitiva de aprendizado do aluno. O que de alguma 

forma torna o professor mais “seguro”, já que terá apenas que seguir receitas e executá-las. 

Porém quando chegam as avaliações externas do Governo Federal — que trabalham com dados 

mensuráveis em notas/desempenho dos alunos e índices complementares da escola — cujos 

resultados pré-definidos e esperados não são alcançados, estes sinalizam ao olhar do sistema 

como um problema justificado apenas na prática docente, desconsiderando os outros aspectos, 

como o econômico-social e, até mesmo, situações adversas no interior da escola (número de 

alunos, inexistência de um currículo, etc.). 

Tal enfoque constituiu-se em um referencial consistente para a análise das políticas 

educacionais relacionadas à formação continuada do docente, oferecido pelo PNAIC, 

consequentemente, para a análise da qualidade da Educação Básica, após a implantação dessa 

política pública. O PNAIC foi tratado em suas relações com o contexto social histórico e não 

de forma isolada. 

Diante disso, constatou-se como a escola e os educadores têm sido cobrados no sentido 

de responder pelos problemas apresentados, os quais são reflexos sociais que estão carregados 

de uma racionalidade ligada ao papel político que a educação exerce na sociedade. Tal 

racionalidade se configura pelo antagonismo entre classes sociais, no qual uma delas surge 

como dominante, procurando manter o domínio e a autoridade sobre o conjunto da sociedade.  
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Em uma sociedade dividida em classes, aceitar essa divisão é reconhecer que há 

conflito e antagonismo entre elas, a escola, especificamente, assume-se como instrumento da 

difusão ideológica da classe dominante. E essa representação pode ser vista nos dias atuais em 

que a escola admite-se como veículo de reprodução e manutenção das relações capitalistas de 

produção, colaborando, sobremaneira para a marginalização e o alargamento das disparidades 

sociais. 

 

A estrutura da pesquisa 

 

O primeiro capítulo tem o objetivo de desenvolver uma trajetória histórica da instrução 

e das políticas de alfabetização no Brasil e percebemos a relevância do movimento religioso 

dos jesuítas6 e do movimento laico do governo em orientar a educação. Não obstante podem-se 

perceber as implicações históricas e regimentais na alfabetização no município de Jataí GO. 

O segundo capítulo tem o objetivo de contextualizar o PNAIC como uma das políticas 

públicas advindas dos projetos internacionais de interferência da economia na política. Para 

tanto percebemos as influências do Banco Mundial, ONU e Unesco em reparar a pobreza do 

mundo via de projetos educacionais desenvolvidos pelos países que garantem vantagens 

internacionais no campo financeiro dentro da perspectiva da ideologia neoliberal. 

Por fim, no terceiro capítulo, tem o objetivo de compreender a estrutura do PNAIC, os 

objetivos e as metas previstas no documento oficial para os três primeiros anos da Educação 

Básica e investigar os pressupostos previstos para a formação continuada dos professores do 

Ciclo Básico de Alfabetização. Fez-se isto com vistas em problematizar o currículo e a 

formação de professores a partir da análise dos documentos oficiais, nacional e do município. 

O PNAIC possui quatro eixos norteadores, que são: i) formação de professores; ii) 

material didático; iii) avaliações sistemáticas, e iv) gestão e controle (BRASIL 2012a, art. 6º). 

Dada à importância de se reconhecer as melhorias da alfabetização da rede pública municipal 

de educação da cidade de Jataí-GO, após a implantação do PNAIC, e principalmente após a 

formação continuada oferecida pelo programa aos professores da educação básica, não 

                                                           
6 Cf. Aranha (2006) os jesuítas ou religiosos da Companhia de Jesus fizeram parte de uma das ações da Igreja 

Católica em resposta à Reforma Protestante ocorrida na Europa no séc. XVI. A Companhia de Jesus foi fundada 

por Inácio de Loyola e oficializada em 1534 por Paulo III com a missão de intervirem na sociedade propagando a 

fé católica. Nota-se que as demais ordens já existentes se caracterizavam pela resignação nos conventos. Uma 

alternativa para se empreender os propósitos da ordem de reta disciplina e fé, contra as heresias se deu, 

primeiramente pelo estabelecimento do colégio de formação dos mestres em 1550 para garantir uma pedagogia 

coerente e uniforme. 
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deixando de afirmar a importância da gestão para viabilização de qualquer programa, fez-se um 

recorte em que se destacam as ações do PNAIC junto à formação do professor e à avaliação. 

Em relação à formação do professor, o interesse foi verificar, junto aos documentos 

oficiais, as ações que poderiam possibilitar ao professor uma mudança que pudesse ser refletida 

nas avaliações, ou seja, o impacto da formação dos professores no resultado das avaliações dos 

alunos do 3º ano. Em relação à avaliação, foram analisadas as avaliações da ANA 2013 e 2014, 

das escolas públicas municipais de Jataí-GO, verificando os níveis de leitura e de escrita os 

alunos atingiram, após a implantação do PNAIC. 

Em face da carência de estudos sobre o PNAIC, entende-se que a presente pesquisa é 

relevante, pois se compreende que ela pode contribuir nas discussões e encaminhamentos para 

a efetivação de uma nova política educacional, que tenha um olhar diferenciado para a 

alfabetização. A urgência de estudos sobre o tema atribui-se à carência de pesquisas e 

informações sobre o resultado dessa nova realidade já em curso em algumas redes de ensino. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 DA INSTRUÇÃO ÀS POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA A ALFABETIZAÇÃO NO 

BRASIL E SUAS IMPLICAÇÕES NO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO 

 

 

O objetivo deste capítulo é desenvolver uma trajetória histórica da instrução e das 

políticas públicas em educação no que se refere à alfabetização no Brasil e em Jataí-GO.  

Verifica-se que a educação, ao longo dos anos, sempre se configurou em um grande 

problema social, em que há intenções deliberadas, porém que camuflam a ideologia de um 

conceito de qualidade educacional que nega, ou desconsidera, por vezes, as condições 

necessárias de acesso do indivíduo de ser um cidadão pleno. Um ponto que pode ser levantado 

é que o Brasil, no que se refere à alfabetização, sempre adotou os modelos estrangeiros, que 

deram certo nos países de origem, mas que não foram adequados e/ou adaptados à realidade 

econômica, política e social brasileira7. Reconhece-se que, teoricamente, a educação esteve 

como pauta principal dos discursos políticos em diferentes tempos, contudo, na prática, ela é 

implantada em diferentes momentos para atender apenas à conjuntura do país e para dar 

respostas aos organismos internacionais que interferem diretamente na educação brasileira. 

Em vista disso, e levando em consideração as concepções que norteiam este trabalho, 

além da necessidade de os professores ponderarem sobre as práticas pedagógicas que permitem 

uma ação docente consciente em relação à alfabetização, torna-se imperativa uma revisão 

histórica deste processo, assim como dos métodos e das políticas públicas que os sustentam. 

Busca-se, portanto, aqui compreender as experiências teóricas e práticas de alfabetização ao 

                                                           
7 Fiori (2002) lista três obras que denunciam a importação de projetos e modelos pedagógicos estrangeiros desde 

o tempo do Brasil Império. De modo que, além da cultura, o modelo educacional brasileiro segue um modismo, 

outrora europeu, e norte-americano conforme a hegemonia econômica/financeira e política do momento. Uma das 

obras citadas pela autora é L’instruction publique au Brésil - histoire – législation de 1889 escrita pelo brasileiro 

José Ricardo Pires de Almeida em francês para que fosse melhor difundida pelo mundo pois se tratava do idioma 

universal daquele momento. Na descrição dessa obra está que a instrução pública brasileira concentra o que havia 

de mais concreto nas nações mais avançadas da Europa e que conferia um legítimo orgulho nacional para o 

brasileiro. O outro texto sobre esse assunto de importação das ideias estrangeiras pelo Brasil é A cultura brasileira 

de 1964, mas que retrata historicamente o que o título anuncia e foi escrito por Fernando de Azevedo. Por fim, em 

1986, Roque Spencer Maciel de Barros publica o texto A ilustração brasileira e a ideia de universalidade que 

reconhece o período entre 1870 e 1910 assemelhado ao iluminismo europeu. Segundo o autor, foi o tempo em que 

o cientificismo adentrou, com mais evidência, o cenário educacional como via para a formação de um homem 

melhor. Nesse caso pode-se depreender que o conceito de qualidade posto nas políticas educacionais, há longa 

data é forjado no contexto produtivista, tecnicista e capitalista veiculado pela ideologia dominante fundamentada 

no positivismo. 
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longo da história e na sociedade contemporânea via do programa Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). 

Frigotto (2009) afirma que ao longo dos tempos os discursos de mudança, pautados 

em determinados projetos políticos e educacionais, enfatizam as disputas de hegemonia8, de 

interesses e de métodos. O autor acrescenta que a educação é marcada pela presença de uma 

herança colonizadora, escravocrata e capitalista decorrente de políticas e gestão educacional 

fragmentada. Neste estudo, apresenta-se o advento da alfabetização desde a chegada dos 

portugueses ao Brasil, juntamente com os jesuítas e seu método de alfabetização, até o advento 

do PNAIC, que representa a política pública brasileira mais recente sobre alfabetização e 

letramento de crianças. 

Saviani (2013b, p. 14-17) faz uma periodização das ideias pedagógicas no Brasil que 

se estende desde a chegada dos jesuítas até a década de noventa que se caracteriza como 

arraigada pela retomada de uma série de pedagogias das décadas anteriores, no entanto, 

reformuladas ou atualizadas. Entende-se que a sequência dessas ideias culmina nas propostas 

neoliberais dos organismos internacionais que influenciam a educação brasileira.  

O PNAIC nasce como uma alternativa do governo brasileiro de fazer propostas para 

se garantir no cenário econômico-financeiro internacional, pois se apresenta como um plano 

capaz de alfabetizar todas as crianças em uma idade certa. Idade esta definida desconsiderando 

diferentes fatores que comprometem a aprendizagem. 

Segue-se, então, o levantamento da periodização daquilo que se refere à história da 

instrução no Brasil e das políticas para a alfabetização. 

 

1.1. A alfabetização no período colonial: os colégios jesuítas 

 

A história da educação no Brasil se deu marcada por rupturas. A primeira que pode ser 

listada é a chegada dos portugueses em terras brasileiras, trazendo o padrão europeu de 

educação e ignorando aquilo que o povo indígena, que habitava o Brasil, já possuía e seu próprio 

modo de fazer educação (ROMANELLI, 2003).  

A educação das crianças indígenas, antes da chegada dos colonizadores, obedecia às 

crenças da comunidade e os alunos aprendiam as habilidades necessárias e desenvolvidas pelos 

                                                           
‘8 Cf. Jesus (1989, p. 31): [...] etimologicamente, hegemonia deriva do grego eghestai, que significa ‘conduzir’, 

‘ser guia’, ‘ser chefe’ e do verbo eghemoneuo que quer dizer "conduzir" e, por derivação "ser chefe", "comandar", 

"dominar". Eghemonia, no grego antigo, era a designação para o comando supremo das Forças Armadas. Trata-

se, portanto, de uma terminologia com conotação militar. O eghemon era o condottiere, o guia e também o 

comandante do exército. 
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adultos de cada tribo. Conforme Saviani (1996), o modo de produção indígena era o comunismo 

primitivo9, ou seja, não havia classes e muito menos o conceito de propriedade privada, os 

homens se relacionavam entre si, tendo a natureza como fonte de sobrevivência e modo de 

produção.  

A vinda dos jesuítas, em 1549, para as terras brasileiras, marca a primeira fase da 

história da educação brasileira. Essa primeira fase foi a mais longa e significativa do ponto de 

vista histórico, em decorrência da obra realizada e pelas consequências resultantes para a cultura 

brasileira. Ao analisar o Projeto Jesuítico para o Brasil Colônia, deve-se ter em mente que, 

apesar de ter atingido satisfatoriamente seus objetivos iniciais de catequização e 

estabelecimento da cultura europeia, ocorreu de modo gradual, com efetivo empenho dos 

membros da Companhia de Jesus.  

Partindo do pressuposto de que o fenômeno educacional não é um fenômeno 

independente e autônomo da realidade social de determinado momento histórico. Deve-se 

analisar o projeto jesuítico levando-se em conta o desenvolvimento social e produtivo da época 

colonial. Assim, pode-se supor que o modelo educacional proposto pelos jesuítas, que pretendia 

formar um homem, baseado nos princípios escolásticos10, era coerente com as necessidades e 

aspirações de uma sociedade em formação na primeira fase do período colonial brasileiro. 

Os jesuítas compuseram as primeiras legiões de missionários europeus a dedicarem-

se à catequese daqueles que não conheciam o Cristo nas novas terras. A educação oferecida no 

período colonial não tinha o interesse específico de catequizar os índios, ensinando-lhes os 

princípios básicos da religião católica, combatendo elementos como: poligamia e/ou 

antropofagismo. A antropofagia, prática cultural de algumas tribos indígenas, constituía-se em 

um momento solene para as tribos; já para os conquistadores, o canibalismo era tido como 

abominável, localizando seus praticantes na selvageria e na animalidade. 

 

Da mesma forma, julgavam que a manducação da carne dos guerreiros inimigos lhes 

haveria de proporcionar as virtudes de força e coragem de que estes estavam 

revestidos. Desta forma, estabelecia-se entre as forças da natureza uma circularidade, 

mediante o trânsito de um corpo para outro (AZZI, 2001, p. 6). 

                                                           
9 Segundo Marx e Engels (2005), o comunismo primitivo teria surgido nas sociedades pré-históricas, antes da 

formação do Estado, propriedade privada e das classes sociais. A sociedade era comunal e descentralizada mesmo 

que havia hierarquia. No entanto cada qual participava provendo as necessidades da tribo e gozava daquilo que era 

posto em comum. 
10 Cf. Aranha (2006): [...] a escolástica foi um período de máxima expressão da filosofia cristã no período medieval 

entre os sécs. IX ao XIV. Foi um momento em que os teólogos procuravam se apoiar na razão para justificar, com 

maestria, suas crenças e garantir, com lógica, a conversão dos não-crentes. Parte-se do pressuposto que o ser 

humano é criatura divina em passagem na Terra e que precisa cuidar da salvação da alma para garantir a vida 

eterna, portanto não pode se confundir diante das contradições entre a fé e a razão e, por prudência, deve-se pautar 

pelos sábios e intérpretes autorizados pela Igreja. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_social
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Outros atos praticados pelos indígenas e repudiados pelos jesuítas eram o incesto, a 

bigamia e a nudez, práticas estas que ajuizavam a forma de ser daquela civilização, 

confirmando, para os jesuítas, o caráter selvagem e animalesco e a desordem, critérios estes que 

dificultariam a conversão dos não cristãos. Referindo-se à prática indígena do incesto e da 

poligamia, vista como pecado menor; a prática da antropofagia e da nudez, Neves (1978) 

assevera: 

 

estes três comportamentos são vistos como demonstrativos da barbárie em que viveria 

o gentio, como demonstrativos da boçalidade em que viveriam, como índices 

significativos da sua animalidade. Portanto, os três bem demonstram a indigência da 

‘cultura índia’. Ou seja, esta ‘cultura’ desconhece regras e interdições fundamentais 

para o funcionamento de uma vida social; ainda aqui parecem muito mais próximos 

da vida animal (p. 56). 

 

Pode-se afirmar que, nos trinta primeiros anos da colonização do Brasil, Portugal 

dedicou-se exclusivamente à exploração das riquezas sem efetivo projeto de povoamento. Os 

índios que ocupavam o território brasileiro, nas palavras de Pero Magalhães Gandavo que 

representa o ideário europeu, não tinham as letras ‘F, nem L, nem R’, que representam ‘Fé, nem 

Lei, nem Rei’ e viviam ‘desordenadamente’. Essa suposição de uma ausência linguística e de 

‘ordem’ revela, um tanto avant la lettre, o ideal de colonização trazido pelas autoridades 

portuguesas: superar a ‘desordem’, fazendo obedecer a um Rei, difundindo uma Fé e fixando 

uma Lei (VILLALTA, 2002, p. 332). “Língua, instrução e livros, nesse quadro, em termos das 

expectativas metropolitanas, deveriam desenvolver-se sob a égide de um Rei, uma Fé e uma 

Lei” (VILLALTA, 2002, p. 332). 

Do mesmo modo que o colonizador chegou ao Brasil com a ideia de que o habitante 

local teria a necessidade de se adequar na moralidade, nas crenças e hábitos, os pressupostos do 

PNAIC também precisam ser assumidos pelas crianças e professores como algo já do cotidiano 

escolar. Esse trabalho pretende evidenciar e inquirir também sobre a ideologia expressa no 

documento. 

Os jesuítas, ao ensinar aos índios a ler e a escrever em língua portuguesa, retiravam-

lhes a cultura, a ideologia, a marca de vida e tudo substituíam por padrões morais estabelecidos 

fora da comunidade indígena, com interesses de imposição e manutenção da ordem e da moral, 

pactuando com a educação para a dominação.  

O Projeto Educacional Jesuítico não era apenas um projeto de catequização, mas 

também um projeto de transformação social, haja vista sua função de propor e realizar 
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mudanças radicais na cultura indígena brasileira. Teixeira e Soares (apud NETO; MACIEL, 

2008, p. 6) declaram que a Companhia de Jesus surgiu como “uma explosão de pensamento 

religioso transvertido ao campo das atividades práticas. Refazer o homem, infundir-lhe espírito 

novo, arquetipá-lo em finalidades sociais e religiosas, foi a ação da Ordem”. 

O trabalho de catequização e conversão dos não cristãos ao cristianismo, motivo 

formal da vinda dos jesuítas para a colônia brasileira, dispunha-se a transformar o indígena em 

homem civilizado, segundo os padrões culturais e sociais dos países europeus do século XVI, 

e a imediata formação de uma nova sociedade. A preocupação em transformar o gentio em 

homem civilizado explica-se pela necessidade de incorporar o índio ao mundo burguês, à nova 

relação social e ao novo modo de produção.  

A exemplo de outros conquistadores e colonizadores europeus, os padres jesuítas, em 

um primeiro momento, tinham uma imagem do índio que o caracterizou como o “bom 

selvagem”, bem como o seu modo de viver e seus costumes eram motivo de admiração, sendo 

considerados exóticos. 

Entretanto, num segundo momento, os padres jesuítas passaram a encará-los de outra 

maneira, como empecilho para a efetivação de seus objetivos, já que não se adaptaram às 

exigências do trabalho árduo, rotineiro e contínuo, destinado à acumulação e não mais apenas 

à sobrevivência. Tornando-se insubordinados, abandonavam as missões e retornavam para suas 

aldeias. 

Os catequizadores jesuítas iniciaram o processo de alfabetização, visando, a partir da 

catequização, estimular as crianças nativas (curumins) a aprender a língua portuguesa (o 

alfabeto, o latim, a gramática e a literatura). Esse processo se estendia aos filhos dos brancos 

gerados com as índias e aos brancos, com a finalidade de torná-los suscetíveis a exploração. 

Para Azevedo (2004), o mais certo é que o ideal da alfabetização fosse converter à fé católica 

os povos das regiões colonizadas, tornando-os civilizados, por meio do uso da ideologia 

dominante, com vistas à exploração das terras conquistadas.   

Nesta direção, há que se rejeitar o fato de que o conjunto de desigualdades históricas, 

na condição de determinantes econômicos, sociais, políticos, culturais, de gênero, raça e outros, 

atuem como condicionantes das desigualdades educacionais, em seus supostos determinantes 

intraescola. O praticismo político por resultados trata a escola como uma ilha, com pouco 

interesse para as transformações necessárias das fontes produtoras das desigualdades, como os 

“padrões de poder, trabalho, acumulação, concentração-exclusão da terra e da renda”.  

O conjunto de motivos elencados por Arroyo (2010) não é categórico, porém expressa 

razões mais que suficientes para um enfrentamento, com possibilidades de se corrigir a 
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abordagem distorcida que tem da escola brasileira. Ainda, conforme Arroyo, pode-se asseverar 

que: 

 

reduzidas as desigualdades a uma marginalidade moral, pré-civilizatória, pré-

moderna, pré-racional, as soluções são postas em projetos probatórios de 

ultrapassagem dessa margem com êxito e esforço. É significativo que a pluralidade 

de projetos socioeducativos e as políticas educativo-civilizatórias-moralizadoras 

estejam carregadas de exigências de provar, comprovar, avaliar e atestar passagens 

exitosas, mais nas condutas, valores, esforços, pontualidades do que no domínio de 

competências e habilidades cognitivas (2010, p. 1390). 

 

Também se pode depreender, das palavras do autor referenciado, que o objetivo maior 

da educação neste período não era o mesmo da escola atual, pois os jesuítas tinham como foco 

o processo de “ganhar almas para a igreja” e utilizava da educação apenas como um meio para 

chegar aos seus objetivos, ou seja, não se podia ler a bíblia sem saber decodificar a língua 

escrita, e para ser um sujeito nos “moldes” da igreja em comportamento e obediência teria que 

saber ler e escrever. Agora a capacidade de interpretar e produzir um texto crítico não cabia 

àqueles sujeitos e sim aos jesuítas. 

Dando sequência à trajetória histórica, pode-se notar que a Companhia de Jesus 

publicou um programa de estudo e lições (1599), o Ratio Studiorum11. Esse programa serviu de 

norma aos colégios até seu declínio, em 1773.  Conforme Julia (2001), esse plano foi pensado 

a partir do currículo de aulas, partindo do curso de teologia até chegar a mais simples aula de 

gramática. O programa visava a formação do homem cristão, de acordo com a fé e a cultura 

cristã. 

Segundo Ribeiro (2003, p. 21-22), no Brasil, o Ratio Studiorum foi elaborado de forma 

“diversificada, com o objetivo de atender à diversidade de interesses e de capacidades. 

Começando pelo aprendizado do português, incluía o ensino da doutrina cristã, a escola de ler 

e escrever”.  

O método de estudos contido no Ratio Studiorum compreendia o trinômio estudar, 

repetir e disputar, prescrito nas regras do Reitor do Colégio, e como exercícios escolares havia 

                                                           
11 Cf. Aranha (2006): [...] o Ratio Studiorum foi um documento que compreendia os elementos principais da 

pedagogia jesuíta. O princípio educativo presente no Ratio Studiorum compreendia dois cursos: Studia inferiora 

que eram as letras humanas de grau médio que perdurava três anos para se estudar gramática, humanidades e 

retórica com bases na literatura clássica greco-latina e filosofia e ciências com duração também de três anos com 

disciplinas de lógica, introdução às ciências, cosmologia, psicologia, física aristotélica, metafísica e filosofia 

moral. O segundo curso é Studia superiora com teologia e ciências sagradas com duração de quatro anos e 

completava a formação do padre. O latim devia ser ensinado até o perfeito domínio da língua, pois os intelectuais 

comumente escreviam em latim e era a língua universal do momento. O legado jesuítico foi forjado no empenho 

de institucionalizar o colégio como locus de formação religiosa, intelectual e moral de crianças e jovens 

independentemente se o objetivos eram diversos da vocação sacerdotal. 
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a preleção, lição de cor, composição e desafio, tais práticas pedagógicas que remetem 

diretamente à escolástica medieval, conformando-se como Pedagogia Tradicional, que na sua 

vertente religiosa, tornava a educação como sinônimo de catequese e evangelização.  

A educação pretendida pelo Ratio Studiorum tinha como meta a formação do homem 

perfeito, do bom cristão e era centrada em um currículo de educação literária e humanista 

voltada para a elite colonial.  

 

A concepção pedagógica tradicional se caracteriza por uma visão essencialista de 

homem, isto é, o homem é concebido como constituído por uma essência humana e 

imutável. À educação cumpre moldar a existência particular e real de cada educando 

à essência universal e ideal que o define enquanto ser humano. Para a vertente 

religiosa, tendo sido o homem feito por Deus à sua imagem e semelhança, a essência 

humana é considerada, pois, criação divina. Em consequência, o homem deve se 

empenhar para fazer por merecer a dádiva sobrenatural. A expressão mais acabada 

dessa vertente é dada pela corrente do tomismo, que consiste numa articulação entre 

a filosofia de Aristóteles e a tradição cristã; tal trabalho de sistematização foi levado 

a cabo pelo filósofo e teólogo medieval Tomás de Aquino [...] E é justamente tomismo 

que está na base do Ratio Sudiorum (SAVIANI, 2004, p. 127). 

 

Mas o que representava a alfabetização para os jesuítas a “ponto de quererem, desde o 

início, alfabetizar os índios, quando nem em Portugal o povo era alfabetizado?” (PAIVA, 2001, 

p. 43). O que se verifica ao longo dos estudos de Azevedo (2004) é que a transformação do 

indígena em homem civilizado pretendia incorporá-lo ao novo modo de produção, ou seja, ao 

mundo do trabalho.  

A cultura indígena, cuja produção era apenas a caça, a pesca e o artesanato, deveria 

sofrer uma transformação para adaptar-se à nova sociedade. O indígena deveria ser 

alfabetizado-domesticado para se adequar aos moldes de trabalho do homem branco. 

Até aqui ficou evidente que o projeto de instrução e alfabetização jesuítico tinha 

finalidades específicas de acordo com o propósito da criação da Companhia de Jesus de 

cristianizar o mundo conhecido. Doravante apresenta-se o novo rumo do projeto educacional 

brasileiro com enfoque laicizante da tomada de um ensino público. 

 

1.2. As reformas do Marquês de Pombal: marginalização social 

 

Em 1759, em meio a uma série de reformas empreendidas por Sebastião José de 

Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, então secretário dos negócios interiores do reino de D. 

José I, expulsou do Brasil os jesuítas em 1759 e vedou a formação intelectual e religiosa de 

toda e qualquer congregação ou ordem católica no Brasil. Com isso, o governo português 

transformou a estrutura administrativa, que antes era baseada na educação religiosa jesuítica, e 



 

 

39 

instituiu em seu lugar as Aulas Régias12, simbolizando a criação da escola pública e laica no 

reino (AZEVEDO, 2004). 

Vale ressaltar que a criação das aulas régias marcou o surgimento do ensino público 

oficial e laico visto que, até então, a educação formal em todos os seus níveis estava sob o 

controle da Igreja, que também detinha grande influência sobre outras áreas da cultura, como 

as artes e a impressão de livros.  

A posição relevante ocupada pelos jesuítas e a crescente influência destes nos assuntos 

seculares contrariavam os pressupostos das reformas empreendidas por Pombal, que possuíam 

um caráter marcadamente secularizador e regalista13, inspirado pelo ideário ilustrado da época. 

O que estava em causa não era, portanto, a Igreja em seu sentido espiritual, mas seu papel no 

terreno cultural do contexto português da época (FALCON, 1982, p. 423-424; 432). 

Além disso, outras questões contribuíram para agravar o problema da Coroa com os 

jesuítas, tais como a resistência do governo ao plano dos padres em libertar os índios e os 

obstáculos colocados no processo de demarcação das fronteiras espanholas e portuguesas 

estabelecidas pelo Tratado de Madri em 1750 (REIS, 1976, p. 78-79). Ao mesmo tempo, desde 

a primeira metade do século XVIII havia em Portugal um interesse pelos problemas de ensino, 

que pode ser verificado em obras como o Verdadeiro Método de Estudar, de Luís Antônio 

Verney, que criticava o método utilizado pelos jesuítas, propondo uma grande reforma 

pedagógica, considerada como elemento importante para a reaproximação do país com os 

grandes centros culturais europeus (CARDOSO, 1998, p. 74). 

Esses fatores, associados à necessidade de produzir um novo corpo de funcionários 

ilustrados, concorreram para que Pombal estabelecesse uma reforma em todos os níveis da 

esfera educacional. A primeira iniciativa nesse sentido ocorreu em 3 de maio de 1757, quando 

a Coroa mandou estabelecer o Diretório dos Índios no Pará e Maranhão, substituindo a 

administração antes submetida às ordens religiosas e determinando a criação de escolas públicas 

para meninos e meninas em todas as povoações. Mais tarde, o alvará de 28 de junho de 1759 

ordenou a criação de aulas régias compreendendo os estudos menores, ou seja, o ensino de 

primeiras letras e humanidades, em substituição às classes e escolas dirigidas pelos jesuítas, 

extintas pelo mesmo ato. 

                                                           
12 Cf. Aranha (2006): [...] as aulas régias foram criadas em Portugal e em suas colônias pelo alvará de 28 de junho 

de 1759, no contexto das reformas políticas, administrativas, econômicas e culturais promovidas pelo ministro 

Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro marquês de Pombal, durante o reinado de d. José I (1750-1777), elas 

eram autônomas e isoladas, com professor único e desarticuladas entre si. 
13 Diz-se de quem é adepto dos privilégios do Estado, especialmente. [nas questões relativas à Igreja]; que desfruta 

de privilégios, regalias. http://www.aulete.com.br/site.php?mdl=aulete_digital 
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O alvará trazia, em seu preâmbulo, duras críticas ao “fastidioso” e “pernicioso” método 

utilizado pelos jesuítas, assinalando, também, a decadência dos estudos, que seriam reformados 

em conformidade com que se praticava nas “nações polidas da Europa”. Para realizar essa nova 

organização do ensino, criou-se o cargo de diretor dos estudos, cabendo-lhe cuidar do progresso 

da reforma e de sua fiscalização, bem como da aprovação dos professores em concurso. O 

documento estabelecia também aulas de Gramática Latina, Grego e Retórica e determinava 

instruções sobre as metodologias que deveriam ser utilizadas. Posteriormente, a partir da década 

de 1770 também foram introduzidas novas aulas, como Filosofia Moral e Racional, Economia 

Política, Desenho e Figura, Língua Inglesa, Língua Francesa. 

As transformações incluíram não somente os estudos menores, mas também os estudos 

maiores, concentrados na Universidade de Coimbra, que teve seus estatutos reformulados em 

1772. Houve, ainda, o restabelecimento do Real Colégio dos Nobres em 1761, que preparava 

os filhos da nobreza e da alta burguesia para a universidade, e a criação de aulas de comércio 

destinadas à preparação para as práticas contábeis e mercantis (FALCON, 1982, p. 439). 

Apenas fazendo o contraponto, mesmo porque não há elementos suficientes para se 

fazer apologia a este modelo de alfabetização ou àquele, fica evidente que no período de 1700 

nasce a escola oficial, que mais tarde será compreendida como escola pública, já com uma 

enorme deficiência, pois os jesuítas apresentavam uma proposta de educação específica com 

objetivos bem definidos e estrutura própria garantida pela igreja, já o Estado ao assumir a 

educação não tinha uma proposta definida, nem estrutura ou então profissionais capacitados 

para assumir as aulas. Assumir a responsabilidade da educação neste contexto sinaliza 

problemas em curto prazo. Em relação à alfabetização, o caso era mais grave ainda, pois não é 

qualquer pessoa que saberia como ensinar a ler e escrever, mesmo partindo do pressuposto de 

codificar e decodificar.  

Freyre (1936) denuncia, na Reforma Pombalina, uma tendência à oratória afastada da 

literatura greco-romana clássica e do latim. O discurso fundamentado deu lugar às conversas e 

o tom elevado das vozes dava cabo aos assuntos ou veracidade às mensagens. Ainda há que se 

levantar a questão de que no cenário internacional as ideias iluministas14 estavam difusas bem 

                                                           
14 Cf. Aranha (2006): [...] o Iluminismo ou Ilustração é uma das marcas importantes do século XVIII que enalteceu 

o poder da razão humana de interpretar e reorganizar o mundo. Na economia a burguesia tinha como ímpeto 

gerenciar seus negócios sem a intervenção do Estado mercantilista. Esse Estado não intervencionista se constitui 

dentro de um pensamento liberal, portanto o liberalismo. Na política as ideias iluministas se opunham ao 

absolutismo. E uma democracia buscava espaço para existir. Na moral buscavam fundamentos que permitissem a 

naturalização do comportamento humano que valorizasse a espontaneidade e dirimisse os preconceitos. Na religião 

difundiam o deísmo que era uma religião natural que não estava de acordo com quaisquer fanatismos ou dogmas 

preestabelecidos. Foi um movimento bastante difundido a partir da Europa e amplamente fundamentado pelos 

filósofos e intelectuais daquele momento. 
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como os princípios do liberalismo15 econômico, além dos elementos da modernidade que 

rompiam com todo o estruturalismo e mortificação presentes no ideário católico. 

Após a expulsão dos jesuítas16 extinguiu-se o único sistema de ensino existente no 

Brasil e, com a reforma, o caos se instaurou no ensino brasileiro. Conforme Azevedo (2004), a 

Reforma Pombalina no Brasil não se deu concomitante a de Portugal. No Brasil levaram-se 

quase trinta anos para que o Estado assumisse o controle pedagógico da Educação e implantasse 

o novo sistema educacional.  

O ideário pombalino inspirava-se no iluminismo português que propunha uma 

educação voltada ao progresso científico e à difusão do saber; sendo que o maior interesse 

estava em transmitir a norma culta da língua aos filhos dos cidadãos mais afortunados. Os 

investimentos, portanto, para alfabetizar a classe pobre não foram garantidos, ficando a 

formação desta relegada ao segundo plano.  

Verifica-se que, desde os primórdios, os princípios educativos eram voltados para 

atender a uma pequena parcela da sociedade, contribuindo assim para a perpetuação da 

dominação e distanciando a população do acesso ao saber. A classe dominante, desde esses 

tempos, definia procedimentos em relação à educação, determinando hierarquicamente o direito 

à alfabetização. 

Almeida (2000) afirma que uma das maiores medidas da Reforma Pombalina na 

educação brasileira foi a substituição da metodologia eclesiástica dos jesuítas pelo pensamento 

pedagógico da escola pública e laica. Sobre a Reforma Pombalina na Educação, Azevedo (2004, 

p. 56-57) pondera: 

 

[...] marcando o divisor das águas entre a pedagogia jesuítica e a orientação nova dos 

modeladores dos estatutos pombalinos de 1772, já aparecem indícios claros da época 

que se deve abrir no século XIX e em que se defrontam essas duas tendências 

principais. Em lugar de um sistema único de ensino, a dualidade de escolas, umas 

leigas, outras confessionais, regidas todas, porém, pelos mesmos princípios; em lugar 

de um ensino puramente literário, clássico, o desenvolvimento do ensino científico 

que começa a fazer lentamente seus progressos ao lado da educação literária, 

preponderante em todas as escolas; em lugar da exclusividade de ensino de latim e do 

português, a penetração progressiva das línguas vivas e literaturas modernas (francesa 

e inglesa); e, afinal, a ramificação de tendências que, se não chegam a determinar a 

ruptura de unidade de pensamento, abrem o campo aos primeiros choques entre as 

ideias antigas, corporificadas no ensino jesuítico, e a nova corrente de pensamento 

pedagógico, influenciada pelas ideias dos enciclopedistas franceses, vitoriosos, depois 

de 1789, na obra escolar da Revolução. 

                                                           
15 Cf. Dalarosa (2003, p. 198): “O liberalismo é uma filosofia política que defende os princípios do modo de 

produção capitalista e se fundamenta na liberdade individual, na propriedade privada dos meios de produção e na 

liberdade de ação do capital em relação ao trabalho e ao Estado”.  
16 Cf. Carvalho (1978): [...] os jesuítas representavam um obstáculo e uma fonte de resistência às tentativas de 

implantação da nova filosofia iluminista que se difundia rapidamente por toda a Europa. 
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Nessa perspectiva, a nova sociedade, para o ideal iluminista, pedia um homem mais 

esclarecido, mais sociável que só poderia ser formado por meio da educação. Desta forma, o 

ensino jesuítico já não atendia a essas expectativas e muito menos aos interesses do Estado 

naquele momento. Fica evidente a incursão dos ditames internacionais nos projetos e nos modos 

de ensino no interior dos países, o que evidencia a tese recorrente historicamente de que os 

países necessitam se alinhar à ideologia dominante por vezes que garantem sua hegemonia pela 

questão econômico, financeira e política.  

A expulsão dos jesuítas e a assunção da educação pelo Estado representava mais do 

que reformar o ensino e seus métodos. Na verdade, representava o domínio da educação a 

serviço dos interesses políticos do Estado, além de reprimir a expansão do espírito nacionalista 

que começava a aflorar entre a população (ALMEIDA, 2000). 

Conforme Frigotto (2010), a educação promove os conhecimentos voltados aos 

interesses das classes dominantes, articulando e desarticulando determinados interesses. 

Conforme o autor, “a escola é uma instituição social que mediante suas práticas no campo do 

conhecimento, valores, atitudes e, mesmo, por sua desqualificação, articula determinados 

interesses e desarticula outros” (FRIGOTTO, 2010, p. 47).  

Nesse ponto, Saviani (2012, p. 5) pode vir a corroborar com o pensamento anterior 

afirmando que “o direito de todos à educação decorria do tipo de sociedade correspondente aos 

interesses da nova classe que se consolidara no poder: a burguesia. Tratava-se, pois, de construir 

uma sociedade democrática, de consolidar a democracia burguesa”. De acordo com o autor, a 

escola surge como um antídoto para estancar a ignorância, tornando o súdito cidadão livre e 

pensante. 

Destarte, pode-se afirmar que a educação atende às demandas do capital e é produzida 

visando à modificação social. De acordo com Saviani (2012), a educação está longe de ser um 

fator de superação da marginalidade, a contra gosto do que está posto pelo PNAIC e pelos 

demais documentos que compõem as políticas educacionais ao longo da história, sobretudo, é 

um elemento reforçador dela porque atende aos interesses das classes dominantes.  

Na verdade, a educação, por dissimular a marginalização, “cumpre eficazmente sua 

função de marginalização” (SAVIANI, 2012, p. 20). Em outras palavras, a escola reforça a 

dominação e legitima a marginalização por meio da produção da marginalidade 

cultural/escolar.  Percebe-se, portanto, que nesse período a prioridade não é o direito à educação 

das classes marginalizadas, consequentemente, a alfabetização não é tomada em sua relevância. 
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Até aqui pôde-se perceber que a educação ainda se mantém refém dos ditames das 

classes dominantes. Outrora a Igreja Católica detinha a hegemonia e mesmo assim pode-se 

inferir que os anseios tributados à alfabetização e instrução de promoção humana ocorrem na 

medida em que se enquadra na ideologia dominante. A seguir, sumarizam-se alguns 

documentos que evidenciam a institucionalização da instrução e alfabetização no Brasil já no 

contexto em que se vislumbra um protótipo de autonomia em relação a Portugal. 

 

1.3. O Período Imperial (1822-1899) 

 

O governo brasileiro proclamou, em 15 de outubro de 1827, a primeira Lei que 

determinava a criação de escolas de primeiras letras e em alusão à importância dessa data que 

se comemora o dia do professor. A referida lei estabelecia que, nas escolas criadas, os 

professores ensinariam a ler, escrever, as quatro operações de aritmética, prática de quebrados, 

decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria prática, a gramática da língua 

nacional, os princípios de moral cristã e de doutrina da religião católica e apostólica romana 

proporcionada à compreensão dos meninos. Este regulamento, no entanto, não garantiu na 

prática a instalação de escolas elementares em todas as cidades, vilas e lugares populosos como 

se propunha.  

Em 1834, um Ato Adicional à Constituição do Império desobrigou o governo central 

de cuidar das escolas primárias e secundárias, transferindo essa incumbência aos governos 

provinciais. O resultado, afirma Saviani (2002), foi a falta de investimentos na abertura de 

escolas e o adiamento da alfabetização da população brasileira. Pode ser constatado que a 

tematização da alfabetização e a ausência de ações sérias e concretas em favor da aprendizagem 

da leitura e da escrita da população não é algo novo neste país. 

Ribeiro (2003) afirma que não houve neste período nenhuma inovação em vistas à 

transformação social, especificamente educacional, houve, sim, a manutenção dos interesses 

das classes dominantes, em que sua ideologia era repassada às escolas, sem nenhuma 

preocupação com a qualidade do ensino, mas com a urgência de habilitar os alunos da classe 

mais abastada o ingresso nas faculdades.   

Mortatti (2006) declara que, no final do período imperial (1876-1890), a escrita se 

limitava ao ensino da caligrafia e da ortografia, com exercícios de cópia, ditados e formação de 

frases, dando ênfase ao desenho correto das letras. E o ensino da leitura obedecia ao método 
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João de Deus17, por meio da Cartilha Maternal, compreendendo uma disputa entre os que 

iniciavam o ensino da leitura pela palavra, para depois analisá-la a partir dos valores fonéticos 

das letras e aqueles que continuavam a defender e utilizar os métodos sintéticos: da soletração, 

fônico e da silabação.  

  Na época da Proclamação da República foi marcante a influência dos princípios de 

orientação positivista18. Na instrução pública não eram levadas em consideração as 

peculiaridades do país, com suas diferenças regionais, sendo que no plano docente destacava-

se a insuficiência quantitativa e a baixa qualificação dos professores. 

Em 1870 foi decretada uma lei que criava um colégio para meninos indígenas no Brasil 

na província de Goiás com a seguinte literatura: 

 

Ilmo. e Exm. Sr. - Attendendo à conveniencia de ensaiar um melhor systema de 

catechese e civilisação dos indigenas, tenho resolvido crear, sob a denominação de -

Collegio Isabel - na localidade mais apropriada do valle do rio Araguaya um 

estabelecimento onde os meninos das diversas tribus daquella região recebão os 

elementos da instrucção religiosa e profissional, com a organização, direcção e 

regimen economico, constante das instrucções annexas. [...] É convencido de que o 

Dr. José Vieira Couto de Magalhães reune os requisitos necessarios a bem 

comprehender e desempenhar o pensamento do Governo, ao mesmo incumbo de 

lançar as bases do novo estabelecimento (BRASIL, 1870). 
  

Torna-se interessante perceber que mesmo após a expulsão dos jesuítas, da laicização 

da instrução no Brasil ainda recorre-se a uma formação pautada no ensino das primeiras letras 

e da profissionalização. É evidente que o objetivo desse modo educativo é a formação dos 

meninos, cujo foco era os ofícios mecânicos, principalmente os de ferreiro e carpinteiro 

voltados para a construção naval, e também algumas noções de prática de agricultura. Destarte, 

depreende-se que aquela formação laica e liberal seria apropriada para os filhos das classes 

dominantes e a formação para o trabalho técnico para as classes inferiores. 

                                                           
17 Cf. Aranha (2006):[...] João de Deus parte do pressuposto que a criança não descobre espontaneamente a 

estrutura fonética da língua. Fica, dessa forma, à cargo do professor demonstrar a importância de cada letra no 

signo fonético para que a criança perceba, por exemplo que o “ai” é diferente de “vai” e não é apenas pela existência 

ou não da letra “v”, mas devido a todo um complexo de sentido bem como também as palavras “vai” e “via” que 

mudando a ordem das letras muda-se o significado. Em resumo, este método acentua o aspecto da compreensão, 

salienta as funções da memória, da atenção e do processamento mental da informação durante a leitura. As palavras 

que a criança lê, ativam esquemas da sua memória que a auxiliam na compreensão do seu significado. Desta forma 

a criança consegue fazer a integração das palavras lidas em contextos do mundo real. 
18 Cf. Luck (1994, p. 43): De acordo com o pressuposto positivista, o conhecimento se caracteriza por: i) 

fragmentação ou atomização gradativa da realidade em suas unidades menores, isto é, unidades mínimas de análise 

(reducionismo); ii) consideração da percepção sensorial como fonte básica do conhecimento verdadeiro; iii) 

isolamento do fenômeno estudado em relação ao contexto de que faz parte (a-historicidade-historicidade); iv) 

organização das partes estudadas, segundo leis causais unidirecionais (linearidade); v) distanciamento do 

observador em relação ao objeto observado, de modo a garantir objetividade. 
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Em 1874, o Decreto nº 5532 aprova o regulamento do Asilo de meninos desvalidos. O 

ensino que ali era proposto constitui-se do seguinte: 

 

Art. 9º O ensino do Asylo comprehenderá: 

§ 1º Instrucção primaria do 1º e 2º gráo. 

§ 2º Algebra elementar, geometria plana e mecanica applicada ás artes. 

§ 3º Esculptura e desenho. 

§ 4º Musica vocal e instrumental. 

§ 5º Artes typographica e lithographica. 

§ 6º Os officios mecanicos de: 

Encadernador; 

Alfaiate; 

Carpinteiro, marceneiro, torneiro e entalhador; 

Funileiro; 

Ferreiro e serralheiro; 

Surrador, correeiro e sapateiro. 

Art. 10. Todo o ensino do Asylo será dado no estabelecimento logo que estiverem 

organizadas nelle as necessárias aulas e oficinas (BRASIL, 1875). 

 

Na citação acima é notório o teor de formação prática para o serviço técnico. As 

ideologias disseminadas na esfera educacional serviram como amplas portas de entrada para o 

processo de disseminação da formação cultural europeizada contrastando com a cultura 

existente no Brasil. Vieira e Gomide (2008) assinalam que: 

 

A prática de imitação do que ocorria nos Estados Unidos e na Europa prosseguia, 

evidenciando-se na falta de realismo social e filosófico como que se considerava a 

educação nacional. Estudos alentados, como os contidos nos famosos ‘Pareceres’ de 

Rui Barbosa, apresentados em 1882 e 1883, propugnavam reformas educacionais 

pouco ajustadas à realidade brasileira, agregando elementos inspirados nos meios 

sociais mais diversos, como a Inglaterra, a Alemanha e os Estados Unidos (p. 3840-

3841).   

 

Os colégios que comprovam essa ideia seriam, conforme Aranha (2006), Colégio 

Mackenzie, em São Paulo (1870), o Colégio Americano, em Porto Alegre (1885), o Colégio 

Internacional, em Campinas-SP. Ainda em Campinas-SP os maçons fundaram a Sociedade de 

Culto à Ciência com proposições positivistas com ensino que desprezava a tradição 

humanística. O fato é que o ensino global estava sendo substituído pelo ensino propedêutico.  

Quando se faz a comparação com o ocorrido no tempo do Brasil Império com o que 

ocorre no tempo presente de interferência da economia e finanças na política e de ambas na 

educação nota-se a mesma dinâmica. Essa realidade precisa ser analisada com o devido cuidado 

para não se envolver/comprometer com o conceito de qualidade forjado no contexto da 

ideologia dominante. 

No delineamento do percurso histórico feito até o momento, procurou-se evidenciar o 

conceito de instrução e alfabetização ou de educação de modo geral que está comprometido 
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com os anseios do momento em que ocorre, de modo que os intelectuais que justificam um 

modelo ou outro sempre estão ligados às classes dominantes e ao governo. Mais enfaticamente 

percebeu-se esse elemento dos documentos aqui listados. Poderiam ainda ser listados vários 

documentos que evidenciam e denunciam uma educação pautada pelos anseios liberais, 

tecnicista e que mantem uma divisão de classe acentuada. A seguir, poder-se-á notar um 

movimento diferente promovido por discussões entre diversos educadores tanto da linha liberal 

quanto conservadora. 

 

1.4. Escolanovistas: o otimismo pedagógico 

 

Na trajetória histórica das políticas educacionais no Brasil, a preocupação com o 

direito à educação aparece tardiamente, visto que economia centrava-se na mão de obra escrava, 

ficando o direito à educação apenas às pessoas da classe alta da sociedade. Ou seja, a educação 

escolar era para poucos e atendia seu objetivo, “não havia demanda social por educação, pois a 

economia não fazia exigências em termos de recursos humanos, a herança cultural havia sido 

criada a partir de modelos importados da Europa” (ROMANELLI, 2003, p. 46). Conforme a 

autora, a função da escola era formar pessoas para preencher quadros na administração pública, 

formando, assim, a inteligência do regime.  

Teixeira (1967, p. 70), um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova19, afirma que devido à forma histórica absolutista de governo “a educação ficava reduzida 

aos colégios confessionais, destinados dominantemente à formação do clero”, um ensino 

destinado à camada mais abastada da sociedade. Apenas no início do século XX, após o advento 

da primeira Guerra Mundial (1914-1918) e da Revolução Industrial (1930), é que, no Brasil, 

começaram os clamores em busca de uma Política Educacional Nacional (AZEVEDO, 2004; 

ROMANELLI, 2003; SAVIANI, 2005).  

Entre 1890-1910 ocorreu “a institucionalização do método analítico”, instaurando 

outro momento da história da alfabetização.  

 

De acordo com esse método, o ensino da leitura deveria ser iniciado pelo ‘todo’, para 

depois se proceder à análise de suas partes constitutivas. No entanto, os modos de 

processamento do método foram se tornando diferentes, dependendo do que seus 

defensores consideravam o ‘todo’: a palavra, ou a sentença, ou a ‘historieta’. O 

                                                           
19 Cf. Aranha (2006): [...] o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova é um documento assinado por vinte e seis 

educadores que defendia uma educação obrigatória, pública, gratuita e leiga como dever do Estado e que deveria 

ser implantada em âmbito nacional. No ideal escolanovista o Estado deveria assumir a responsabilidade da 

educação que deveria ser aberta a todos e que garantisse as exigências do desenvolvimento. 
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processo baseado na ‘historieta’ foi institucionalizado em São Paulo, mediante a 

publicação do documento Instruções práticas para o ensino da leitura pelo methodo 

analytico – modelos de lições. (Diretoria Geral da Instrução Pública/SP – [1915]). 

Nesse documento, priorizava-se a ‘historieta’ (conjunto de frases relacionadas entre 

si por meio de nexos lógicos), como núcleo de sentido e ponto de partida para o ensino 

da leitura (MORTATTI, 2006, p.7). 

 

Nesse período, iniciou-se uma exaltada disputa entre os defensores do método analítico 

e os que defendiam os métodos sintéticos, especialmente o da silabação. “É também ao longo 

desse momento, já no final da década de 1910, que o termo ‘alfabetização’ começa a ser 

utilizado para se referir ao ensino inicial da leitura e da escrita” (MORTATTI, 2006, p. 8). Só 

a partir de 1920 a classe trabalhadora brasileira fora incentivada a se interessar pela 

escolarização, havendo, por conseguinte, algumas evoluções no sistema de ensino. 

Outro momento inicia-se a ‘Alfabetização sob medida’. Entre 1920-1970, passou-se a 

utilizar métodos mistos ou ecléticos (analítico-sintético ou seu inverso), considerados mais 

rápidos e eficientes. A disputa entre os defensores dos métodos conhecidos até o momento foi 

diminuindo, devido à preferência crescente dos educadores da época pelo método global. Desse 

ponto de vista, a importância do método de alfabetização passou a ser relativizada, 

secundarizada e considerada tradicional. 

Observa-se, no entanto, embora com outras bases teóricas, “a permanência da função 

instrumental do ensino e aprendizagem da leitura, enfatizando-se a simultaneidade do ensino 

de ambas, as quais eram entendidas como habilidades visuais, auditivas e motoras” 

(MORTATTI, 2006, p. 9). 

A função de instrumentalizar o aluno para a aprendizagem da leitura como habilidade 

motora, passível de ser construída a partir de momentos que envolvessem a sistemática de 

ensinar normas de leitura, do treino de habilidades de ler como forma de vencer as dificuldades 

que se apresentavam no ato de ler. 

A partir daí, percebe-se uma pressão em função da crescente procura pela escola que 

fosse capaz de cumprir a função de ensinar a ler e escrever para uma oferta tímida de vagas. 

 

A estreita oferta de ensino de então começou a chocar-se com a crescente procura. [...] 

Nesse processo, a herança cultural atuou desfavoravelmente na mentalidade, tanto dos 

dirigentes que organizaram a escola quanto das próprias camadas que passaram a 

pressionar o sistema escolar (MANACORDA, 1991, p. 46). 

 

Desses clamores surgem algumas organizações em prol de uma política pública para a 

educação.  Política essa que considerasse a necessidade de acesso ao ensino oficial. Nos fins da 

década de 1920 e início de 1930, “estávamos preparados para a reconstrução de nossas escolas.  
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A consciência dos erros se fazia cada vez mais palpitante e o ambiente de preparação 

revolucionária era propício à reorganização” (TEIXEIRA, 1967, p. 26). Ainda destaca que a 

década de 1930 marcou a regulamentação das políticas educacionais do país. Ser progressista, 

a partir de 1930, significava ser escolanovista (SAVIANI, 2012).  

Nesse período, diversos decretos foram sancionados em favor da educação brasileira, 

criando conselhos, organizando os graus de ensino, instituindo uma nova ordem à educação 

brasileira. Com a urbanização dos grandes centros e com a implantação mais sistemática de 

indústrias, a mão de obra mais especializada tornava-se indispensável na sociedade vigente 

(ROMANELLI, 2003).  

Naquela época, a formação para o trabalho tinha um caráter de controle das classes 

populares, dando aos filhos das famílias mais pobres, futuros cidadãos atuantes, algum tipo de 

profissão.  Em outras palavras, a escola deveria existir, mas não necessariamente deveria ser 

eficiente, pois o objetivo maior era a formação da mão de obra para atuar na indústria que 

importava tecnologia.  

Assim, houve conflitos localizados, na tentativa de adequar o aparelho de Estado aos 

moldes da indústria. Havia uma coalizão de interesses e de forças, distinguindo duas correntes: 

a dos que desejavam mudanças apenas no sentido jurídico, ou mesmo propugnavam por uma 

troca de pessoas no poder, e a dos que propunham lutar por mudanças mais profundas 

(ROMANELLI, 2003).  

Conforme a autora, desse conflito de interesses surge a expansão das vagas escolares, 

a partir de três escolhas, a saber: i) seletividade de carreiras; ii) concessão de verbas públicas 

das mais diferentes formas às escolas privadas como justificativa para atender à demanda; e iii) 

aligeiramento e promoção compulsória na rede pública.   

Exemplo desse tipo de educação foram os Liceus, criados para amparar e dar 

assistência às crianças carentes (MOURA, 2010). Esses Liceus eram instituições não estatais 

que ofereciam até o 2º grau da instrução pública brasileira. Essas instituições eram destinadas 

à formação profissional, na época, com cursos voltados ao comércio e a agricultura (SAVIANI, 

2013b). Por outro lado, a elite era preparada para galgar altos postos na sociedade, preenchendo 

os quadros da política e da administração pública. 

  Nesse contexto, eclode o pensamento liberal democrático dos educadores da Escola 

Nova, que publica no ano de 1932 o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova.  O Manifesto 

defendia uma educação pública, obrigatória como dever do Estado, tendo como ideal a 

implantação da escola democrática para todos. Esse manifesto propunha uma educação voltada 

para as atividades de humanidade e ciência (intelectual). Percebe-se que a democratização 
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apregoada pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova restringia-se apenas à educação, 

prevalecendo uma distinção entre as classes sociais. 

Saviani (2012) explica que o movimento escolanovista: 

 

[...] tem como ponto de partida a escola tradicional já implantada segundo as diretrizes 

consubstanciadas na teoria da educação que ficou conhecida como pedagogia 

tradicional. A pedagogia nova começa, pois, por efetuar a crítica da pedagogia 

tradicional, esboçando uma nova maneira de interpretá-la e ensaiando implantá-la, 

primeiro, através de experiências restritas; depois, advogando sua generalização no 

âmbito dos sistemas escolares (p. 7). 

 

Desta forma, o molde tradicional de educação serviu como parâmetro à escolanovista 

para uma reestrutura na educação brasileira. Para Saviani (2012), 

 

[...] essa maneira de entender a educação, por referência à pedagogia tradicional tenha 

deslocado o eixo da questão pedagógica do intelecto para o sentimento; do aspecto 

lógico para o psicológico; dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos 

pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço para o interesse; da disciplina para 

a espontaneidade; do diretivismo para o não-diretivismo; da quantidade para a 

qualidade; de uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da lógica 

para uma pedagogia de inspiração experimental baseada principalmente nas 

contribuições da biologia e da psicologia (p. 8). 

 

 

 

 O Manifesto foi um documento de política educativa no qual, para além da defesa da 

Escola Nova, estava a luta maior pela escola pública laica, sob a responsabilidade do Estado. 

As diretrizes desse manifesto influenciaram a Constituição de 1934 (SAVIANI, 2005).  

O Manifesto dos Pioneiros recebeu várias e duras críticas, uma vez que o ponto de 

vista liberal de Planejamento do documento que, de fato, imperou naquela década: “é, antes de 

tudo um plano de organização e de administração” estabelecido em princípios pedagógico-

administrativos e não um “Plano Nacional de Educação com objetivos, metas e recursos 

claramente estabelecidos” (HORTA, 1982, p. 20). 

Para se consolidar a educação nos moldes propostos pelo movimento escolanovista 

deveria haver uma mudança na base da escola, desde a estrutura, passando por bons materiais 

didáticos, até a formação do professor. Esse professor era formado pelo curso normal, criado 

em 1830, expandido no período republicano. E isso não aconteceu, visto que “além de outras 

razões implicava em custos bem mais elevados do que a escola tradicional” (SAVIANI, 2012, 

p. 9). 

 Verifica-se que a consolidação do Estado Novo, em 1937, não avança na questão do 

Manifesto dos Pioneiros. A Constituição de 1937 estabelece como competência da União “fixar 
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as bases e determinar os quadros da educação nacional, traçando as diretrizes a que deve 

obedecer à formação física, intelectual e moral da infância e da juventude”.  

Ao mencionar a infância e a juventude, explicita-se a necessidade da educação 

primária, além da educação secundária e superior. O aprender a aprender, ideário escolanovista, 

beneficiou apenas à classe alta, uma vez que a mudança sugerida pela Escola Nova aprimorou 

o ensino destas instituições que puderam arcar com os ônus de implantá-lo, ficando a classe 

popular, mais uma vez, em defasagem.  

Nas palavras de Saviani (2012, p. 53), “a Escola Nova tornou possível, ao mesmo 

tempo, o aprimoramento do ensino destinado às elites e o rebaixamento do nível de ensino 

destinado às camadas populares”. Importante afirmar que as escolas da rede oficial continuaram 

funcionando de acordo com as condições tradicionais. O que se expressa é evidente ainda nos 

dias atuais, visto que a política educacional oferece um ensino fundamental populista e uma 

pós-graduação elitista. A esse respeito, Saviani (2012) explica: 

 

Em lugar de resolver o problema da marginalidade, a “Escola Nova” o agravou. Com 

efeito, ao enfatizar a ‘qualidade do ensino’, ela deslocou o eixo de preocupação do 

âmbito político (relativo à sociedade em seu conjunto) para o âmbito técnico-

pedagógico (relativo ao interior da escola), cumprindo ao mesmo tempo uma dupla 

função; manter a expansão da escola em limites suportáveis pelos interesses 

dominantes e desenvolver um tipo de ensino adequado a esses interesses. É a esse 

fenômeno que denominei de ‘mecanismo de recomposição da hegemonia da classe 

dominante’ -Grifos do autor. (p.10). 

 

 Assim, o que se procura a curto prazo é mudar o foco da responsabilidade. O Estado 

se desresponsabiliza pelo fracasso e insucesso dos alunos na escola e trabalha a partir da prática 

da culpabilização da escola, dos professores e da família, fruto da ausência do Estado no 

estabelecimento de políticas de educação que se proponham de fato a pensar as mudanças a 

partir da realidade da escola e também econômica da sociedade. 

Exatamente o contrário deveria ter acontecido, ou seja, deveria ter havido o 

aprimoramento do ensino destinado às camadas populares, principalmente no que diz respeito 

à prioridade de conteúdos, pois, “a prioridade de conteúdos é a forma de se lutar contra a farsa 

do ensino” (SAVIANI, 2012, p. 55). No mesmo sentido, não se pode negar às massas o domínio 

da cultura, em vistas de deixá-los desarmados, sem defesa contra o dominador, “é preciso 

dominar o que os dominantes dominam” (SAVIANI, 2012, p. 55). 

Na verdade, segundo o autor, “a Escola Nova contribuiu pelo afrouxamento da 

disciplina e pela secundarização da transmissão de conhecimentos para desorganizar o ensino 

das referidas escola” (SAVIANI, 2012, p. 67). Fica evidente que o autor se referia às escolas 
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destinadas às camadas populares sociais mais baixas da sociedade, o que equivale afirmar que 

nas escolas das camadas populares rebaixou-se ainda mais o nível da educação, diluindo 

conteúdo de aprendizagem e aligeirando o ensino. “O ensino das camadas populares pode ser 

aligeirado, até se desfazer em mera formalidade” (SAVIANI, 2012, p. 54).  

Verificou-se que no Brasil, desde os primórdios, “há uma escola dual e uma educação 

restrita à formação do cidadão produtivo, submisso e adaptado às necessidades do capital e do 

mercado” (FRIGOTTO, 2010, p. 27). Os autores afirmam que esse é o mote para que não haja 

no Brasil a consolidação da escola unitária, universal, gratuita, laica e politécnica, a qual 

Gramsci acreditava que englobaria todas as gêneses, sem divisões de classes sociais. 

 

A educação escolar básica (fundamental/médio), pública, laica, universal, unitária e 

tecnológica que desenvolva as bases cientifica para o domínio e transformação 

racional da natureza, a consciência dos direitos políticos, sociais, culturais, e 

capacidade de organização para atingi-los – nunca se colocou como algo a ser contido 

para a classe dominante brasileira (FRIGOTTO, 2010, p. 30). 

 

Ao longo dos anos, o que se observou foi, escancaradamente, uma divisão entre o 

“pensar” da classe dominante, em contrapartida ao “executar” da classe trabalhadora. Existe 

uma divisão entre a formação de caráter propedêutico dirigido à formação das elites e a 

formação de caráter instrumental dirigida à formação das classes populares. A relação entre 

Educação Básica e educação profissional no Brasil está marcada historicamente pela dualidade 

e pela funcionalidade da educação ao modelo de desenvolvimento econômico do país 

(MOURA, 2010, p.60). 

Frigotto (1993) esclarece que a Educação promove os conhecimentos voltados aos 

interesses das classes dominantes, articulando e desarticulando determinados interesses. 

Conforme o autor, “a escola é uma instituição social que mediante suas práticas no campo do 

conhecimento, valores, atitudes e, mesmo, por sua desqualificação, articula determinados 

interesses e desarticula outros” (FRIGOTTO, 1993, p. 44).  

A Educação, nesse sentido, atende às demandas do capital, conforme já afirmado ao 

longo deste estudo, e é produzida visando à modificação social e, consequentemente, a 

formação do capital humano. Conforme Frigotto (1993), investir no capital humano equivale a 

se investir no aumento da produtividade. 

Há que se problematizar essa questão porque poder-se-á utilizar a educação como 

ambiente inverso daquilo que se espera. No contexto no qual a educação deveria ser libertadora, 

acaba por ser alienante. A alienação é consequência do afastamento entre os interesses do 

trabalhador e aquilo que ele produz. De modo mais amplo, trata-se também do abismo entre o 
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que se aprende apenas para cumprir uma função no sistema de produção e uma formação que 

realmente ajude o ser humano a exercer suas potencialidades.   

Observa-se, ao longo da história, que a livre concorrência eliminou a si mesma, 

constituindo monopólios e oligopólios privados e, com o advento do neoliberalismo20, o Estado 

passou a ser um instrumento estimulador da competitividade. Uma vez que na medida em que 

a atividade humana ocorre com vistas aos negócios, é reafirmado o que diz Salleroun (1979): 

 

veremos, assim, que, a concorrência matando a concorrência, precisou constituir-se 

um neoliberalismo para salvar a ideia de liberdade econômica [...] Enquanto o 

liberalismo clássico pedia que o Estado não interferisse, para que a concorrência 

pudesse produzir todos os seus bons efeitos, o neoliberalismo pede ao Estado que se 

mexa para assegurar que a concorrência possa existir (p. 48). 
 

Nesse sentido, pode-se analisar que existe uma intenção clara, em nível de ideologia 

política, de promover a ideia da competição como intrinsecamente positiva para a humanidade, 

que deixa de ser apenas um conceito na economia para fazer parte do imaginário social das 

pessoas. 

Portanto, a ideologia não é o resultado de uma vontade deliberada de uma classe social 

para enganar a sociedade, mas é o efeito necessário da existência social da exploração e 

dominação, é a interpretação imaginária da sociedade do ponto de vista de uma única classe 

social. 

Mesmo com a mobilização de intelectuais e o estabelecimento de uma série de 

instituições para a operacionalização da educação nacional ainda não se pode fazer uma 

avaliação satisfatória dos resultados desse movimento. Entretanto, não se pode negar a 

evolução, a instrumentalização e a viabilização de projetos que pretendem uma educação que 

garanta os princípios de liberdade e autonomia da pessoa. Os entraves, as ideologias dos 

dominantes permanecem, mas há espaços consolidados para o debate. Esses espaços, porém, 

nem sempre estiveram abertos, como será apresentado na sequência, pois o país passa por um 

momento turbulento de controle do Estado em amplos aspectos. 

 

                                                           
20 Cf. Dalarosa (2003): [...] o neoliberalismo, por sua vez, é a filosofia da não intervenção do Estado na economia 

o que seria dizer o ideário de um Estado mínimo. Em sua origem, a crise econômica inicia-se na excessiva 

intervenção do Estado na economia. Isso significa que são as empresas privadas especializadas nos seus 

respectivos serviços que deveriam oferecê-los. No contexto da ideologia neoliberal está o conceito de qualidade 

total que pretende produzir cada vez mais com menos custos. É evidente uma severa exclusão social, mas para os 

neoliberais isso ocorre em razão de fatores naturais. A teoria da qualidade total acaba por impor a obtenção de 

mais-valia que potencializa a produção e desapropria os frutos do trabalho do trabalhador. Essa concepção está 

presente nas esferas educacionais quando se direciona a educação para a produtividade, visando processos, índices 

e resultados estritamente presentes na lógica do mercado. 
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1.5. Um período de retrocesso (1964-1985) 

 

Dando seguimento à retomada histórica da educação brasileira, mais precisamente da 

alfabetização, o período entre 1946 até 1964 pode ser compreendido como um dos mais 

produtivos da história da educação brasileira. Neste período atuaram educadores do porte de 

Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Carneiro Leão, Armando Hildebrand, 

Paschoal Leme, Paulo Freire, Lauro de Oliveira Lima, Durmeval Trigueiro, entre outros. Após 

esse, iniciou-se no Brasil o período ditatorial21 (1964-1985).  

Conforme Saviani (2008), o exercício do poder político da Nação, ao longo de duas 

décadas foi controlado com mão de ferro pelo regime militar. Segundo o autor, até os dias atuais 

é possível sentir os efeitos desse sistema na sociedade. Nesse contexto, retomou-se as políticas 

educacionais desse período, apresentando os aspectos que se fazem ainda, depois de 30 anos, 

presentes na educação brasileira, principalmente ao que se refere à vinculação da educação 

pública aos interesses do mercado, e do favorecimento da privatização do ensino.  

Para Torres (2002), a política educacional no período militar foi um instrumento de 

racionalidade tecnocrata, nos moldes da concepção tecnicista/elitista. Conforme o autor, “é 

impensável uma discussão sobre educação sem pôr em primeiro lugar a noção de dominação, 

pode ser também uma forma de resistência à dominação. Toda a forma estatal é uma forma de 

dominação de classes sobre classes” (TORRES, 2002, p. 44).  Afirma ainda que a 

democratização das chances educacionais foi um golpe retórico, para justificar as elevadas 

somas desviadas dos recursos públicos para a iniciativa privada. Saviani (2008) corrobora esse 

pensamento, afirmando que: 

                                                           
21 Cf. Aranha (2006, p. 313-321): [...] a Ditadura Civil Militar no Brasil aconteceu no intervalo de 1964 à 1985 

que veio como uma proposta de recuperação econômica baseada no modelo concentrador de renda. As pessoas 

perderam o poder de participação crítica uma vez que a ditadura se impôs com violência. Houve uma sucessão de 

militares no poder que fortaleciam o executivo e enfraquecia o legislativo. Por meio dos Atos Institucionais impôs, 

entre outras coisas, prisões políticas proibições do direito de greve, cassação dos direitos políticos, exílio etc. Os 

reflexos da ditadura na educação foi a extinção da União Nacional dos Estudantes – UNE e mantinha-se apenas a 

atuação do Diretório Acadêmico – DA e do Diretório Central dos Estudantes – DCE e vetou-se a participação de 

estudantes na ação política. As escolas tiveram a disciplina Educação Moral e Cívica ministrada por um professor 

de confiança da direção, a disciplina Organização Social e Política Brasileira – OSPB e nos cursos superiores a 

disciplina Estudos de Problemas Brasileiros – EPB. Nessas disciplinas estava presente o caráter ideológico e 

manipulador do governo. Os acordos entre o MEC e a Agência Internacional para o desenvolvimento dos Estados 

Unidos estabeleceu três pilares para a educação brasileira: a) educação desenvolvimento que pretendia a formação 

de profissionais para atender as necessidades urgentes de mão de obra especializada no mercado em expansão; b) 

educação e segurança que pretendia a formação do cidadão consciente, por isso as disciplinas sobre civismo e 

problemas brasileiros; c) educação e comunidade que pretendia a criação de conselho de empresários e mestres 

para estabelecer a relação entre escola e comunidade. Com a implementação da Lei nº 5.692/71 para 1º e 2º graus 

e Lei nº 5.540/68 para o ensino universitário. No início da década de oitenta a sociedade civil, a classe política, as 

organizações estudantis, o retorno dos anistiados ao Brasil apresentaram ações ativas que sinalizavam o 

enfraquecimento do regime militar. E em 1985 registrou-se o primeiro governo civil depois da ditadura com a 

eleição indireta para a presidência da República por meio da campanha das diretas-já. 
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configurou-se, a partir daí, a orientação que estou chamando de concepção 

produtivista de educação. Essa concepção adquiriu força impositiva ao ser 

incorporada à legislação do ensino no período militar, na forma dos princípios da 

racionalidade, eficiência e produtividade, com os corolários do ‘máximo resultado 

com o mínimo dispêndio’ e ‘não duplicação de meios para fins idênticos’ Grifos do 

autor. (p. 297). 

 

Um exemplo marcante da política educacional do regime militar foi o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). Esse programa tinha como proposta erradicar o 

analfabetismo, mas com a preocupação maior de alfabetizar os adultos que se encontravam na 

condição de analfabetos, servindo de excelente instrumento de propaganda do regime para 

divulgar suas ações educativas. A educação oferecida pelo MOBRAL era fundamentada nos 

interesses políticos da época, repassando o sentimento de bom comportamento para o povo e 

justificando os atos da ditadura.   

Corrêa (1979), o autor que mais escreveu e se aprofundou sobre o MOBRAL, afirma 

que em 1978 o MOBRAL atendeu quase 2 milhões de pessoas, em 2.251 municípios em todo 

o país. O interesse era ter uma “organização já estruturada e com significativa experiência a 

serviço da política social do governo, voltada para a efetiva promoção do homem brasileiro” 

(CORRÊA, 1979, p. 471).  

Para manter a estrutura do MOBRAL funcionando, o governo despendia de alto custo 

financeiro, conforme Corrêa (1979), o MOBRAL recebia recursos da União, do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Imposto de Renda e ainda um percentual da 

Loteria Esportiva. O autor pondera que o MOBRAL foi uma instituição criada para dar suporte 

ao sistema de governo vigente, funcionando como um Aparelho Ideológico de Estado22. Corrêa 

(1979) afirma ainda que a estrutura do MOBRAL propiciava o empreguismo público, devido 

às ramificações deste programa23.  

                                                           
22 Cf. Saviani (1999): [...] os aparelhos ideológicos do Estado são, por definição, aqueles que, em um primeiro 

momento, agem pela ideologia ou conscientização e, em um segundo momento, pela repressão. Althusser enumera, 

mesmo considerando várias possibilidades de alteração da lista, da seguinte forma: o religioso (o sistema das 

diferentes igrejas); o escolar (o sistema das diferentes escolas públicas e privadas); o familiar; o jurídico; o político 

(o sistema político de que fazem parte os diversos partidos); o sindical; o da informação (imprensa, rádio, televisão, 

internet etc.); o cultural (Letras, Belas Artes, desportos etc.). 
23 A estrutura administrativa propunha-se a ser descentralizada e subdividida em quatro níveis: a secretaria 

executiva (SEXEC), as coordenações regionais (COREG), as coordenações estaduais (COEST) e as comissões 

municipais (COMUN). A estrutura organizacional dividia-se em gerências pedagógicas (GEPED), mobilização 

comunitária (GEMOB), financeira (GERAF), atividades de apoio (GERAP) e em assessoria de organização e 

métodos (ASSOM) e assessoria de supervisão e planejamento (ASSUP). Essa estrutura foi alterada por três vezes 

entre os anos de 1970 e 1978, sempre criando mais cargos (CORRÊA, 1979). 
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Na alfabetização funcional, o Programa trabalhava a partir de seis objetivos, os quais 

Corrêa (1979) apresenta:  

 

1) desenvolver nos alunos as habilidades de leitura, escrita e contagem; 2) 

desenvolver um vocabulário que permita o enriquecimento de seus alunos; 3) 

desenvolver o raciocínio, visando facilitar a resolução de seus problemas e os de 

sua comunidade; 4) formar hábitos e atitudes positivas, em relação ao trabalho; 

5) desenvolver a criatividade, a fim de melhorar as condições de vida, 

aproveitando os recursos disponíveis; 6) levar os alunos: a conhecerem seus 

direitos e deveres e as melhores formas de participação comunitária; a se 

empenharem na conservação da saúde e melhoria das condições de higiene 

pessoal, familiar e da comunidade; a se certificarem da responsabilidade de cada 

um, na manutenção e melhoria dos serviços públicos de sua comunidade e na 

conservação dos bens e instituições, e a participarem do desenvolvimento da 

comunidade, tendo em vista o bem-estar das pessoas (p. 152). 

 

 

Para Freitag (1986), o interesse desse Programa era voltado à obediência, à servidão 

às leis vigentes. Fica claro nesses objetivos, a tentativa de repassar as responsabilidades sociais 

e o enquadramento numa verdade já estabelecida pelo Estado. Há que se ressaltar que o 

Programa MOBRAL, escamoteava a verdadeira concepção do método de Freire para a 

educação, uma vez que se afirmava que o método usado no programa partia das experiências 

do cidadão, fazendo uso das palavras geradoras. No caso de Freire essas palavras faziam sentido 

para os cidadãos, partindo de seus interesses. No caso do MOBRAL, as palavras geradoras eram 

de interesse do Governo. 

Os procedimentos para o processo de alfabetização do MOBRAL eram em número de 

cinco, a saber: a) apresentação e exploração do cartaz gerador; b) estudo da palavra geradora, 

depreendida do cartaz; c) decomposição silábica da palavra geradora; d) estudo das famílias 

silábicas, com base nas palavras geradoras; e) formação e estudos de palavras novas; f) 

formação e estudos de frases e textos. 

O fim do programa se deu com a recessão econômica, a partir dos anos 1980. 

Conforme já afirmado, essa instituição dependia de altos recursos para seu funcionamento.  

Seus Programas foram incorporados pela Fundação Educar. Ao que se nota, não diferente dos 

demais programas e projetos que aqui foram apresentados, o MOBRAL que se desenvolveu no 

período ditatorial pretendia uma formação tecnicista. No entanto, o discurso vai se rebuscando 

na tentativa do convencimento de que o programa ou projeto do governo em exercício é aquilo 

que representa a qualidade, a inovação e a racionalização.  

 

Esse discurso que pretende ser sedutor ainda avança, conforme apresenta-se na 

sequência nas configurações e reconfigurações da ideologia econômica e financeira com grande 
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poder sobre a política e a educação de modo a levar, aos desavisados, a pensar que não há outra 

alternativa racional se não a neoliberal. 

 

1.6. O neoliberalismo e a educação (1990-2015) 

 

Durante este período histórico e em meio a esta ideologia uma série de eventos ocorre 

e vários projetos e programas para a educação são lançados pelo mundo. O PNAIC é uma 

política educacional que nasceu dessa dinâmica frenética do estabelecimento da ideologia 

neoliberal. Nos anos que se seguiram, as mudanças em relação à alfabetização passaram a dar 

enfoque à alfabetização de crianças. Com a Constituição Federal de 1988 foi garantida à criança 

brasileira o atendimento em creche e pré-escola.  

A década de 1990 é marcada por um clima de perplexidade e descrença e a orientação 

neoliberal24 assumida pelo governo caracteriza-se por políticas educacionais claudicantes 

(SAVIANI, 2012). Conforme o autor, esse tipo de política combina um discurso que reconhece 

a importância da educação com a redução dos investimentos na área e apelos à iniciativa privada 

e organizações não governamentais, transferindo a responsabilidade do Estado para o público 

em geral.  

Nesse período, o Brasil se abre para a economia externa e para o capitalismo financeiro 

internacional, ficando subordinado ao capital financeiro internacional. Assim, as políticas vão 

atender às propostas/sugestões de organização multilaterais, como, por exemplo, do Banco 

Mundial. Essa abertura não se limitou ao plano econômico, mas às políticas educacionais, ou 

seja, o Brasil, buscando atender às políticas internacionais, cria muitas ações/medidas para a 

educação, mas dispensa pouco recurso financeiro, fazendo com que as políticas não se 

consolidem. Para Silva (2005), 

 

fica evidente que a escola pública na verdade, apresenta baixo desempenho por ter 

sofrido constante diminuição de recursos - o Brasil apresenta a escola pública 

deficitária que tem sido submetida a operar com um dos mais baixos níveis de 

investimento/ano por aluno, o Brasil, só destina 4% do seu Produto Interno Bruto 

(PIB) para a educação (p. 42). 

 

A história nos apresenta como a classe trabalhadora fora excluída da escola por muitas 

décadas. Os recursos destinados à educação sempre se apresentaram tímidos dada a necessidade 

de ampliação, de oferta de ensino a uma população crescente, contudo o discurso de ampliação 

                                                           
24 Cf. Silva (2009): [...] o neoliberalismo, como ficou conhecido, passou a influenciar principalmente, via Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM) que representavam os países ricos as políticas públicas nos 

países periféricos. O esforço de tornar esse modelo hegemônico como política monetária internacional. 



 

 

57 

de atendimento nunca esteve atrelado no campo ideológico à ampliação de recursos para o 

ensino público.  

Seguindo a trajetória histórica, a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) Lei nº 9.394/1996, assinada pelo presidente na época, Fernando 

Henrique Cardoso, a Educação Infantil passa a ser definida como a primeira etapa da Educação 

Básica. A LDB se orienta pela lógica de descentralização, definindo as responsabilidades das 

esferas do poder: Federal, Estadual e Municipal, sob a justificativa de melhor gerenciamento 

das verbas e do sistema de ensino, regionalizado e particularizado. 

Conforme os documentos da UNESCO (2003), essa conquista reitera um dos 

postulados da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, firmada em Jomtien (1990), 

de que a aprendizagem ocorre desde o nascimento e requer educação e cuidado na primeira 

infância. Desse compromisso, no Brasil, surge o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado 

em 2001 no Congresso Nacional. Esse documento traçou metas, buscando solucionar velhas 

demandas, a serem executadas em dez anos, mas sem recursos.  

A ideia de instituir um Plano Nacional para a educação não era original, segundo 

Azanha, (1995) Libâneo, Oliveira, Toschi (2003) e Saviani (2008), desde a década de 1930, 

com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, já se fomentava a ideia de um plano que 

reestruturasse a educação brasileira.  

O Manifesto influenciou, em relação à educação, a Constituição de 1934, a qual 

instituiu como competência da União a execução do Plano Nacional de Educação, 

compreendendo ao ensino de todos os graus e ramos, em todo território brasileiro, elegendo o 

Conselho Nacional de Educação (CNE), como pasta responsável pelo PNE, evidentemente esse 

plano não foi implantado. Após a derrocada do Estado Novo, a nova Constituição, de 1946, 

estabeleceu a definição de diretrizes e bases da educação nacional. 

O contexto neoliberal e suas influências será ainda melhor explicitado no próximo 

capítulo, quando serão tratadas questões de ordem internacional que determinam as políticas 

educacionais e, consequentemente, os programas e projetos e governo. A partir de agora, com 

vistas em interromper a discussão nesse capítulo, será tratada a questão das políticas 

educacionais para a alfabetização de modo um pouco mais específico localizando-a no 

município de Jataí-GO. 
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1.7. As políticas educacionais para a alfabetização e suas implicações no município de 

Jataí-GO 

 

Desde o princípio da história da humanidade em que o homem passa a agir sobre a 

natureza, diferentes expedientes e tecnologias foram criados, transformando o seu modo de 

vida, propiciando a esse mesmo homem maravilhar-se com suas criações. Pinto (2005, p. 5) 

assevera que foi “no súbito da potência humana, que abriu ao homem perspectivas de ação 

sobre a natureza, de aquisição de conhecimentos e de possível modificação de sua própria 

estrutura orgânica e psíquica com que nunca teria alguém podido sonhar”.   

No espaço escolar, historicamente, o processo de mudança parece ocorrer de modo 

mais lento. A tecnologia, mais especificamente o computador, como ferramenta pedagógica é 

para muitas pessoas uma realidade ainda distante do cotidiano.  

Democratizar o espaço da escola, bem como o uso dos recursos tecnológicos nele 

existentes, consiste em um grande desafio aos educadores que se propõem a fazê-lo. Tarefa que 

exige ação política, formação continuada aos docentes, compromisso, responsabilidade e, 

acima de tudo, muita vontade de mudar. Para a efetivação deste processo, é conveniente lembrar 

que a história dos homens e suas relações sociais tem sido premissa para instrumentalização da 

humanidade, surgindo da necessidade de adaptações e mudanças.  

No século XXI, a alfabetização passa a ser encarada como acesso às ferramentas 

múltiplas que capacitam a pessoa para a resolução dos desafios apresentados pela sociedade e 

a economia. É neste século que aparecem outras referências de alfabetização, em número de 

cinco, a saber:  

 

  Alfabetização em TIC (tecnologia da informação e comunicação), dividida em 

três fases: até metade dos anos 1980, fase da maestria (mastery phase), voltada para 

domínio de técnicas de manejo; metade dos 1980 até os 1990 tardios, fase da aplicação 

(application phase), focada em aplicações múltiplas das tecnologias; fim dos 1990 até 

hoje, fase reflexiva (reflective phase), preocupada com olhares mais críticos; a 

acentuação voltava-se para superar o mero manejo técnico, em favor da alfabetização 

questionadora.  

  Alfabetização tecnológica, vista pelos americanos em geral como condição de 

competitividade e entendida como habilidade de usar, manejar e entender tecnologia.  

 Alfabetização em informação, voltada principalmente para student-centred-

learning (aprendizagem centrada no estudante), considerada estratégia crucial de 

aprendizagem com base em locais preferenciais como bibliotecas e comprometida 

com o cuidado ostensivo por parte dos professores com a aprendizagem do aluno.  

  Alfabetização em mídia vista como capacidade de avaliar criticamente a mídia 

de massa e como atividade maior educacional e de pesquisa nos Estados Unidos e 

Europa; nos Estados Unidos é assumida como uma série de competências de 

comunicação, incluindo habilidade de acessar, analisar, avaliar e comunicar 

informações sob muitas formas, impressas e não impressas; interdisciplinar por 
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natureza aplica-se ao manejo de ambientes eletrônicos complexos e sempre em 

mudança acelerada, sendo sua propriedade mais fundamental o pensamento crítico.   

  Alfabetização visual, alavancada pelo poder da imagem visual, é fundamental 

para a aprendizagem no mundo atual e nutre-se principalmente da crítica da arte e da 

arte educação (MARTIN, 2006 apud DEMO, 2007, p. 547-549). 

 

 O mundo tem sofrido mudanças muito rápidas nas formas de comunicação, a escola 

não pode estar distanciada da realidade a que estão expostos os alunos. Não temos todos os 

alunos conectados ao mundo virtual, contudo não se pode negar a que é dada importância a 

outras formas de alfabetização quando nossos alunos e a população ainda está distante do ato 

de ler e escrever.  

Quando se pensa em alfabetização em TICs e em alfabetização tecnológica se pensa 

na possibilidade real a ser construída de acesso e manuseio de diferentes possibilidades virtuais 

na escola, contudo precisa ser construída a partir de os alunos já se encontrarem fazendo uso 

autônomo da língua escrita. 

A alfabetização digital precisa, então, nutrir-se do pensamento crítico mais do que do 

pensamento técnico, sintetizando ‘uma habilidade de vida’, postulando nitidamente o lugar 

instrumental da tecnologia, a qual deveria servir aos propósitos éticos e humanos. Para abalizar 

tal afirmação, valeu-se da definição de Martin (2006):  

 

alfabetização digital como consciência, atitude e habilidade dos indivíduos de 

apropriadamente usar ferramentas digitais e facilidades para identificar, acessar, 

manejar, integrar, avaliar, analisar e sintetizar recursos digitais, construir novo 

conhecimento, criar expressões de mídia e comunicar-se com os outros, no contexto 

de situações específicas de vida, com o objetivo de capacitar ação social construtiva; 

e refletir sobre tal processo (MARTIN, 2006, p. 19). 

 

As atividades escolares, historicamente, são práticas educativas, muitas vezes, 

distantes da realidade da sociedade atual, a escola, em especial a escola pública, está aquém do 

necessário para enfrentar os desafios impostos pela nova configuração social e econômica, em 

grande parte porque se fechou em didáticas ultrapassadas, que não oportunizam o 

questionamento.  

São didáticas ancoradas em modelos sociais e ideológicos que não representam mais 

os anseios do mundo real, especialmente no futuro das crianças. Tais crianças se tornarão 

adultas e, daí, terão de confrontar-se com o mundo virtual, lidando com o computador e com a 

internet, não só no seu ambiente de trabalho, mas também na vida de modo geral. Para tal fim, 

as linguagens virtuais serão preponderantes, já que serão elas as ferramentas utilizadas para dar 

sentido à realidade. 
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Toda essa exposição serviu de apoio para compreender o porquê ou os porquês das 

dificuldades que permeiam o processo de alfabetizar no sistema de ensino público, 

especialmente do município de Jataí-GO. Dentre os problemas detectados estão: 

 

 A formação inicial dos docentes, que acontece geralmente totalmente alijada 

das novas linguagens. E aí, retorna-se à questão do formato dos cursos de Pedagogia 

e licenciatura: cursos cada vez mais aligeirados, o que demonstra descaso aviltante 

com docentes e discentes, o que torna impossível uma formação qualitativa, 

consequentemente, formam formadores mal formados. 

 Carga horária excessiva que inviabiliza aos professores no exercício da 

docência, continuarem seu aperfeiçoamento profissional. ‘Apenas dão’ aula, porque 

foram formados (ou seria, deformados?) por aulas. Como é possível a um professor 

que não sabe aprender bem, cuidar da aprendizagem dos alunos? 

 A pedagogia tradicionalista escolar, para a qual o mundo virtual não existe. A 

insuficiência de espaços para a prática de ambiência virtual, quando no máximo, há 

na escola um laboratório de informática, de estilo preliminar, para eventuais 

voluntários e que não conseguem implantar a informática na aprendizagem do aluno, 

por mais que seja usada intermitente e amadoramente. Atrelado a este problema, 

encontra-se a ausência de treinamento básico para capacitar os professores para o 

manuseio e a compreensão mínima do funcionamento dos aparatos tecnológicos, bem 

como dos recursos disponibilizados pela internet. Esse despreparo, por parte dos 

professores, gera em muitos, o que se conhece por tecnofobia, causando resistência 

ao uso das tecnologias. As novas tecnologias usadas na educação requerem 

professores capacitados que saibam como utilizá-las em benefício do aprendizado do 

aluno, mas o que se percebe é uma reação negativa de muitos educadores a essas 

inovações. Muitos insistem em utilizar métodos tradicionais de ensino por não 

saberem lidar com novos instrumentos tecnológicos. ‘O homem está 

irremediavelmente preso às ferramentas tecnológicas em uma relação dialética entre 

a adesão e a crítica ao novo’ Grifos do autor. (PAIVA, 2001, p. 1). 

 

A exigência e a urgência do aperfeiçoamento crítico faz todo sentido, mas raramente 

surge alguma proposta de como isso poderia ser atingido, em especial sobre o papel dos 

professores. Naturalmente, apregoam-se sua resistência (STOLL, 1999), porém não se 

considera que, além da formação extremamente deficitária, muitos deles não teriam recursos 

financeiros para ter em casa um computador moderno e uma internet de banda larga (UNESCO, 

2004).  

As condições de trabalho geralmente são vergonhosas, também no aspecto físico, o 

que impediria, entre outras coisas, imaginar que uma escola assim ofereça a cada aluno um 

computador (DEMO, 2007). O atraso do professor seria, então, reflexo do atraso das políticas 

públicas para a educação no Brasil. Talvez aí resida a maior de todas as ironias nesse contexto: 

se ainda não somos capazes de resolver a alfabetização tradicional, como então nos arvorar a 

resolver a alfabetização digital? 

Preparar-se para a vida, sem falar em preparar-se para o mercado, vem se tornando 

uma tarefa cada vez mais complexa. Em parte, este problema pode ser entendido como 

consequência da crescente dificuldade em se compreender a intrincada mecânica dos atuais 
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contextos de sobrevivência, trabalho e cidadania. Se, em épocas anteriores, ter um diploma de 

curso superior assegurava um emprego adequado, nos dias atuais, isso já não possui tanta 

relevância, pois, na sociedade intensiva de conhecimento, nenhum diploma se garante por muito 

tempo.  

Para essa sociedade, o que menos importa é dominar conteúdos, mais vale o domínio 

de disciplinas preparatórias para a busca de habilidades mais completas, tais como a 

proficiência em inglês e o domínio da informática. Diante disso, a alfabetização tradicional vai 

esvanecendo, mantendo-se apenas como mero pressuposto, com o qual as crianças já não se 

envolvem.  

Entretanto, esse fato não descarta a oportunidade de aprender a ler, escrever e contar 

de forma sistemática. Mas, a forma sistemática de aprendizagem não se sustenta como uma 

forma de alfabetização suficiente e nem pode ser considerada como a melhor e única forma. 

Contudo, a escola, por meio dos diferentes programas implantados, ainda persiste e insiste nessa 

forma de alfabetização, ainda que sem sucesso: não consegue-se mais alfabetizar no 1º ano do 

Ensino Fundamental e, em muitos casos, esta alfabetização nunca consegue sua conclusão.  

Ainda é comum que alunos do 9º ano do Ensino Fundamental leiam apenas na 

codificação dos sinais gráficos, porém sem conseguir entender o que estão decodificando. 

Juntam as letras, mas não conseguem compreender os sentidos que isso contém. Levando em 

consideração a aprendizagem da leitura e da escrita indissociada da apropriação do uso em 

diferentes situações sociais, pode-se considerar que aqueles que são “alfabetizados” e não 

dominam a língua nessa concepção, são analfabetos, pois estão distantes do uso como 

ferramenta de superação da marginalização, pois não sabem pensar, refletir ou analisar 

diferentes textos em diferentes contextos. 

A escola, desta maneira, só não deixa de preparar para a vida, mas, também, ela priva 

seus alunos do acesso a outras alfabetizações, especialmente, às digitais. Se já antes muitos 

ficavam na retaguarda do acesso aos bens disponibilizados pela sociedade por não apreenderem 

a alfabetização tradicional, agora, por não alcançarem outras alfabetizações, em particular as 

digitais, os alunos ficarão à margem do processo social, econômico e mercadológico, fator que 

será preponderante para o já tão drástico quadro de exclusão social. 

A realidade da educação no município de Jataí-GO origina-se numa formação docente 

comprometida pelas políticas públicas, de estado e não de governo, pois não são estabelecidas 

por meio do levantamento real de dados que sirvam para se definir uma política sólida que se 

baseie nas realidades das diferentes escolas e da sociedade e diretrizes do sistema educativo que 

contribuem para o comprometimento da qualidade do ensino e da aprendizagem. 
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Desafortunadamente, a implantação de algumas dessas políticas visam apenas “números”, pois 

a educação no Brasil é vista por parte da maioria de governantes como uma mina de dinheiro 

para bancar mandatos com as aplicações dos recursos públicos destinados à educação.  

 No tocante à quantidade em detrimento à qualidade, basta visitar as salas de aula para 

constatar que, ironicamente, ainda enclausura-se os alunos — em média 30 – numa sala de aula.  

Esse volume justifica-se desde a implantação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) criado 

pela Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei nº 

9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de 27 de junho de 1997, com 

a função de redistribuir os recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino em função 

do número de matrículas em cada rede, o aluno, a partir da implantação do mesmo, passa a 

representar a possibilidade de mais recursos. Sua implantação se deu em 1° de janeiro de 1998, 

quando passou a vigorar em todo o País, exceto no Pará, onde a implantação ocorreu em julho 

de 1997, por força de lei Estadual nesse sentido, e funcionou em todo o país até 31 de dezembro 

de 2006. 

Uma das novidades do FUNDEF consistiu na subvinculação de uma parcela dos 

recursos da educação para o ensino fundamental. Essa subvinculação estabelece que 15% dos 

impostos são oriundos do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias 

(ICMS), do Fundo de Participação dos Estados (FPE), do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM), do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI/exp) e da compensação financeira 

prevista na Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) e a complementação da União para os 

Estados que não atingirem o valor aluno/ano definido pelo governo federal.  

Ao instituir um padrão de distribuição dos recursos públicos em favor do ensino 

fundamental, o FUNDEF possibilita que se crie uma disputa entre os demais níveis e 

modalidades da educação pelas verbas públicas vinculadas e não vinculadas ao Fundo. Esses 

recursos deveriam ser repassados aos Estados e municípios, obedecendo aos seguintes critérios: 

 

Art. 2º [...] § 1º A distribuição dos recursos, no âmbito de cada Estado e do Distrito 

Federal, dar-se-á, entre o Governo Estadual e os Governos Municipais, na proporção 

do número de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas das respectivas 

redes de ensino, considerando-se para esse fim: I - as matrículas da 1ª a 8ª séries do 

ensino fundamental; § 2º A distribuição a que se refere o parágrafo anterior, a partir 

de 1998, deverá considerar, ainda, a diferenciação de custo por aluno, segundo os 

níveis de ensino e tipos de estabelecimento, adotando-se a metodologia de cálculo e 

as correspondentes ponderações, de acordo com os seguintes componentes: I - 1ª a 4ª 

séries; II - 5ª a 8ª séries; III - estabelecimentos de ensino especial; IV - escolas rurais. 

§ 3º Para efeitos dos cálculos mencionados no § 1º, serão computadas exclusivamente 

as matrículas do ensino presencial (BRASIL, 1996, p. 1). 
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A lei em questão estabelece a necessidade de se uniformizar o valor mínimo por 

aluno/ano, entre Estado e seus municípios, bem como o de favorecer a profissionalização do 

professor por meio da elaboração de planos de cargos e carreira e do oferecimento de 

oportunidades de formação.  

Com a Emenda Constitucional nº 53/2006, a subvinculação das receitas dos impostos 

e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios passaram para 20% e sua utilização 

foi ampliada para toda a educação básica por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica (FUNDEB), que promove a distribuição dos recursos com base no número 

de alunos da educação básica informado no censo escolar do ano anterior, sendo computados 

os estudantes matriculados nos respectivos âmbitos de atuação prioritária (art. 211 da 

Constituição Federal). Ou seja, os municípios recebem os recursos do FUNDEB com base no 

número de alunos da educação infantil e do ensino fundamental, e os estados, com base nos 

alunos do ensino fundamental e médio. 

Da mesma forma, a aplicação desses recursos pelos gestores estaduais e municipais 

deve ser direcionada, considerando a responsabilidade constitucional que delimita a atuação 

dos estados e municípios em relação à educação básica. 

Davies (2008) destaca a fragilidade de os órgãos responsáveis pela fiscalização, 

prioritariamente os tribunais de contas, não serem plenamente confiáveis, impondo-se, assim, 

o desafio do controle social sobre o uso das verbas. Ainda, no entender de Davies (2008),  

 

[...] embora o FUNDEB tenha sido apresentado pelo governo como a grande solução 

para os males da educação, é preciso cautela com esse discurso salvacionista, 

sobretudo em época eleitoral ou de debilidade política do governo. A principal 

fragilidade do FUNDEB, assim como a do FUNDEF, é que traz poucos recursos 

novos para o sistema educacional como um todo, uma vez que apenas redistribui 20% 

de grande parte dos recursos já constitucionalmente vinculados à educação, entre o 

governo estadual e as prefeituras, com base no número de matrículas nos âmbitos de 

atuação constitucional prioritária desses governos na educação básica (p. 37-38). 

 

Além do número excessivo de alunos por sala de aula, um artifício necessário para a 

garantia de verbas, ainda pode-se constatar que aqueles alunos, no desconforto de uma sala 

cheia, ainda precisam permanecer sentados (de preferência em filas ordenadas), ouvindo 

verdades ditadas por professores, na simples condição de ouvintes.  

Tem se discutido, ao longo desta pesquisa, a formação do professor e demonstrando 

como a formação deficitária pode concorrer para o fracasso escolar. Vê-se que essa formação, 

algumas vezes se mostra conteudista, fragmentária e tecnicista, voltada para as exigências do 

mercado, oferecida em finais de semana, em cursos vagos e à distância. Uma formação que não 
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oportuniza sua compreensão histórica, que não conduz à reflexão sobre a complexidade do 

trabalho docente, certamente tem seus pilares estabelecidos no silenciamento, na obediência e 

no autoritarismo.  

Ainda é bastante comum nas orientações dadas aos professores por coordenadores que 

“o bom professor consegue controlar sua turma, domina a classe”. Dominar a classe, ou seja, 

subtende-se fazer com que todos se calem e o professor consiga ministrar os conteúdos. Para o 

sucesso desta empreitada, nega-se ao aluno qualquer possibilidade de interferência: o professor 

fala, enche o quadro e o estudante copia, calado, de preferência.  

O professor, nesta vertente, não pestaneja, executa a ordem, afinal conteúdo dado é 

conteúdo que será cobrado pelas avaliações, internas ou externas. Sem contar na pressão que 

sofrem em decorrência das avaliações externas, pois desde o primeiro dia de aula do ano de 

aplicação dessas avaliações só se escutam: “este ano tem Prova Brasil”. O que corroboram as 

Matrizes da prova Brasil e do Saeb rezarem o seguinte: 

 

Nos anos em que a Prova Brasil e o Saeb são aplicados, as secretarias estaduais e 

municipais de educação e as escolas públicas da educação básica, que possuem turmas 

de quarta e oitava séries (quinto e nono anos) do ensino fundamental, recebem os 

cadernos Matrizes de Referência, Temas, Tópicos e Descritores. Os cadernos trazem 

informações aos gestores e professores sobre os pressupostos teóricos que embasam 

a avaliação, os descritores e uma série de exemplos de itens (questões) sobre língua 

portuguesa e matemática das séries a serem avaliadas (BRASIL, 2011, p. 5). 

 

O lembrete vem em tom de advertência, para não deixar que o professor se esqueça 

das “suas responsabilidades” perante os resultados. Entretanto, a matriz curricular precisa 

também ser cumprida.  O professor é levado a reproduzir o autoritarismo a que é submetido 

frequentemente também pela rede municipal de ensino de Jataí-GO, que desconsidera a voz 

daqueles que são cobrados pelo sucesso do processo de ensino e, consequentemente, pelo 

desempenho dos alunos nas diferentes avaliações a que são submetidos.   

Além das avaliações externas instituídas pelo governo federal, Provinha Brasil e 

Prova Brasil, o município de Jataí-GO instituiu em 2009 o um modo próprio de avaliação: a 

Avaliação Municipal de Desenvolvimento da Educação (AMDE). Essa avaliação, elaborada 

pela equipe da SME e baseada nas expectativas de aprendizagem para aquele letivo. “Essa é 

uma das ações empreendidas pela SME com o objetivo de preparar os alunos para obterem 

melhor desempenho nas duas disciplinas citadas e, consequentemente, na Prova Brasil” 

(ASSIS, 2014, p. 164), bem como por meio das avaliações diagnósticas elaboradas e aplicadas 

nesse molde. 
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 A equipe responsável pela elaboração também era responsável por discutir (instruir) 

os coordenadores na melhor maneira de aplicá-la. Os coordenadores, por sua vez, repassavam 

aos professores as orientações para que eles as aplicassem e as corrigissem e, posteriormente, 

enviassem os dados para a SME (ASSIS, 2014).  

Pode-se constatar no exposto acima que os professores da rede municipal de ensino 

em Jataí-GO não participavam da elaboração da AMDE ou das avaliações diagnósticas, ficando 

essa atribuição a cargo de uma equipe gestora que, geralmente, está afastada da sala de aula, 

exercendo uma função burocrática afirmada num cargo de confiança. Ao professor caberia a 

aplicação e a correção da avaliação, segundo um gabarito também elaborado pela equipe.  

A aplicação da AMDE e também de simulados trazem a clara intenção de apenas 

“treinar” os alunos para as avaliações externas. Essas ações avaliativas não constituem um 

sistema próprio de avaliação e sim de um modo próprio de avaliação do desempenho dos 

estudantes, o que inclui aplicação de provas, atividades diagnósticas mensais, tanto implantadas 

pela SME quanto criadas pelas próprias escolas. 

Depreende-se, então, com base nas informações obtidas, que a rede municipal de 

ensino de Jataí-GO concebe esses instrumentos próprios de avaliação como relevantes no 

sentido de preparar os alunos para a realização das provas externas, ou seja, com essa 

experiência prévia e periódica, os alunos teriam condições de demonstrar como está o seu 

rendimento nas disciplinas avaliadas e se habituar aos procedimentos utilizados durante a 

aplicação das provas. 

Os professores, por sua vez, precisam se desdobrar até o limite para que os resultados 

dessas avaliações sejam favoráveis aos objetivos, pois, de outra forma, a repercussão negativa 

dos resultados podem comprometer seu trabalho cotidiano na sala de aula, o que implicariam 

também em novas cobranças. As formas de avaliação utilizadas nas escolas da rede municipal 

de ensino podem, portanto, constituir-se em um dos mecanismos de controle das ações 

docentes, além de avaliarem os alunos, bem como podem gerar sobrecarga de trabalho. Fica 

evidente a responsabilização por todo um processo recair apenas sobre os professores e seu 

trabalho na escola e consequentemente na sala de aula. 

Silva (2011, p. 305) assevera que, diante da utilização dos resultados das avaliações 

para a responsabilização de docentes e gestores, os sistemas municipais e estaduais de ensino, 

em vários estados e municípios brasileiros, estão adotando sistemas próprios de avaliação, “com 

a instituição de instrumentos de avaliação de conhecimentos e desempenho dos professores”, 

em muitos casos, com punição ou premiação de acordo com os resultados obtidos nos exames 

externos. 
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Esse procedimento, segundo Ravitch (2011), apresenta algumas consequências, como, 

por exemplo, os professores dispenderem mais tempo preparando os estudantes para a 

realização dos testes estandardizados, o que interfere no desenvolvimento do currículo, em que 

as matérias curriculares são deixadas de lado para que se tenha mais tempo na preparação para 

as provas. A autora explica que a pontuação obtida nos testes se torna uma obsessão e os 

conteúdos avaliados nos testes oficiais são supervalorizados, em prejuízo de outros que 

deveriam ser abordados.  

Até o presente momento foram apresentadas as circunstâncias impositivas externas 

que demandam uma adaptação do sistema educacional do município de Jataí-GO. Sabe-se que 

essas imposições, como visto até aqui, ocorrem com frequência no decorrer da história da 

educação. O que demanda um cuidado na análise é a submissão aos exames externos que geram 

a necessidade de exames internos preparatórios e que impõe uma sobrecarga ao professor 

responsabilizado pelo fracasso quando ocorre. Necessita-se discutir, diante disto, as políticas 

de formação de professores que ocorrem em Jataí-GO. 

 

1.7.1 Políticas de formação de professores em Jataí GO  

 

A partir da constituição da LDB 9394/96 surgem inúmeras discussões acerca da 

necessidade de se resolver a problemática de professores exercendo a docência sem a formação 

mínima exigida por essa lei, quer seja Graduação em Pedagogia para o exercício na educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental e graduação em áreas específicas para o 

desempenho nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. 

Jataí naquele momento contava com um número expressivo de professores em 

exercício e sem formação inicial. Assim, num convênio UFG/Campus Avançado de 

Jataí/Prefeitura Municipal de Jataí buscou-se essa formação em nível emergencial. 

Em abril de 2003 foi criado o curso de Pedagogia em Nível Emergencial, pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás – CEPEC. 

O Conselho, por meio da Resolução nº 603, resolveu: “aprovar o novo Currículo Pleno do Curso 

de Pedagogia, Licenciatura Plena, em nível emergencial, habilitação em Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, em nível de graduação” (art. 1º).  

A sua finalidade foi atender aos professores, em exercício do magistério, pertencentes 

ao quadro de pessoal permanente da Secretaria de Educação do Município de Jataí-GO e que 

ainda não possuíam graduação em Pedagogia. Embora o curso fosse a nível emergencial, o 

currículo era integralizado em quatro anos, mediante o cumprimento de 3.260 horas (2.952 
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horas em disciplinas obrigatórias, 100 horas em disciplinas optativas e 208 horas em atividades 

complementares) (FIDELES, 2005).  

A Secretaria de Educação do Município de Jataí-GO, juntamente com o CAJ25/UFG, 

matriculou 100 professores naquele curso no ano de 2003. Para cada professor, a Secretaria 

gastou por mês R$ 110,00 (cento e dez reais), independentemente dele desistir ou não do curso, 

sendo que 15 matriculados desistiram do curso em um ano. Com a desistência desses 

professores, o custo-aluno subiu para R$ 129,41 (cento e vinte nove reais e quarenta centavos), 

já que o município repassava mensalmente a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) para a 

Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural – Fundação RTVE.  

Esse programa de formação inicial oferecido aos professores da rede municipal de 

educação contraria os preceitos do Banco Mundial – BM – que dá preferência à formação em 

serviço por ser menos dispendiosa. Torres (1996), citando o documento Prioridades e 

Estratégias para a Educação (1995) do Banco Mundial, mostra que 

 

[...] a formação inicial consiste em educação geral de capacitação pedagógica. Esta 

combinação a torna muito cara, especialmente devido ao tempo investido na educação 

geral [...] Esta educação geral – o conhecimento das matérias – pode ser fornecida no 

ensino secundário a mais baixo custo, entre 7 a 25 vezes mais barato do que a 

formação inicial. A capacitação pedagógica, pelo contrário, é muito apropriada para 

as instituições de formação docente. Para os professores da escola de primeiro grau, 

portanto, o caminho que apresenta melhor relação custo-benefício é uma educação 

secundária seguida por cursos curtos de formação inicial centralizados na capacitação 

pedagógica (TORRES, 1996, p. 165). 

 

E ainda, o mesmo autor, reconhece que: 

 

[...] a estratégia mais efetiva para garantir professores com um conhecimento 

adequado da matéria é recrutar professores adequadamente educados cujos 

conhecimentos tenham sido avaliados [...] O recrutamento dos professores de primeiro 

grau e secundários poderiam se assemelhar mais ao recrutamento dos professores da 

educação universitária, baseado quase totalmente no conhecimento da matéria 

(TORRES, 1996, p. 165). 

 

Vale ressaltar que o município de Jataí optou por formação inicial dos seus docentes 

que se encontravam em atividade de forma precária em virtude também da falta de formação 

básica, e essa fora ofertada em parceria com a universidade, contudo, não sendo possível 

possibilitar acesso a todos os professores. 

Um curso de graduação que se ocupa do preparo do profissional da educação para seu 

ingresso no magistério é reconhecido por curso de formação inicial. Para a ANFOPE (1996), 

                                                           
25Campus Avançado de Jataí, atual Regional de Jataí, conforme novo Regimento. 
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[...] é a formação inicial que vai habilitar o ingresso na profissão e deverá garantir um 

preparo específico, com um corpo de conhecimentos que permita ao profissional a 

condução do trabalho pedagógico e que, portanto, este profissional seja preparado 

para o domínio desse trabalho e para estabelecer relações que satisfaçam às 

necessidades para as quais ele foi formado (ANFOPE, 1996, p. 21). 

 

Dessa forma, a formação inicial é formação “pré-serviço” feita em instituições 

especializadas. Essa expressão passou a vigorar a partir da 20ª Reunião Anual da Associação 

Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) ocorrida em 1997, quando os 

pesquisadores do Grupo de Trabalho Formação de Professores concluíram que seu uso poderia 

evitar o equívoco, da maneira como aparece na LDB/1996, que em seu artigo 87, § 4, das 

Disposições Transitórias, admite como formação inicial do professor o ‘treinamento em 

serviço’ (BRZEZINSKI, 2008). 

Constatou-se, então, que “treinamento” foi uma modalidade de formação continuada 

presencial advinda da ideologia tecnicista que norteou a “capacitação” de professores. Ainda 

que o dispositivo da LDB/1996 foi endereçado aos “professores” leigos atuantes na educação 

básica, o legislador teve a intenção de corrigir um desvio das políticas educacionais: os sistemas 

de ensino admitiram pessoas sem serem formadas, em consequência herdaram a 

obrigatoriedade de capacitá-las. Tal formação, desse modo, configura-se como compensatória. 

No Brasil, a capacitação em serviço também está prevista na Resolução CNE/CEB nº 

1, de 20 de agosto de 2003, dispõe que: “Art. 2º. Os sistemas de ensino envidarão esforços para 

realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício” (BRASIL/CNE, 

2003, p. 1). A capacitação em serviço é um mecanismo que auxiliou os professores na melhoria 

de seus conhecimentos e de suas práticas pedagógicas, mas não deveria ter sido utilizada em 

substituição à formação inicial.    

Os programas de capacitação em serviço devem ser de adesão voluntária – art. 3º, §1º 

da Resolução CNE/CEB nº 1, de 20 de agosto de 2003– embora caracterize como um estímulo 

que é a progressão funcional na carreira. Entretanto, há que se preocupar quanto ao disposto no 

art. 3º, § 2º: “a oferta de programas de capacitação e formação em serviço deverá ser feita sem 

comprometer o calendário escolar, assegurando aos alunos da educação básica o cumprimento 

integral da carga horária do ano letivo”.  

Se a capacitação em serviço deveria assegurar o cumprimento do calendário escolar e 

os professores trabalhavam em mais de um turno, geralmente 40 horas semanais, como seria 

possível realizar aquela formação a não ser nos finais de semana ou em horários destinados ao 

descanso dos professores? Ao que tudo indica sem a melhoria salarial dos professores para que 
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pudessem trabalhar em apenas um turno, recebendo por 40 horas, restando assim tempo para 

esse tipo de formação, além de outras, mais uma vez o tempo de repouso dos professores foi 

sacrificado. Além do mais, a formação inicial e a capacitação em serviço não deveriam ser 

colocadas como partes opostas na formação de professores, pois ambas são necessárias ao 

desenvolvimento profissional. 

Os Referenciais para Formação de Professores estabelecem: 

 

o processo de desenvolvimento profissional permanente inclui formação inicial e 

continuada, concebidas de forma articulada. A formação inicial corresponde ao 

período de aprendizado dos futuros professores nas escolas de habilitação, devendo 

estar articulada com as práticas de formação continuada. A formação continuada 

refere-se à formação de professores já em exercício, em programas promovidos dentro 

e fora das escolas, considerando diferentes possibilidades (presenciais ou à distância) 

(BRASIL, 1999, p. 19). 

 

No mesmo documento é ainda ressaltado que “a formação inicial em nível superior é 

fundamental”. Mas também, que “é consenso que nenhuma formação inicial, mesmo em nível 

superior, é suficiente para o desenvolvimento profissional, o que torna indispensável à criação 

de sistemas de formação continuada e permanente para todos os professores” (BRASIL, 1999, 

p. 17). 

No tocante ao prosseguimento nos estudos, ainda nos dias atuais, conseguir licença 

para fazer um curso de pós-graduação, embora a Legislação Educacional – LDB –Lei 9394, de 

dezembro de 96, e as legislações do próprio município como o Estatuto do Magistério Público 

Municipal, estabeleçam o afastamento temporário para aperfeiçoamento, parece ser uma luta 

árdua e quase impossível dentro do sistema municipal de ensino de Jataí GO.  

Ainda carece notar os obstáculos que demandam da boa vontade ou da generosidade 

do(a) secretário(a) da educação para conceder esse direito ao professor. O que se tem visto são 

professores sacrificados, que mesmo estudando, têm que cumprir com parte de sua carga horária 

em sala de aula. Parece que a determinação, o empenho e o esforço para ingressar em um curso 

de Mestrado ou Doutorado não possui relevância para os gestores do município o pode denotar 

uma atitude insensível e descomprometida com a qualidade da formação integral.   

A SME, quando oferece algo configurado como formação continuada, geralmente são 

minicursos, palestras, cursos aligeirados e encontros que não protagonizam os professores, estes 

ficam assim como os alunos, que serviram de mote para essa parte da discussão “sentados e 

calados”, assistindo por horas a fio, como meros ouvintes. 
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Dentro das políticas educacionais utilizadas pelo município de Jataí-GO, analisar-se-á 

doravante a forma como se realiza o planejamento pedagógico. Geralmente, o planejamento 

pedagógico acontece na semana anterior ao início do ano letivo e tem a duração de dois dias. 

 O planejamento é um processo de tomadas de decisões no sentido de atingir objetivos 

claros e significativos, na busca da melhoria do funcionamento do sistema educacional e, 

também, para a perfeita aproximação da realidade a um ideal político, de caráter ideológico.   

Planejar não é um ato neutro e sim ações ligadas a fatores internos e externos à 

organização. Nessa linha de raciocínio, vários são os fundamentos que têm orientado o 

planejamento, destacam-se em: planejamento tradicional, fundamentado na ação instrumental 

do modelo positivista. Constitui uma repetição de comportamentos, reprodução de normas 

limitadas a simples projeção quantitativa. Esse modelo de planejamento destoa, 

substancialmente, do tipo que espera-se de uma gestão democrática, o planejamento 

participativo.  

O planejamento participativo como processo que possibilita o conhecimento da 

realidade por meio da ação e da reflexão, como função de transformar uma dada realidade 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003). No modelo do planejamento no gerenciamento da 

qualidade total (GQT), a responsabilidade e a autoridade encontram-se distribuídas por toda a 

organização (GENTILI, 1997). Predomina nas relações de trabalho a busca do consenso, da 

colaboração e da participação. 

Dessa maneira, supõe-se o entendimento de uma relação de subordinação do 

planejamento à política educacional e dessa à ideologia neoliberal. Ou seja, a política 

educacional está acima do planejamento, na medida em que se planeja para executar 

determinadas políticas. Essas políticas são estabelecidas para que o país se insira na lógica do 

mercado internacional capitalista. A educação é sempre um ato político e influenciada pelas 

ações políticas de um governo e a execução de seu planejamento é decorrente dessas políticas. 

Dessa forma, não há neutralidade quando se trata de educação. 

Em um sistema autoritário, o planejamento é uma arma que se volta contra o professor 

porque o que ele disser - ou alguém disser por ele - que vai ser feito tem que ser cumprido. Caso 

contrário, ele é considerado incompetente. E, nem sempre, se consegue fazer o que foi 

planejado. Por diversas razões, inclusive por falhas do próprio sistema de ensino, mas não 

unicamente por isso. No entanto, o movimento da sociedade e o processo de redemocratização 

têm favorecido o conceito de planejamento como real instrumento de trabalho e não como uma 

ferramenta de controle dos professores. 
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A falta de reflexão sobre a educação propiciada por um planejamento burocrático e 

autoritário fica transparente no próprio documento “Projeto: Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa, anos 1, 2, 3- anos 2013-2016 da Secretaria Municipal de Educação de Jataí”, 

que foi apresentado, constante nos anexos, não traz objetivos específicos para a SME da Rede 

Municipal e nem define conceitos como qualidade, aprendizagem, desenvolvimento e outros, 

mas trata de uma ideia padrão no contexto ideológico que está em vigência de ordem neoliberal. 

Por força de políticas públicas no âmbito nacional voltadas para atender 

principalmente questões de financiamento, percebe-se nas últimas décadas programas 

emergenciais de governos que afetam diretamente os estados e municípios brasileiros. Tais 

programas apresentam algumas diretrizes pedagógicas e financeiras visando apenas quantidade 

e respostas rápidas, por conseguinte, para piorar este cenário os próprios estados e municípios 

contribuem para a produção do fracasso destes programas, quando agem de forma paritária, 

partidária como garantia de eficácia e controle da situação, excluindo a parte “política” no 

sentido da criticidade e autonomia dos sistemas (SILVA, 2009).  

Como já fora apresentada no decorrer desta pesquisa, a formação do professor, tanto 

inicial quanto continuada, tem sido oferecida de forma aligeirada (FREITAS, 2002). Isto ocorre 

por força da lei, dada a necessidade urgente de professores para atender à grande demanda 

recorrente dos preceitos que estabelecem o Movimento Todos pela Educação26, por força da 

Constituição de 1988, Constituição Cidadã, dentre outras diretrizes.  

A década de 1990 trouxe a reforma do Estado e seus reflexos na educação formal, que 

passou a ser avaliada por sua eficácia e competência. O que o aluno devia aprender seria 

regulado pelos resultados das avaliações. Essa questão atravessa os documentos publicados 

nessas duas décadas, a começar pela ideia da Declaração Mundial sobre Educação para Todos 

– documento elaborado após Conferência Mundial sobre Educação para Todos, que ocorreu 

em Jomtien, em 1990. A partir dessa conferência foi que se começou a pensar sobre um plano, 

em longo prazo, para a educação, cujo objetivo principal permeou o jargão “educação para 

todos”, numa tentativa de universalizar a educação que traz uma concepção de “escolarização 

para todos”. Sem entrar no mérito dessa discussão, essa Declaração foi elencada como ponto 

                                                           
26 Cf. Saviani (2007): [...] o Compromisso Todos pela Educação é um movimento lançado em 6 de setembro de 

2006 no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Apresentando-se como uma iniciativa da sociedade civil e 

conclamando a participação de todos os setores sociais, esse movimento se constituiu, de fato, como um 

aglomerado de grupos empresariais com representantes e patrocínio de entidades como o Grupo Pão de Açúcar, 

Fundação Itaú-Social, Fundação Bradesco, Instituto Gerdau, Grupo Gerdau, Fundação Roberto Marinho, 

Fundação Educar D Paschoal, Instituto Itaú Cultural, Faça Parte-Instituto Brasil Voluntário, Instituto Ayrton 

Senna, Cia. Suzano, Banco ABN-Real, Banco Santander, Instituto Ethos, entre outros. 
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de partida para a elaboração de um plano para educação brasileira, já prevista na Constituição 

de 1988. 

 

Com a Constituição Federal de 1988, cinquenta anos após a primeira tentativa oficial, 

ressurgiu a ideia de um plano nacional de longo prazo, com força de lei, capaz de 

conferir estabilidade às iniciativas governamentais na área de educação. O art. 214 

contempla esta obrigatoriedade. Por outro lado, a Lei nº 9.394, de 1996, que 

“estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional”, determina nos artigos 9º e 

87, respectivamente, que cabe à União, a elaboração do Plano, em colaboração com 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e institui a Década da Educação. O 

princípio é o de que a avaliação gera competição e a competição gera qualidade. Nesta 

perspectiva assume o Estado a função de estimular a produção dessa qualidade. As 

políticas educacionais, ao contemplarem em sua formulação a comparação, a 

classificação e a seleção, incorporam, consequentemente, como inerente aos seus 

resultados a exclusão, o que é incompatível com o direito de todos à educação 

(BRASIL, 1999, p. 12). 

 

Logo, a formação esperada do educador não é uma formação enquanto intelectual, mas 

sim uma formação adequada ao desenvolvimento de técnicas para aplicar os pacotes que as 

corporações preparam. Sobre isso, registra o documento elaborado pelo MEC:  

 

que as políticas nacionais de formação docente forneçam parâmetros e diretrizes para 

ações voltadas para o desenvolvimento profissional dos professores e contemplem 

componentes necessários à qualidade dos cursos e programas educacionais, inclusive 

relativos à acreditação e certificação, a partir de exames teóricos e práticos (BRASIL, 

2003, item 3). 

 

A formação dos professores aparece então, conforme mencionado, como um ato a ser 

desenvolvido a partir de diretrizes que visam a certificação, certificação essa que se vê distante 

da necessidade das escolas e do professor no exercício da docência. Pensar em exames 

periódicos e prático está para o trabalho numa concepção pragmática de educação que se coloca 

totalmente a serviço da perpetuação das diferenças e da exclusão social, pois não é a partir do 

treino de técnicas que conseguiremos modificar o quadro que se apresenta. 

Por tudo que fora exposto neste trabalho, reside uma preocupação no que se refere à 

educação básica, sobretudo à alfabetização. Assim, questionou-se o que a implantação do 

PNAIC trouxe de mudanças para a alfabetização no município. Há, portanto, motivo para se 

reafirmar a pergunta da pesquisa: o que os cursos oferecidos pelo PNAIC têm contribuído 

concretamente para a prática pedagógica dos professores alfabetizadores do município de Jataí-

GO? Para tanto, cabe investigar acerca desse curso de formação continuada em serviço, com o 

intuito de verificar os reais objetivos qualitativos de formação integral do sujeito. 

A análise atenta dos conteúdos tratados nessa seção evidencia o cruzamento de ações 

e medidas complexas engendradas pelo governo federal na condução de uma organização e 
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funcionamento de todo um sistema de alfabetização de âmbito nacional. Essa configuração de 

política pública para a educação básica, no ponto de vista da pesquisadora, torna-se passível de 

preocupação frente ao projeto neoliberal em desenvolvimento no país, uma vez que “[...] o 

discurso escrito é de certa maneira parte integrante de uma discussão ideológica em grande 

escala: ele responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções 

potenciais, procura apoio, etc.” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1995, p. 123). 

   No que se referem aos Cadernos de Formação está organizada a estrutura pedagógica 

do curso, a partir da disposição das 8 unidades de cada ano (1º, 2º e 3º anos), além dos cadernos 

de Apresentação do programa, Formação de professores, Avaliação no ciclo de alfabetização: 

reflexões e sugestões e o caderno de Educação Especial, totalizando 36 Cadernos de Formação 

de professores alfabetizadores na área da Língua Portuguesa, além de uma bibliografia de apoio, 

com todos os textos disponíveis para consulta. 

O Caderno de Apresentação é estruturado em duas seções: a primeira refere-se à 

apresentação e orientações para a organização do ciclo de alfabetização, acerca da equipe de 

trabalho, à formação continuada dos educadores, à organização de espaços, materiais e tempos 

nas escolas, à enturmação, avaliação e à progressão continuada. A segunda parte trata de 

questões operacionais do PNAIC, apresentando a organização geral dos cursos dos orientadores 

de estudo e do professor alfabetizador, com a definição de carga horária a ser destinada para 

cada unidade do curso e as estratégias pedagógicas a serem adotadas a cada encontro. Ainda 

nessa seção, são abordadas questões relativas ao funcionamento dos cursos e pessoal envolvido, 

bem como aos critérios de seleção e avaliação dos orientadores de estudo e professores 

alfabetizadores. 

O Caderno de Formação de professores está organizado em dois capítulos. O primeiro 

discute os princípios gerais da formação continuada de professores e o segundo apresenta as 

orientações, a estrutura e as estratégias formativas a serem desenvolvidas com os orientadores 

de estudo, que, a seu turno, organizarão, com a mesma base, a formação dos professores sob 

suas responsabilidades, seguindo a divisão de conteúdo e carga horária de cada unidade para 

ser trabalhado ao longo de dez meses. 

O Caderno de Educação Especial trata da alfabetização de crianças com necessidades 

especiais, seja motora, intelectual, visual ou auditiva, a partir de uma proposta inclusiva. Esse 

material apresenta sugestões metodológicas voltadas para uma alfabetização inclusiva. 

Em três seções está organizado O Caderno de Avaliação no ciclo de alfabetização: 

reflexões e sugestões, em que, na primeira parte é abordada a avaliação nos processos 

educacionais e os sujeitos envolvidos na alfabetização e na segunda, apresentadas sugestões 
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para avaliação, considerando os diferentes eixos de ensino. E, na última seção é tratada a 

importância do registro de acompanhamento de aprendizagem. 

Os Cadernos de Formação estão organizados em 8 Unidades para cada Ano (1, 2 e 3) 

e para a Educação do Campo. Os conteúdos do Caderno estão distribuídos em quatro seções: 

1) Iniciando a conversa. Essa primeira seção é uma introdução geral sobre as temáticas 

trabalhadas em cada caderno. Apresenta também para o professor os objetivos da unidade, com 

indicação do foco central das discussões. 

(2) Aprofundando o tema. Essa seção é formada por textos com discussões teóricas de 

forma articulada, sempre que possível, com os relatos sobre as práticas de professores que estão 

em sala de aula. Busca-se, portanto, nessa seção, relacionar teoria e prática sobre os temas 

ligados à alfabetização. 

3) Compartilhando. Nesta seção, são tratados os direitos de aprendizagem das 

diferentes áreas de ensino, de forma a oferecer ao professor conhecimentos que podem ser 

integrados ao planejamento de ensino nos três anos iniciais do ciclo da alfabetização. Também 

são apresentados os materiais distribuídos pelo MEC que podem ser utilizados pelos professores 

no trabalho com cada temática, além de vários outros textos, como os relatos de experiência de 

professores, sugestões de atividades, instrumentos de registro da avaliação, lista de materiais 

didáticos, dentre outros. 

4) Aprendendo mais. Essa última seção é formada por duas partes: sugestões de leitura, 

na qual são apresentadas, em cada unidade, quatro resenhas de livros relacionados com a 

temática da unidade. De acordo com a orientação formativa, é necessário que, no final do 

primeiro dia de cada unidade, o grupo escolha, dentre as quatro sugestões, qual texto poderá ser 

discutido no encontro seguinte. Também são apresentadas sugestões de atividades e estratégias 

formativas, propostas para os encontros em grupo, que podem servir de orientação para o 

planejamento dos encontros com os professores. 

Em todas as seções, exceto em Compartilhando, a linguagem discursiva do texto é de 

natureza dissertativa no tratamento dos temas/conteúdos. Entretanto, a trama do texto é 

entrecortada com excertos de perguntas e respostas, exemplos, quadros (com conceitos em 

destaque) e ilustrações, criando ‘obstáculos’ para o fluxo do diálogo, ao se mudar a estrutura do 

registro do discurso. 

A seção Compartilhando é um espaço de apresentação de orientações didático 

metodológicas, por meio de indicação dos materiais didáticos e literários disponibilizados ou 

indicados pelo MEC, com o detalhamento de atividades para cada “Direito” de aprendizagem 

e cada área de ensino. Todo o conteúdo sugerido visa reforçar os temas discutidos nas seções 
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anteriores, por exemplo: estabelecer um diálogo mais próximo com o professor, com a 

demonstração de uma sequência de atividades para trabalho com os princípios do sistema 

alfabético, relatos de experiências e sugestões de jogos e brincadeiras. É, assim, um tópico 

destinado às orientações metodológicas, fato este preocupante, se se considerar que cada 

realidade de sala de aula se constitui única e o “como fazer”, reafirmado nessa seção, prevalece 

sobre a questão norteadora da prática docente que é ‘o para que ensinar’, o que, pode conduzir 

o não planejamento adequado à realidade da sala de aula, mas tornar-se um “planejamento” 

padronizado, conforme as orientações do Compartilhando. 

Ao analisar os cadernos do PNAIC, ficou evidente uma formação voltada para dar 

diretrizes na forma de sugestões pedagógicas aos profissionais alfabetizadores, pois estes 

materiais trabalhados na formação basicamente trazem um pouco de teoria de alfabetização 

fragmentada e o restante são relatos de experiências de um grupo de professoras e “modelos” 

de atividades a serem seguidos e aplicados em sala.  

Até aqui ficou claro que o que ocorre na SME de Jataí-GO, na forma de políticas de 

alfabetização e de formação de professores alfabetizadores, não se afasta daquilo que ocorre no 

cenário internacional de ideologia neoliberal. 

Apresentar-se-ão, no desenvolvimento dos capítulos seguintes, análises de 

documentos que ilustrarão o atual cenário da alfabetização na Rede Municipal de Jataí-GO, a 

saber pautas de encontros com os professores cursistas que frequentam os cursos do PNAIC, 

pautas de formações dos professores formadores com a universidade parceira-Faculdade de 

Educação-UFG-Goiânia, os cadernos referentes ao Ano 01 entitulado “Currículo na 

Alfabetização: concepções e princípios, o Projeto da SME-Jataí para os três anos de 

Desenvolvimento do  curso, o termo de adesão assinado e a legislação que ampara o PNAIC. 

Mas, já de antemão, é possível entender que não basta apenas uma literatura criativa, 

mas suficientemente perspicaz, na área da educação; não basta ao professor se vestir de 

intenções ideológicas neoliberais, porque, nem sempre, ele consegue realizar o necessário que 

seria atender as necessidades dos mais carentes, a classe assalariada. As políticas públicas 

estabelecidas para a garantia do direito à educação só se configuram no âmbito da legalidade 

do direito ao acesso em diferentes níveis e modalidades da educação e do ensino, mas não 

garantem a qualidade dessa educação.  

A história da educação e da alfabetização no Brasil foi marcada por um quadro de 

exclusão da classe trabalhadora na escola, criando o que se pode chamar de uma dívida social 

incalculável a ser mais tarde reconhecida. A partir daí se torna necessário buscar formas de 

responder aos desafios que a partir de então se apresentam; 
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No próximo capítulo pretende-se apresentar as políticas públicas educacionais 

brasileiras para a alfabetização, assim como as conferências mundiais em prol de uma educação 

para todos, a saber: Jomtien-Tailândia (1990); Nova Délhi (1993), e Dakar-Senegal (2000), 

bem como a política pública brasileira do Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), que 

traz na “Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do 

ensino fundamental”. Levando o governo a criar políticas públicas e o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) e, finalmente, do PNAIC. Sobre esse penúltimo, foco 

deste estudo, discorreu-se sobre sua estrutura e metas. Assim o PNE 2014-2024 define: 

 

Em face de tal realidade e de outros problemas que vêm impactando a qualidade do 

ensino, houve a ampliação do ensino fundamental obrigatório para 9 anos, com início 

a partir dos 6 anos de idade (Lei nº 11.274/2006). Em sequência, no Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação (Decreto nº 6.094/2007), entre as ações que 

visam à qualidade do ensino, ficou determinada, no início II do art. 2º, a 

responsabilidade dos entes federativos com a alfabetização das “crianças até, no 

máximo, os 8 (oito) anos de idade, aferindo os resultados por exame periódico 

específico”. Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 

Anos (Resolução CNE nº 7/2010), encontra-se estabelecido que os três anos iniciais 

do ensino fundamental devem assegurar a alfabetização e o letramento e o 

desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da 

Língua Portuguesa, da Literatura, da Música e demais Artes e da Educação Física, 

assim como o aprendizado da Matemática, da Ciência, da História e da Geografia 

(BRASIL-SASE, 2014, p. 26). 

 

A partir dessa explanação, procurou-se compreender as contradições na formulação 

das políticas públicas de alfabetização em diferentes períodos. Carece reiterar que desde o 

princípio a alfabetização se vincula à demanda do mercado, com interesses de outros países, 

sem levar em consideração os diferentes contextos e realidades sociais, econômicas e políticas 

do próprio país e de suas regiões.  Ao se afirmar isso, torna-se preciso a assunção da postura de 

denúncia de que as classes menos favorecidas, que historicamente utilizam o sistema público 

municipal, sofrem pressões da classe dominante.  
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CAPÍTULO II 

 

 

CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ALFABETIZAÇÃO E O PNAIC 

 

 

O objetivo deste capítulo é o de contextualizar o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC), como uma das políticas públicas advindas dos projetos internacionais de 

interferência da economia na política. De acordo com Höfling (2001), as políticas públicas 

devem ser compreendidas como aquilo que se constitui responsabilidade do Estado. Ainda há 

que se entender que as políticas públicas não podem ser reduzidas a políticas estatais, pois 

envolvem uma série de instituições com o propósito de oferecimento de serviços para o bem 

público.  

Nesse contexto, para que o direito à educação escolar seja garantido na prática efetiva 

das escolas, na garantia não só do acesso, mas da permanência e do sucesso do aluno na 

instituição, faz-se necessária uma formação docente numa perspectiva crítico/político que 

subsidie teoricamente os docentes em seu trabalho, que veja o aluno como um sujeito social de 

direitos e, consequentemente, que necessita de uma prática docente coerente com o discurso no 

qual os professores estejam imbuídos de consciência política, social e intelectual, para atuar em 

sala de aula, sobretudo, reconhecendo o seu fazer pedagógico e não o estranhando, momento 

em que seja possível discutir e refletir sobre a educação. 

Em se tratando da qualidade da educação não se pode perder de vista a questão das 

diferentes concepções de qualidade. Zabalza (1998) identifica alguns eixos semânticos que 

buscam organizar esse conceito, destacando, entre outras visões mais frequentes, pelo menos 

as três seguintes: 

 

a) A qualidade vinculada aos valores. Atribui-se qualidade àquilo que representa 

algum dos valores vigentes. Para muitos autores este é o componente da ‘qualidade’: 

que contenha elementos valiosos. b) A qualidade vinculada à efetividade. Esta 

perspectiva atribui qualidade àquele tipo de instituição ou processo que alcança bons 

resultados. c) A qualidade vinculada à satisfação. Para uma escola se constituir de 

qualidade precisa estar comprometida com os valores educativos pretendidos para o 

desenvolvimento integral do aluno e da sociedade. Precisa também ter o foco na busca 

de resultados de alto nível, pois não pode ser adjetivado como de qualidade algo cujos 

resultados são muito insipientes. Também um clima de trabalho satisfatório para todos 

aqueles que participam do processo avaliado, pois somente a satisfação de agentes e 

usuários garante que as ações produzidas e os resultados obtidos sejam de elevado 

nível participantes no processo e dos usuários do mesmo (ZABALZA, 1998, p. 31). 
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Ao se aplicar, portanto, o conceito de qualidade no universo educacional, essas três 

concepções de qualidade se complementam, pois uma escola de qualidade precisa pensar o 

aluno no desenvolvimento de suas potencialidades individuais, como ser único, que carrega 

consigo uma série de desafios, de perspectivas e de possibilidades de superação de desafios, 

bem como dificuldades que lhe são próprias, porém vale ressaltar que o que se busca novamente 

é a melhoria da qualidade dos resultados quantitativos. 

A escola e os diferentes sistemas se veem assim pressionados por elevar o nível de 

desempenho de seus alunos, pois se constitui foco das políticas avaliativas e os resultados 

dessas serão expostos para toda a comunidade e alvo de críticas, bem como serão responsáveis 

pelo estabelecimento de políticas para superação dos desafios apresentados. 

A importância de tais indicadores para a busca de uma educação de qualidade precisa 

ser avaliada, entretanto, a escola, que se almeja, precisa considerar, como a construção de sua 

qualidade, os seguintes parâmetros: considerar de maneira articulada as dimensões intra e 

extraescolares, a fim de que se possa oferecer uma escola de qualidade para todos, em todos os 

níveis e modalidades. Para tal, faz-se necessário compreender que a dimensão socioeconômica-

cultural dá relevância ao ato educativo escolar, haja vista que este acontece em um contexto de 

posições e disposições no espaço social (consoante o acúmulo de capital econômico, social e 

cultural dos sujeitos/usuários da escola), de heterogeneidade e pluralidade sociocultural, de 

problemas sociais que repercutem na escola, tais como fracasso escolar, desvalorização social 

dos segmentos menos favorecidos, incluindo a autoestima dos alunos, entre outros.  

Esta escola também deve desenvolver-se em sintonia com ações direcionadas à 

superação da desigualdade socioeconômica-cultural presente nas regiões. Para o 

reconhecimento de que a escola de qualidade é voltada para todos, há que garantir a promoção 

e a atualização histórico-cultural, em se tratando de uma formação sólida, solidária, crítica e 

ética, articulada com políticas públicas de inclusão e de resgate social. 

A qualidade em educação que se convém pensar há que buscar os processos educativos 

e os resultados escolares de uma aprendizagem mais significativa pautados em ações concretas 

do planejamento pedagógico, dos processos de participação, de avaliação, de organização e 

gestão, o que exige também uma rediscussão das práticas curriculares, cujo objetivo seja o 

sucesso escolar de seus alunos. Outras ações que envolvem uma educação de qualidade, que 

podem ser notadas são: as relações interpessoais, considerando aí o relacionamento entre 

alunos, alunos e professores e alunos e funcionários, que elas ocorram baseadas no respeito 

mútuo e na afetividade. 
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Outro aspecto relevante para a construção da qualidade na escola diz respeito ao 

financiamento público, pois esse fator será o responsável para o estabelecimento de condições 

objetivas que envolvam estudos específicos referentes à diferentes níveis, etapas e modalidades.  

Não menos importante é a estrutura física e organizacional do ambiente escolar, pois 

os projetos desenvolvidos, o ambiente educativo e o tipo e as condições de gestão, a gestão da 

prática pedagógica, os espaços coletivos de decisão, o projeto político-pedagógico da escola, a 

participação e integração da comunidade escolar, a visão de qualidade dos agentes escolares, a 

avaliação da aprendizagem e do trabalho escolar realizado, a formação e condições de trabalho 

dos profissionais da escola, a dimensão do acesso, permanência e sucesso na escola, entre 

outros, são aspectos que traduzem positiva ou negativamente a qualidade da aprendizagem na 

escola (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003). 

Quando se fala em condições de gestão também há que se reportar aos processos de 

democratização incluindo aí a escolha do diretor, pois compreende-se que em processos em que 

há uma maior participação de professores, alunos, pais e funcionários, acontece, 

gradativamente, a fortificação da autonomia e da democratização da escola. A dinâmica da 

escolha do diretor por vias democráticas, se associada à formação inicial e continuada, além da 

experiência profissional, formação específica e capacidade de comunicação e de motivação dos 

envolvidos, pode concorrer para a melhoria da qualidade de ensino (BRZEZINSKI, 2008).  

É preciso defender que a necessidade de uma política sólida de formação inicial e 

continuada, bem como de um plano de carreira estruturado, compatível com os profissionais da 

educação articulados à consideração de políticas que estimulem a motivação e a satisfação com 

o trabalho e, ainda, uma maior identificação com a escola, como local de trabalho, como 

elementos de suma relevância para a construção da qualidade da educação.  

Acredita-se que fatores como a satisfação e o engajamento ativo da comunidade 

escolar e, sobretudo, do estudante e do professor no processo político-pedagógico e, 

fundamentalmente, no processo de ensino-aprendizagem são fatores de considerável 

significância para a melhoria do desempenho escolar e desenvolvimento do estudante com 

qualidade na escola. Pois, conforme Saviani (2004) é tão necessário analisar as políticas para a 

alfabetização quanto à formação dos professores alfabetizadores. 

Sabe-se que o discurso dentro da ideologia sobre qualidade é construído pelos 

detentores do poder e do capital. Essa ideologia impede que o proletário tenha consciência da 

própria submissão, porque camufla a luta de classes quando faz a representação ilusória da 

sociedade, mostrando-a como una e harmônica. Mais ainda, a ideologia esconde o Estado, que 

longe de representar o bem comum é a expressão dos interesses da classe dominante.  
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A ideologia precisa das ideias-imagens, da inversão de causas e efeitos, do silêncio 

para manifestar os interesses da classe dominante e escondê-los como interesse de uma única 

classe social. Dentre essas estratégias usadas para escamotear os interesses da classe dominante, 

pode-se destacar a alienação e a competitividade. 

De acordo com Gentili (1996), é evidente que, teoricamente, a educação esteve como 

pauta principal dos discursos políticos em diferentes tempos, contudo, na prática, ela é 

implantada em diferentes momentos para atender apenas à conjuntura do país e para dar 

respostas aos organismos internacionais que interferem diretamente na educação brasileira.  

Afirma-se aqui que o PNAIC nasce justamente dentro desse contexto de 

desenvolvimento do neoliberalismo que ocorre a partir da década de 1990. 

Em vista disso, e levando em considerando as concepções que norteiam este trabalho, 

além da necessidade de os professores ponderarem sobre as práticas pedagógicas que permitem 

uma ação docente consciente em relação à alfabetização, torna-se imperativa uma revisão 

histórica deste processo, assim como dos métodos e das políticas públicas que as sustentam, 

buscando compreender as experiências teóricas e práticas de alfabetização na sociedade 

contemporânea.  

Doravante, apresentar-se-á o histórico das conferências internacionais que interferem 

nas políticas educacionais para a educação, e que, como fora dito, compõe o arcabouço em que 

o PNAIC fora formulado. 

 

2.1. Contexto Internacional das Políticas Educacionais 

 

A partir da década de 1990, a sociedade latina passou a participar mais ativamente nas 

tomadas de decisão do Estado. Essa mudança fez com que a sociedade civil participasse das 

ações públicas, principalmente dos debates sociais. No Brasil, as políticas públicas surgem com 

a necessidade da modernização da gestão pública e com o advento da criação do Estado 

Moderno.  

Tomou-se a concepção de política pública postulada por Marx (1985), que apresenta 

a seguinte reflexão: 

 

A política educacional é, primeiramente, um resultado do desenvolvimento histórico 

da formação social: da forma como tem ocorrido, entre nós, a dominação de classe, 

com uma ‘elite’ despótica e senhorial, que tem sempre gerido o Estado em seu 

proveito, com a consequente exclusão das classes subalternas do acesso a conquistas 

sociais básicas inerentes ao próprio capitalismo (MARX, 1985, p. 126). 
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 Por assim dizer, a característica principal do Estado moderno é o exercício do poder 

por previsão legal. A legalidade e a legitimidade deveriam resultar do debate político junto 

à sociedade. Tal, no entanto, não ocorre, pois as políticas públicas são determinadas a partir 

de interesses econômicos e de exploração da força de trabalho do homem.  

Assim, o Estado atua coercitivamente sobre a sociedade para manter-se no controle, 

de forma obscura, se utiliza de agentes sociais específicos para conseguir seus interesses, 

geralmente o problema não é a ausência da sociedade nas discussões e sim fazer prevalecer 

os anseios e demandas advindas da sociedade. Neste contexto, emergem políticas públicas 

já condenadas ao fracasso, principalmente quando se fala em educação. Ainda apoiando em 

Silva (2009), que afirma que: 

 

a elite definiu a política educacional que lhe convinha e através do Estado a impôs, 

restringindo os direitos sociais para os ‘conceder’ em momentos apropriados e 

pontuais. Enfim, um Estado que contribuiu para que a elite concentrasse riqueza, e se 

tornasse altamente descomprometida com os trabalhadores e com o desenvolvimento 

sustentável da nação Grifos do autor. (SILVA, 2009, p. 43).  

 

 

Dessa forma, para um Estado que possibilitou à elite a concentração de sua riqueza, 

tornando-a profundamente descompromissada não só com os trabalhadores, mas também com 

o crescimento sustentável do país, não se poderia esperar outra maneira de conceber a 

economia, um sistema dependente que, consequentemente, criaria um sistema educativo 

análogo, além de apresentar-se como imitação de uma verdade externa e estranha à realidade 

social.  

Ainda nos dias atuais, com a alfabetização das massas, a escola vivencia esta 

contradição entre os seus objetivos e seu público, pois hoje o aluno da escola pública de 

Educação Básica é essencialmente das classes menos favorecidas.  

Com o poder ainda nas mãos da elite, a educação brasileira vai criando políticas 

públicas para melhorar índices (que simbolizam geralmente desempenho), como é o caso da 

Prova Brasil, do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), do Exame Nacional do 

Desempenho do Estudante (ENADE), consequentemente são dos resultados destas avaliações 

que surgem programas como o PNAIC que se dedicam, teoricamente, a resolver problemas 

pontuais apresentados nas diferentes avaliações. 

Assim se estabelecem programas de formação dos professores, geralmente de forma 

aligeirada, como um mecanismo de busca por “qualidade” na educação, contudo ignorando 

fatores sociais, políticos, econômicos internos e externos à escola que influenciam na 
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consolidação de uma educação de qualidade, bem como ignoram aspectos relacionados 

diretamente à qualidade, de fato nem sabem ou não se importa saber que tipo de qualidade, a 

serviço de que/quem.  

Aquino e Aranda (2013, p. 126) afirma que “O enfrentamento desse problema não se 

limita a intervenções pedagógicas, sendo necessárias políticas múltiplas, abrangentes e 

integradas, para a transformação positiva das condições de vida e de educação das crianças”.  

Dessa forma são necessárias intervenções políticas para além da ordem didática, que 

também o são importantes, mas de ordem econômica, social, de estabelecimento real dos 

direitos humanos básicos para a preservação da vida, tais como saúde, lazer, segurança pública, 

trabalho e moradia. 

 

2.1.1. O discurso da UNESCO  

 

Desde o final da segunda Guerra Mundial, e principalmente com a criação da United 

Nations Educacional Scientific and Cultural Organization27 (UNESCO), em 1946, verificou-

se uma mudança expressiva no modo de se conceber a alfabetização. A alfabetização era 

concebida dissociada da vida social, desatrelada da realidade em que o sujeito estava inserido. 

Além disso, a alfabetização estava focada apenas em o sujeito codificar e decodificar o código 

da língua. De acordo com os documentos da UNESCO, a mudança se deu principalmente 

porque ela “vitalizou-se, envolvendo competências e habilidades que a vida social exigia cada 

vez mais, até porque a subescolaridade era resultado intrínseco de determinadas situações 

sociais injustas” (UNESCO, 2003, p. 8). 

Em 1960, em Teerã - Irã aconteceu o Congresso Mundial de Ministros da Educação e, 

de acordo com a UNESCO (2003), o conceito de alfabetização estava ligado à economia da 

educação, em que a alfabetização era um aspecto fundamental ao treinamento para o trabalho e 

para o aumento da produtividade. Em contrapartida, no final desta década, Paulo Freire 

impingiu um novo enfoque para a alfabetização, deslocando os personagens. Freire coloca o 

aluno em patamar privilegiado de sujeito do processo de alfabetização. Para Freire, a 

alfabetização é concebida como libertadora e participativa, uma vez que, a partir da 

alfabetização, o sujeito se liberta das amarras da ignorância para tomar seu lugar de direito na 

sociedade, ou seja, participar ativamente das decisões sociais. 

                                                           
27 A sigla em Português UNESCO é conhecida como: Organização das Nações Unidas para a Educação. 
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Ainda se podem acrescentar as considerações da UNESCO referentes à alfabetização 

na década de 1980. Conforme os documentos oficiais, nessa década distinguiu-se a 

alfabetização autônoma da ideológica: 

 

A década de 80 assistiu também a outros desenvolvimentos da teoria da alfabetização, 

que tomavam o método de Freire como ponto de partida. Foi estabelecida uma 

distinção entre alfabetização ‘autônoma’ e ‘ideológica’ – autônoma significando uma 

capacidade independente de valores e de contexto, e ideológica na acepção de uma 

prática necessariamente definida pelo contexto político e social. A alfabetização é uma 

das maneiras pelas quais o poder opera na sociedade, sendo institucionalizada em 

modos de escolarização e em outros padrões estabelecidos de transmissão de 

conhecimento (UNESCO, 2003, p. 34). 

 

Nesse período, se voltaram as atenções para a necessidade de uma abordagem flexível, 

voltada às necessidades dos alunos. De acordo com os documentos, “verificou-se que a 

alfabetização, embora correspondesse às necessidades de grandes seguimentos populacionais, 

não podia assumir uma escala industrial, mas, sim, artesanal, dotada de ampla plasticidade para 

ser efetiva” (UNESCO, 2003, p. 8). 

Na década de 1990, aconteceu a Conferência Mundial de Educação para Todos, em 

Jomtien-Tailândia. Nessa conferência estabeleceu-se que os instrumentos essenciais de 

aprendizagem seriam a alfabetização e a aritmética básica. Outra conferência importante 

aconteceu em Hamburgo – Alemanha, a 5ª Conferência Internacional sobre Educação de 

Adultos (CONFINTEA V). Nesse encontro a alfabetização ficou definida como “direito 

humano fundamental”, sendo um “alicerce das demais habilidades necessárias à vida” 

(UNESCO, 2003, p. 9).   

O discurso traz em seu cerne a preocupação com a exclusão social, fruto do 

analfabetismo. Conforme os documentos da UNESCO são duas frentes básicas, quando se quer 

combater a exclusão social, a saber: evitar que os excluídos continuem analfabetos e evitar a 

geração de neoanalfabetos (UNESCO, 2003). 

Em 2000, no Fórum Mundial de Educação, em Dakar, foi declarado que, “tanto no 

tocante à alfabetização quanto a outros aspectos, as ambiciosas metas de Jomtien não haviam 

sido alcançadas, embora avanços significativos tivessem ocorrido” (UNESCO, 2003, p. 32). 

Atualmente a UNESCO (2003) defende uma concepção mais ampla da alfabetização: 

 

É ampla quanto ao tempo necessário ao domínio de conhecimentos e competências, 

no que se refere às novas e variadas linguagens utilizadas modernamente, e quanto 

aos caminhos para atingir os objetivos, assim como em relação à flexibilidade e à 

diversificação de públicos. Não se trata de um processo rápido e determinado, mas 

que se estende ao longo da vida e que pode levar seis ou sete anos de escolaridade 

para manejar o código da leitura e escrita, embora um domínio pleno da última 
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requeira 12 anos de escolaridade, segundo as estimativas. Por outro lado, a 

alfabetização no mundo atual é plural em diversos sentidos. Pode haver a bi 

alfabetização28, em situações de bilinguismo. Igualmente, com o desenvolvimento das 

linguagens, ela abrange a representação multimodal de linguagem e ideias (texto, 

figura, imagem em movimento, em papel, em meio eletrônico, etc.) (p. 9). 
 

Esta ideia de alfabetização múltipla torna as avaliações ainda mais complexas, pois a 

condição em que se dá a alfabetizado será definida de formas diferentes, dependendo das 

práticas locais e do contexto sociopolítico, no qual o sujeito está inserido.  

Dessa forma surgem programas e projetos objetivando cumprir o desafio, 

principalmente para os países, como no caso do Brasil, em que as crianças alfabetizadas, na 

maioria das vezes, apresentam graus baixos de letramento nas disciplinas consideradas básicas 

à alfabetização, como é o caso da língua materna e da aritmética básica. 

Ante esse contexto, acrescenta-se o discurso do SR. Koichiro Matsuura, Diretor Geral 

da UNESCO, no documento - Alfabetização com Liberdade - 2003 - que traz o questionamento 

sobre questões educacionais: “A questão da alfabetização universal não deveria ter sido 

resolvida no século passado?”. Por que a base da Educação, a alfabetização enfrenta tantos 

obstáculos para se concretizar, conforme o profetizado nas metas de Jomtien?  

De acordo com os documentos da UNESCO, o alto índice de analfabetismo se revela 

nas regiões mais pobres do país.  

 

A redução da pobreza, atualmente, é o principal paradigma institucional para o 

desenvolvimento de relações, no âmbito de uma estrutura engajada nos direitos 

humanos. A promoção da alfabetização vincula-se integralmente a esses processos, 

por meio dos objetivos da Educação para Todos e das Metas do Milênio. No entanto, 

as circunstâncias variam bastante no mundo como um todo, de modo que a 

implantação da alfabetização tem que se adaptar a ambientes rurais, periurbanos e 

urbanos, à relação com a oralidade e as chamadas culturas "orais" e à sua relevância 

para a vida dos agricultores, tanto homens quanto mulheres, e para o setor informal 

da economia. Os benefícios diretos da alfabetização muitas vezes se manifestam, 

primeiramente, em termos de fatores intangíveis, como uma maior autoestima, uma 

mobilidade mais ampla, participação mais intensa na vida comunitária e maior 

respeito pelas mulheres – fatores esses que são de importância fundamental para as 

iniciativas locais de combate à pobreza e à impotência (p.44). 

 

No documento da UNESCO (2003) já se chamava a atenção do Brasil para a questão 

emblemática da exclusão social, via analfabetismo. Mas o que foi idealizado de lá pra cá? A 

                                                           
28 A dimensão linguística da alfabetização, um conceito fundamentalmente embasado na linguagem, é um dos 

aspectos mais salientes das alfabetizações múltiplas. O termo “bi alfabetização” foi calcado em “bilinguismo” – o 

uso de diferentes idiomas na comunicação escrita, da mesma forma que na comunicação oral. No entanto, como 

prática socialmente enraizada, a bi alfabetização não se refere apenas ao uso da linguagem, mas também a como 

as alfabetizações em idiomas diferentes são estruturadas em termos de relações de poder, de direito a voz, de 

capacitação para o exercício dos próprios direitos e de participação social (BRASIL, 2003, p. 36). 
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chamada “Década da Alfabetização das Nações Unidas” - 2003 a 2012 –que tinha como 

principal objetivo promover a conscientização acerca do desafio da alfabetização - surtiu algum 

impacto real para as políticas públicas educacionais brasileiras? Conforme Silva (2005),  

 

embora a escola pública tenha em sua origem a ‘intenção’ de ser destinada à classe 

trabalhadora, as normas, diretrizes e métodos didático-pedagógicos, utilizados ao 

longo dos séculos, foram selecionados e definidos pela elite. Como essas escolhas não 

foram neutras, em geral serviram para impedir ou dificultar o sucesso escolar das 

pessoas pertencentes a essa classe. Da concepção à estrutura que se formou, o sistema 

se tornou excludente dos mais pobres Grifos do autor. (p. 17). 

  

A questão levantada pelo diretor da UNESCO, sobre o porquê de a alfabetização 

universal ainda não ter acontecido, esbarra nos problemas de gestão e na falta de interesse e 

vontade dos órgãos governamentais. O que se afirma é que a escola pública brasileira não é 

constituída a favor da socialização e a consolidação das políticas públicas sérias, as que 

poderiam se estruturar para alterar o quadro de divisão social, são sempre adiadas.  

No próximo tópico, serão apresentadas as metas planejadas para a Educação 

(alfabetização) a serem atingidas no século XXI. Essas metas foram estabelecidas nas grandes 

conferências: Conferência Mundial de Educação Para Todos em Jomtien-Tailândia (1990); 

Conferência de Nova Délhi-Índia (1993) e Conferência de Dakar-Senegal (2000), 

respectivamente. 

Ainda há que se dizer que nessas Conferências participaram líderes políticos e 

educadores de diversos países, comprometendo-se em erradicar o analfabetismo, em prol de 

uma sociedade justa e igualitária. 

 

2.1.2. Encontro I: Jomtien-Tailândia (1990) 

Na última década do século XX, em Jomtien-Tailândia, reuniram-se educadores da 

maior parte do mundo, na expectativa de se pensar metas para vencer o grande desafio da 

Educação Básica. Apregoando que a Educação deve estar universalmente disponível, fazia-se 

urgente a promoção de mais acesso e melhor qualidade na educação básica por todo o mundo.  

A Conferência de Jomtien-Tailândia (Conferência Geral da UNESCO) contou com 

representantes de cem países; com Organizações Não Governamentais, e com quatorze 

personalidades de setores acadêmico-políticos diversos de todas as regiões do mundo, 

comprometendo-se, num prazo de dez anos (1990 a 2000), a tornarem satisfatório o nível básico 

da educação. Conforme Mocelin: 
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[...] esse evento constitui um marco importante no panorama mundial sobre o direito 

de educação para todos, pois as nações signatárias comprometeram-se a promover a 

universalização da Educação Básica, aumentar o impacto das diretrizes internacionais 

nas políticas públicas educacionais brasileiras e a erradicação do analfabetismo como 

componentes estratégicos para o combate à pobreza e à exclusão social. É importante 

entender o papel que certos organismos internacionais têm no desenvolvimento nos 

países pobres e sua influência sobre suas políticas públicas. Entre os organismos 

internacionais ligados à ONU, merece maior destaque no desenvolvimento das 

diretrizes ou no incentivo ao desenvolvimento da Educação a participação da 

UNESCO, do UNICEF, do BM e do PNUD (MOCELIN, 2011, p. 5). 

 

Verifica-se aí, que a classe dominante busca meios para garantir o funcionamento do 

aparelho educacional (MÉSZÁROS, 2002), porém, conforme os escritos do autor, esses meios 

estão sempre em sintonia com as exigências do capital, ajustando os indivíduos ao trabalho 

explorado. Nesse sentido, a universalização da educação, tema da Conferência, se perde e se 

esvazia, uma vez que o primeiro artigo da Conferência afirma que “a amplitude das 

necessidades básicas de aprendizagem e a maneira de satisfazê-las variam segundo cada país e 

cada cultura” (BRASIL, 1990, p. 1). 

Seria a universalização pretendida por Gramsci (1975)? Se for considerado o primeiro 

artigo da Conferência de Jomtien, para um país em que a desigualdade é gritante, como é o caso 

do Brasil, o discurso da universalização da educação é contraditória.  

 

A educação escolar básica (fundamental/médio), pública, laica, universal, unitária e 

tecnológica que desenvolva as bases cientifica para o domínio e transformação 

racional da natureza, a consciência dos direitos políticos, sociais, culturais, e 

capacidade de organização para atingi-los – nunca se colocou como algo a ser contido 

para a classe dominante brasileira (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2010, p. 30). 

 

Tomar como referência para a educação um discurso homogêneo de universalização é 

errôneo, porém é muito mais errôneo apresentar um discurso que se quebra no primeiro artigo, 

pois na maioria dos países pobres, como os africanos, e principalmente os que vivem em 

conflitos de guerras, a universalização é uma meta inatingível. “É justo argumentar, sem uma 

rigorosa atenção às reais necessidades dos diversos países, mas em atendimento, em última 

análise, aos interesses de reprodução do capital, claramente representados por aquele 

Organismo” (RABELO; SEGUNDO; JIMENEZ, 2009, p. 9).  

Na Conferência Mundial de Educação Para Todos, os países envolvidos firmaram 

compromissos com “a efetivação de políticas educacionais ajustadas e/ou reformadas de acordo 

com o que homogeneamente propugna o Banco Mundial” (RABELO; SEGUNDO; JIMENEZ, 

2009 p. 9).  
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Outro ponto a ser destacado da Conferência de Jomtien diz respeito à necessidade 

básica de aprendizagem, que também varia de país para país. O documento traz que se deve 

“oferecer oportunidade de alcançar e manter um padrão mínimo de qualidade da aprendizagem” 

(Idem, 1990, p. 4). Manter um padrão mínimo de aprendizagem não atenderá às necessidades 

de melhorar a qualidade da educação. No mesmo parágrafo acrescenta que “as abordagens 

ativas e participativas são particularmente valiosas para garantir a aprendizagem” (Ibidem).  

Rabelo, Segundo e Jimenez afirmam que: 

 

além da tolerância expressa no documento em foco quanto à redutibilidade da 

qualidade da educação a um padrão mínimo (sic!), não podemos deixar de assinalar 

que, via de regra, a defesa dos chamados métodos ativos acaba por sobrepor os 

elementos didáticos relativos ao incentivo da atividade e da participação, sobre o 

conteúdo da aprendizagem. Dito de outro modo, o conhecimento de caráter 

necessariamente mais universal, a ser incorporado pelo aluno – idealmente de forma 

ativa e participativa, é bem verdade – com respeito às diversas dimensões da realidade 

física e social, ao lado das ferramentas da comunicação oral e escrita etc. subsume-se 

ao princípio do atendimento de interesses colocados no aqui e agora da sala de aulas. 

(...) Ao contrário, opera-se nesse contexto, um esvaziamento do conteúdo, em nome 

de um conjunto de habilidade, aptidões e valores apegados ao plano da imediaticidade 

e do utilitarismo, temperados com abstrações mistificadoras, deslocados de suas 

determinações ontológicas. Reeditam-se, em suma, concepções pedagógicas 

instrumentais e pragmáticas, em nome da adequação, em última análise, ás demandas 

do mercado (RABELO; SEGUNDO; JIMENEZ. Grifos do autor. (2009, p. 9). 

 

As autoras deixam claro que, no discurso de Jomtien, as oportunidades ampliadas de 

educação e desenvolvimento efetivo do indivíduo proclamam um esvaziamento de conteúdos 

no afã de cumprir com a meta compromissada. No Brasil, os reflexos dessa conferência 

aparecem no § 1º do art. 87, da LDB, e na introdução da proposta do executivo para o Plano 

Nacional da Educação, como transcrito abaixo: 

 

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano após a publicação 

desta lei. § 1º. A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta lei, 

encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes 

e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos (BRASIL, 1996, art.87). 

 

Em consonância, o Executivo propôs o projeto de lei que instituiu o Plano Nacional 

de Educação (PNE). Segundo o Ministro da Educação da época, o Plano teve como eixo 

norteador a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases, de 1996, e a Emenda 

Constitucional nº 1429, de 1996. “Considerou ainda realizações anteriores, principalmente o 

                                                           
29  Essa emenda institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do 

Magistério. 
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Plano Decenal de Educação para Todos, preparado de acordo com as recomendações da reunião 

organizada pela UNESCO realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990” (BRASIL, 2001, p. 

7). 

 

2.1.3. Encontro II: Nova Délhi – 1993 

 

Para dar continuidade aos debates de Jomtien-Tailândia, em 1993, um novo encontro 

foi organizado, desta vez em Nova Délhi-Índia. O Brasil participou, sendo um dos nove países 

mais populosos do mundo e que ainda se encontrava em dificuldade para atingir a meta da 

universalização da Educação, a chamada Educação Primária Universal (EPU). Nesse novo 

encontro, os países em dificuldades negociaram nova data para o cumprimento das metas de 

obtenção da universalização do Ensino Básico. A data limite estabelecida seria até o ano de 

2000, em que a universalização aconteceria por meio do alargamento da oferta de vagas na 

escola elementar e nos programas de alfabetização de adultos. Conforme Rabelo, Segundo e 

Jimenez (2009): 

 

Essa Conferência alertou para a necessidade de melhorar a qualidade dos programas 

de educação básica, ressaltando a intensificação de esforços para aperfeiçoar o status, 

o treinamento e as condições de trabalho do magistério; além do aprimoramento dos 

conteúdos educacionais; material didático e implantação de outras reformas 

necessárias aos sistemas educacionais (RABELO; SEGUNDO; JIMENEZ, 2009, p. 

7). 

 

A Conferência de Nova Délhi enfatizou o que já fora estabelecido em Jomtien 

(UNESCO, 1990), que a questão dos conteúdos e métodos de educação precisava ser 

aprimorada para atender às necessidades básicas de aprendizagem do cidadão. Defende também 

que “[...] uma parcela crescente dos recursos nacionais e comunitários seja canalizada à 

educação básica e à melhoria do gerenciamento dos recursos educacionais agora disponíveis” 

(UNESCO, 1993, p. 1). 

Importante acrescentar que o E9 (grupo dos nove países mais povoados do sul ou em 

desenvolvimento e, principalmente, que abrigam o maior número de analfabetos), do qual o 

Brasil faz parte, declararam cientes do papel vital da educação para a sociedade e o 

reconhecimento da necessidade de algumas medidas de mudanças, destacando entre elas a 

urgência da concretização da Educação Básica de jovens e adultos.  

Ao final da declaração há um chamamento às instituições financeiras. Segundo o 

documento da UNESCO (1993), é preciso reconhecer a educação como “investimento crítico 
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isento da imposição de tetos, preestabelecidos e que promovam um clima internacional capaz 

de permitir aos países sustentar seu desenvolvimento sócio econômico” (UNESCO, 1993). Há 

também no documento uma sinalização de que a educação é responsabilidade de toda a 

sociedade (governos, famílias, comunidades, organizações não governamentais). Ou seja, todos 

devem ter compromisso e devem participar nessa empreitada (UNESCO, 1993).  

Como reflexo dessa Conferência, no Brasil foi elaborado o Plano Decenal de Educação 

Para Todos, que antecedeu a criação do PNE, cujo objetivo principal era oferecer conteúdos 

mínimos de aprendizagem às crianças, jovens e adultos, atendendo as suas necessidades básicas 

para sobreviver em sociedade. O referido Plano se estenderia por dez anos a contar de 1993. O 

que se afirma é que, até o ano de 2003, o Brasil teria atendido as exigências das duas 

Conferências de “Educação Para Todos”.  

O Plano Decenal de Educação Para Todos,  

 

[...] não se confunde com o Plano Nacional de Educação previsto na Constituição e 

que incluiria todos os níveis e modalidades de ensino. Tampouco se caracteriza como 

um plano estilo tradicional, em respeito mesmo à organização federativa do país. 

Delimitando-se no campo da educação básica para todos, que é a prioridade mais 

importante neste momento, o plano responde ao dispositivo constitucional que 

determina ‘eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental nos 

próximos dez anos’ (BRASIL, 1993-2003). 

 

No discurso de abertura do documento, o então Ministro da Educação, Murílio de 

Avelar Hingel, se dirige aos professores e dirigentes escolares, nos seguintes termos: 

 

O Plano Decenal foi concebido e elaborado para ser um instrumento guia na luta pela 

recuperação da educação básica do País. Todavia, a sua efetivação depende de esforço 

integrado e compartilhado entre todas as esferas e agentes do processo educativo, ou 

seja. A União, os Estados e Municípios, as escolas, os professores e dirigentes 

escolares, as famílias e a sociedade civil. Torna-se cada vez mais importante que cada 

uma dessas instâncias e segmentos assumam compromissos públicos com a melhoria 

do ensino, fazendo da escola um centro de qualidade e cidadania, com professores e 

dirigentes devidamente valorizados, ajudando o País a edificar um eficiente sistema 

público de educação básica (BRASIL, 1993, p. 1). 

 

Trata-se de um Plano estudado e reestudado que contou com a participação de “toda a 

sociedade”, principalmente dos órgãos interessados na política educacional, tais como 

representantes do MEC, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação 

(CONSED) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) 

(BRASIL, 1993). 

Conforme o documento, o MEC enviou o Plano a “inúmeros segmentos sociais, 

promovendo, posteriormente, uma reunião específica sobre o Plano com as entidades não 
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governamentais” (BRASIL, 1993, p. 13). Assim, o Plano foi debatido, discutido e ouviram-se 

críticas e sugestões de diversos seguimentos “dos trabalhadores, patronais, acadêmicos, pais de 

alunos, defesa dos direitos de cidadania, associações de classe, etc.” (BRASIL, 1993, p. 13). 

Enfim, não se pode negar que o Plano fora discutido. E o documento apresenta metas 

a serem alcançadas nos próximos dez anos, para a universalização do Ensino Fundamental e 

erradicação do analfabetismo, a saber:  

 

1) Com a participação dos sistemas de ensino;  

2) Elevar a, no mínimo, 94% a cobertura da população em idade escolar;  

3) Assegurar a melhoria do fluxo escolar, reduzindo as repetências, sobretudo na 1ª 

séries, de modo a que 80% das gerações escolares, no final do período, possam 

concluir a escola fundamental com bom aproveitamento, cumprindo uma trajetória 

escolar regular;  

4) Criar oportunidades de educação infantil para cerca de 3,2 milhões de crianças do 

segmento social mais pobre; 

5) Proporcionar atenção integral a crianças e adolescentes, sendo que 1,2 milhão 

através do Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente 

(PRONAICA), em áreas urbanas periféricas;  

6) Ampliar o atendimento de jovens e adultos de modo a oferecer oportunidades de 

educação básica equivalente ao ensino fundamental para 3,7 milhões de analfabetos e 

4,6 milhões de subescolarizados;  

7) Ampliar progressivamente a participação percentual do gasto público em educação 

no PIB brasileiro, de modo a atingir o índice de 5,5%;  

8) Implantar novos esquemas de gestão nas escolas públicas, concedendo-lhes 

autonomia financeira, administrativa e pedagógica;  

9) Promover a revisão crítica dos cursos de licenciatura e da escola normal de forma 

a assegurar às instituições formadoras um novo padrão de qualidade, compatível com 

os requerimentos atuais da política de educação para todos;  

10) Incrementar, em cerca de 50%, os atuais níveis de aprendizagem nas matérias do 

núcleo comum, tomando como referência os novos padrões de conteúdos mínimos 

nacionais e de competências básicas a serem nacionalmente determinadas  

11) Dotar todas as escolas de ensino-fundamental, urbanas e rurais, estaduais e 

municipais, de condições básicas de funcionamento; 

12) Aumentar progressivamente a remuneração do magistério público, através de 

plano de carreira que assegure seu compromisso com a produtividade do sistema, 

ganhos reais de salários e a recuperação de sua dignidade profissional e do 

reconhecimento público de sua função social; 

13) Descentralizar progressivamente os programas de livro didático e de merenda 

escolar (BRASIL, 1993, p. 42-43). 

 

O Plano em questão foi elaborado por cumprimento às metas estabelecidas por 

instituições internacionais e “[...] a partir de 1995, esse diálogo foi encerrado e o governo federal 

passou a dar prioridade a outros interlocutores para a elaboração de suas políticas [...]” 

(PERONI, 2003, p. 87). 

Tomou-se a crítica de Saviani (2011) sobre a lógica que embasa as propostas para 

Educação Para Todos, que nesse ínterim, sirva também, pois os governos aderem aos planos 

de metas extemporâneos; elaboram projetos mirabolantes, mas não atendem às necessidades 

dos indivíduos inseridos no processo.  
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 Na próxima sessão será apresentada a Conferência de Dakar-Senegal (2000), suas 

contribuições para as políticas públicas educacionais brasileiras e os compromissos assumidos 

para tentar buscar a universalização da Educação Básica no Brasil. 

 

2.1.4. Encontro III: Dakar-Senegal (2000) 

 

Na Conferência de Nova Délhi - 1993 - já se advertia que os países que formaram o 

E9 (grupo dos nove países em desenvolvimento com a maior população do mundo. Neles, há 

mais de dois terços dos analfabetos adultos e mais da metade das crianças não escolarizados do 

mundo, e é formado por: Bangladesh, Brasil, China, Índia, Indonésia, México e Paquistão), não 

haviam conseguido a universalização da Educação Básica. Na Conferência de Dakar (2000), 

conhecida como “O Marco de Ação de Dakar”, também se destacou que, após dez anos, os 

mesmos países não haviam conseguido alcançar as metas estabelecidas para se chegar à 

totalidade de crianças alfabetizadas.  

Na Conferência de Dakar, reuniram-se 164 governantes em busca de discutir as bases 

para oferecer a todas as crianças, jovens e adultos uma educação que satisfaça suas necessidades 

básicas de aprendizagem (UNESCO, 2001). Nessa Conferência foram estabelecidas seis metas 

para serem alcançadas até o ano de 2015, a saber: 

 

1. Expandir e melhorar o cuidado e a educação da criança pequena, especialmente 

para as crianças mais vulneráveis e em maior desvantagem; 

2. Assegurar que todas as crianças, principalmente às meninas e crianças em 

circunstâncias difíceis, tenham acesso à educação primária, obrigatória, gratuita e de 

boa qualidade até o ano 2015; 

3. Assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os jovens e adultos sejam 

atendidas pelo acesso equitativo à aprendizagem apropriada, a habilidades para a vida 

e a programas de formação para a cidadania; 

4. Alcançar uma melhoria de 50% nos níveis de alfabetização de adultos até 2015, 

especialmente para as mulheres, e acesso equitativo à educação básica e continuada 

para todos os adultos; 

5. Eliminar disparidades de gênero na educação primária e secundária até 2005 e 

alcançar a igualdade de gênero na educação até 2015, com enfoque na garantia ao 

acesso e o desempenho pleno e equitativo de meninas na educação básica de boa 

qualidade, e 

6. Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar excelência para 

todos, de forma a garantir a todos resultados reconhecidos e mensuráveis, 

especialmente na alfabetização, matemática e habilidades essenciais à vida 

(UNESCO, 2001, p. 8-9). 

 

 Para atingir essas metas, o discurso da Cúpula Mundial de Educação aponta uma série 

de comprometimentos, dentre eles destaca-se as seguintes:  
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1. mobilizar uma forte vontade política nacional e internacional em prol da Educação 

para Todos, desenvolver planos de ação nacionais e incrementar de forma significativa os 

investimentos em educação básica;  

2. promover políticas de Educação para Todos dentro de marco setorial integrado e 

sustentável, claramente articulado com a eliminação da pobreza e com estratégias de 

desenvolvimento;  

3. assegurar o engajamento e a participação da sociedade civil na formulação, 

implantação e monitoramento de estratégias para o desenvolvimento da educação;  

4. desenvolver sistemas de administração e de gestão educacional que sejam 

participativos e capazes de dar resposta e de prestar contas. 

 Nesse Fórum declarou-se que “tanto no planejamento, no financiamento e na 

implantação da Educação para Todos, contudo, fica patente a tendência a dar prioridade à 

escolarização formal para crianças [...]” (BRASIL, 2003, p. 33). 

Das seis metas estabelecidas, de acordo com o último relatório de monitoramento feito 

pela ONU e pela UNESCO, apenas um terço dos países as cumpriu. No caso do Brasil, avançou-

se muito em todas as metas, mas conseguiu cumprir efetivamente apenas duas delas, que foram: 

universalizar o acesso à educação primária, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental , e 

incluir meninos e meninas na escola, independentemente do gênero (BRASIL, 1993).   

O que se pode observar é que o Brasil caminha a passos lentos, ao que diz respeito 

a “melhorar aspectos relacionados à qualidade da educação e assegurar excelência para todos, 

de forma a garantir todos os resultados reconhecidos e mensuráveis, especialmente na 

alfabetização, Matemática e habilidades essenciais à vida” (BRASIL, 2001) que, pode ser o 

entendimento mais apropriado, é a meta mais importante a ser cumprida. 

 

2.2 As Políticas Públicas Brasileiras: Plano Nacional de Educação 

 

Na área da Educação, o Brasil se caracteriza muito mais por políticas de Governo do 

que por políticas de Estado, pois a cada governo que passa vão-se também os programas e 

projetos que se encontram em execução, não se tem uma sequência de ações para atender aos 

objetivos propostos. Além disso, a falta de unidade de plano associada à falta de espírito de 

continuidade explica porque os planos no Brasil se sucedem sem qualquer capacidade de 

orientar as políticas e ações do campo educativo (SAVIANI, 2012).  

Posto dessa forma, afirma-se que a ineficiência dos planos educacionais brasileiros são 

reflexos da cultura política enraizada na prática dos governantes, que são movidos muito mais 
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por “apelos imediatos, midiáticos e populistas do que pela exigência de racionalidade inerente 

à ação planejada” (SAVIANI, 2012, p. viii).  

A necessidade imperiosa de um plano nacional para a educação, principalmente para 

o Ensino Primário, Médio e Superior, foi retomada e exigida na primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB n° 4.024/1961), ficando o Conselho Nacional de Educação 

responsável por essa empreitada. Saviani (2008) afirma que em 1962, cumprindo as exigências 

da LDB/1961, traçaram-se as primeiras metas para um Plano Nacional de Educação, 

estabelecendo as normas para a aplicação dos recursos correspondentes aos Fundos.  

Para Azanha (1998), Libâneo, Oliveira e Toschi (2003) e Romanelli (2003), o Plano 

Nacional de Educação, concernente ao período de 1962/1970, foi reestruturado em 1965/1966. 

Conforme os autores, primeiro, em razão da criação do salário-educação (Lei nº. 4.440/64), 

aumentando os recursos para o ensino primário; depois, pela alteração na distribuição dos 

recursos federais em favor da educação de analfabetos e da criação de ginásios orientados para 

o trabalho. 

Nos últimos 30 anos, mais de 10 planos de educação foram elaborados, porém muitos 

deles foram abandonados e/ou não executados, mostrando uma descontinuidade administrativa 

por parte do Governo brasileiro, em relação à Educação. Saviani (2008) ainda declara ter sido 

em 1993 a edição no país do Plano Decenal de Educação para Todos, em conformidade com a 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos, proclamada na Reunião realizada em 1990 

em Jomtien (Tailândia), porém esse plano não saiu do papel.      

Libâneo, Oliveira e Toschi (2003, p. 154) criticam os Planos Nacionais de Educação 

no país, uma vez que para eles esses planos são apenas instrumentos de distribuição de recursos 

para os diferentes níveis de ensino. Acrescentam que no período ditatorial (1964/1985), o plano 

de educação foi pensado como instrumento de introdução da “racionalidade-tecnocrática” na 

educação. Nesse sentindo, nas últimas décadas, no Brasil, principalmente na década de 1990, a 

racionalidade financeira passa a imperar na área educacional.  

A LDB em vigor (Lei nº. 9.394/96), em conformidade com a Constituição 

Federal/1988 sobre educação, destinou dois artigos relativos ao Plano Nacional de Educação. 

Primeiro, incumbe a União a tarefa de elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração 

com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; segundo, determina que a União, no prazo 

de um ano, a partir da publicação da referida Lei, encaminhasse ao Congresso Nacional, o PNE, 

com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003). 
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O Plano Nacional de Educação precisa ser fruto das discussões e debates sobre os 

direitos do cidadão e decorrente das novas medidas estabelecidas na Constituição de 1988 que 

estabeleceu a exigência de um plano nacional de educação, plurianual, estabelecido por lei, 

assegurando, assim, conforme Libâneo, Oliveira e Toschi (2003), a continuação das políticas 

educacionais independentemente do governo, caracterizando-o mais como plano de Estado do 

que como plano governamental, o que é uma das vantagens de sua aprovação como lei, pois o 

mesmo deve representar a partir de um diagnóstico real da realidade educacional, social, 

econômica e política do país, em um documento que busque estabelecer metas a serem 

perseguidas por diferentes governos e entes federados, buscando romper com a lógica do 

imediatismo e da descontinuidade dos programas e projetos de educação.   

 O projeto inicial de Plano Nacional de Educação 2001 após debate e discussões de 

diferentes entidades, associações, sindicatos e Secretarias de Educação, fundamentado pela 

LDB, fora engavetado e substituído por um projeto elaborado em gabinete pelos órgãos do 

MEC, assim não se constituiu num plano de educação referenciado pelas diferentes instituições 

e pela sociedade, mas num plano proposto a partir de ideologias atreladas aos desejos dos 

representantes do MEC.  

Saviani (2008) afirma que o texto do PNE/2001 estrutura-se em seis partes, a saber:  

 

A primeira parte consiste numa introdução que faz um breve histórico e sintetiza os 

objetivos e prioridades; a segunda parte aborda os níveis de ensino distinguindo a 

educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e a educação 

superior; a terceira parte tem por objeto as modalidades de ensino abrangendo a 

educação de jovens e adultos, educação à distância e tecnologias educacionais, 

educação tecnológica e formação profissional, educação especial e educação 

indígena; a quarta parte trata do magistério da educação básica, num único tópico: 

formação de professores e valorização do magistério; a quinta parte versa sobre o 

financiamento e gestão e, finalmente, a sexta parte aborda, a guisa de conclusão, o 

tema do acompanhamento e avaliação do Plano (SAVIANI, 2008, p. 273-274). 

 

  No texto do PNE/2001 há um exagero de metas, subdividindo cada uma dessas seis 

estruturas, (295 no total, numa média de aproximadamente 27 metas para cada área abordada), 

perdendo a essência do que é principal e o que é acessório no plano estabelecido (SAVIANI, 

2008). Além disso, foram vetadas no PNE/2001, por Fernando Henrique Cardoso (FHC), nove 

metas que implicavam no aumento de recursos e investimentos para a educação, ciência e 

tecnologia, dentre elas a da ampliação de 7% do PIB em educação (LIBÂNEO; OLIVEIRA; 

TOSCHI, 2003). 

Os pontos do PNE, segundo Saviani (2008), que se referiam à recursos financeiros e 

que receberam também vetos de FHC foram: i) ampliação da bolsa-escola para 50% das 
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crianças até 6 anos; ii) ampliação do número de vagas no ensino público superior; iii) criação 

de um Fundo da Educação Superior; iv) ampliação do programa de crédito educativo; v) 

triplicação, em dez anos, do financiamento público à pesquisa científica e tecnológica; vi) 

garantia de recursos do Tesouro Nacional para pagamento de aposentados e pensionistas do 

ensino público federal.   

Tais vetos, para Saviani (2008), afetou a eficácia do PNE/2001, visto que, sem que os 

recursos sejam afiançados, o Plano todo não passou de uma carta de intentos sem consistência, 

provando, o que já fora referido neste texto, a racionalidade financeira, própria do ideário 

neoliberal. Ou seja, o PNE, 2001 - 2010 para Saviani (2008), não passou de uma carta de 

intenções, não tendo exercido nenhum influxo sobre as políticas educacionais e sobre a vida 

das escolas. 

 O PNE 2001-2010 definiu que a Educação Básica é um direito pleno ao 

desenvolvimento da criança, estabelecendo às crianças de famílias mais pobres a prioridade no 

atendimento. Assim, o PNE propôs ampliar a oferta da Educação Infantil, buscando atender em 

5 anos 30% da população infantil de até 3 anos de idade, e 60% da população de 4 a 6 anos de 

idade, visando atingir até 2010 80% de crianças de 4 a 6 anos de idade, além de todos os demais 

aspectos qualitativos e de infraestrutura (BRASIL, 2001). 

Quanto ao cumprimento dessas metas, de acordo com dados do Censo Escolar (2010), 

observa-se que: em 2007 das crianças de 4 a 6 anos de idade apenas 22,4% encontravam-se fora 

da escola, já as crianças de 0 a 3, em sua maioria, 82,9%, não tinham acesso às creches, não 

cumprindo, portanto, a meta estabelecida pelo PNE 2001-2010.  

Em 2010, em Brasília, foi realizada a Conferência Nacional de Educação (CONAE), 

novamente participaram desse evento líderes políticos, profissionais da educação, estudantes e 

diversos segmentos da sociedade brasileira. Dessa conferência foi elaborado o documento base 

do novo PNE (2011-2020). Em junho de 2014 foi aprovado no Congresso Nacional o novo 

PNE 2011-2020 (Lei 13.005/2014). 

Este documento se apresenta como uma nova possibilidade de superação das metas 

estabelecidas nas diferentes conferências de educação e a erradicação do analfabetismo é 

apontada como prioridade no mesmo, constituindo o item I das Diretrizes do PNE. Também é 

dedicada a Meta 5 com a finalidade de “alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 

3º (terceiro) ano do ensino fundamental”, onde são estabelecidas sete estratégias para se atingir 

essa meta.  
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Dessa forma é importante que os municípios e estados estabeleçam em seus planos 

municipais e estaduais estratégias e metas a partir da sua realidade para que programas e 

projetos busquem de fato a superação do desafio de educar. 

Para que o PNE 2011-2020 não siga a experiência e o caminho do PNE anterior, 

conforme Saviani (2008) seria preciso a incorporação maciça das deliberações da Conferência 

Nacional de Educação - CONAE, acerca do financiamento da educação no projeto enviado pelo 

Executivo ao Congresso Nacional, tendo em vista assegurar os recursos necessários para “dar 

o salto de qualidade necessário para colocar a educação brasileira num patamar civilizado, 

condizente com a magnitude de seu território, de sua população e de sua economia” (SAVIANI, 

2008, p. 321). 

 

2.3. O Plano de Desenvolvimento da Educação 

 

Saviani (2009) afirma que o PDE é um ato do poder Executivo, deixando claro que 

não é uma lei, ligado ao Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), envolvendo ações em 

diferentes áreas da economia para impulsionar o crescimento econômico do país. Ou seja, o 

MEC, atendendo às exigências do PAC, de que cada um dos ministérios tivesse um plano de 

atuação, criou o PDE, cujas ações já eram desenvolvidas pelo PNE. O autor conclui que o PDE 

é fruto de um ato unilateral do poder Executivo. 

Na verdade, o PDE é considerado como documento que traça as diretrizes do Plano de 

Metas Compromisso Todos Pela Educação, divididas em três áreas: Gestão educacional; 

programa de formação de professores e profissionais da educação e infraestrutura de apoio 

educacional. Saviani (2009) afirma que as bases de sustentação do PDE se assentam em dois 

pilares – técnico e financeiro – em conformidade com a Constituição e a LDB, assim: 

 

[...] do ponto de vista técnico, o PDE apoia-se em dados estatísticos referente ao 

funcionamento das redes escolares de educação básica e em instrumento de avaliação 

construído a partir de indicadores de avaliação, [...] sob coordenação do INEP, a partir 

dos quais foi elaborado o IDEB. [...] Do ponto de vista financeiro, os recursos de PDE 

são aqueles constitutivos do FUNDEB, ao qual o MEC se propôs adicionar, em 2007, 

1bilhão para atender os municípios com baixo IDEB (SAVIANI, 2009, p. 35). 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, com a criação do PDE foram anexadas as seguintes 

ações: O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
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Profissionais da Educação (FUNDEB30), Pro-infância, Ensino Fundamental de nove anos, 

Provinha Brasil, Programas de apoio ao Ensino Médio, Luz para todos, Educacenso, Prova 

Brasil, PDE-Escola, Olimpíadas Brasileiras de Matemática das escolas públicas, Olimpíadas 

Brasileiras da Língua Portuguesa escrevendo o futuro, Mais Educação, Caminho da Escola, 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), Pró-escola,  PROgrama 

Nacional de INFOrmática na Educação do Brasil (Proinfo), Biblioteca na Escola, Saúde na 

escola, Olhar Brasil, Educação Especial, Brasil alfabetizado, Programa Nacional do Livro 

Didático para a Alfabetização de. Jovens e Adultos (PNLA), Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (Proeja), Projovem campo, Brasil profissionalizado, E-TEC Brasil, Catálogo Nacional 

dos Cursos Técnicos, Catálogo dos Cursos Superiores de Tecnologia, Piso Salarial do 

magistério, Sistema Nacional de Formação de Professores, Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (Pibid), Universidade Aberta do Brasil (UAB), Pró-letramento, Pró-

funcionário, Expansão do Ensino Superior, dentre outros.  

As críticas ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), na sua maioria, se 

referem à forma como ele foi instituído. Esse plano traz em seu cerne um conjunto de 52 ações, 

divididas em quatro eixos: Educação Básica, Educação Superior, Educação profissional e 

tecnológica e Alfabetização, algumas criadas e outras reformuladas do PNE, o qual estava em 

funcionamento. As questões levantadas sobre a importância de se criar um novo plano para a 

Educação são inúmeras, mas a principal delas é saber o porquê de se criar um novo plano se 

havia um similar em funcionamento? Ainda: Por que não acrescentar ao Plano anterior, em 

funcionamento, as novas medidas criadas?  

Dessa forma, novamente um plano procura discutir e dar respostas aos problemas 

históricos do analfabetismo, plano esse que apresentou diferentes programas e projetos para a 

erradicação do analfabetismos, vale ressaltar o Pro-infância, a ampliação do ensino fundamental 

para nove anos, possibilitando um espaço maior dedicado à alfabetização, o pró-Letramento 

como possibilidade de formação dos professores em serviço para a alfabetização.  

Em relação ao compromisso “Todos Pela Educação” 31, movimento de iniciativa de 

empresários paulistas, que teve como objetivo melhorar a Educação Básica, mobilizando a 

sociedade brasileira, Saviani (2013a, p. 754) adverte: 

                                                           
30 O FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo 

Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério - Fundef, que vigorou de 1998 a 2006. 
31 TPE foi criado em 2005, por um grupo de líderes empresariais no momento em que a valorização da educação 

escolar começou a se tornar uma importante referência de formação e valores sociais das futuras gerações de 
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[...] essa tendência do Poder Público em transferir a responsabilidade pela educação 

para o conjunto da sociedade, guardando para si o poder de regulação e de avaliação 

das instituições e dos resultados do processo educativo, operou uma inversão no 

princípio constitucional que considera a educação ‘direito de todos e dever do Estado’, 

passando-se a considerar a educação pública como dever de todos e direito do Estado. 

Grifos do autor 

 

Nas palavras do autor se verifica que o Estado, ao fazer o chamamento, Todos pela 

Educação, responsabiliza a sociedade civil por não se envolverem nos problemas sociais, pelo 

fracasso da alfabetização. Reforçam também a concepção de que o problema qualitativo da 

educação brasileira está apenas na atuação dos profissionais da educação.  

Além disso, fomentam a rivalidade entre professores e escolas, instigando o 

individualismo como forma de trabalho. Sabemos que a política educacional voltada à formação 

e ao trabalho docentes recebe influências do contexto sócio-político. Por isso precisa-se refletir 

sobre questões basilares que compõem todo esse movimento de constituição das políticas 

públicas voltadas à área educacional, no que diz respeito à formação e ao trabalho do professor. 

Para tanto, é preciso que se problematize: quais concepções de formação e trabalho docentes 

subjazem as políticas atuais? De que forma os governos se apropriam dessas concepções? Como 

as políticas são pensadas e implementadas? 

Tendo em vista o objeto de estudo, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

– PNAIC – o próximo tópico é dedicado a essa nova política educacional, com vistas não só 

apresentá-la, mas refletir sobre suas contribuições para a formação do professor alfabetizador e 

para a Educação Básica como um todo. 

 

                                                           
trabalhadores brasileiros. Em setembro de 2006, o movimento lançou oficialmente o projeto Compromisso Todos 

Pela Educação, elaborado para impulsionar as ações do organismo. O projeto foi lançado no congresso intitulado 

‘Ações de Responsabilidade Social em Educação: Melhores Práticas na América Latina’, realizado no Museu do 

Ipiranga, São Paulo. No evento, foram anunciadas as cinco metas que compõem o projeto: 1) Toda criança e jovem 

de 4 a 17 anos estará na escola; 2) Até 2010, 80% e, até 2022, 100% das crianças de 8 anos de idade estarão 

plenamente alfabetizadas; 3) Todo aluno aprenderá o que é apropriado para a sua série; 4) Todo aluno concluirá o 

Ensino Fundamental até os 16 anos de idade e o Ensino Médio até os 19 anos; 5) O investimento em educação 

deve ser garantido e gerido de forma eficiente e ética. A partir desse projeto, o movimento consegue divulgar e 

monitorar a situação da educação no país. O TPE conta com cerca de 200 representantes, entre fundadores, 

mantenedores e instituições, que constituem uma Assembleia presidida por Jorge Gerdau Johannpeter. Essa 

Assembleia é responsável por eleger o Conselho de Governança composto por 16 desses representantes e 

assessorado por quatro comissões que representam cada uma das áreas de atuação: Articulação, Técnica, 

Comunicação e Relações Institucionais, além de um Conselho Fiscal. Os coordenadores das quatro Comissões 

juntamente com o diretor-executivo e o representante do TPE formam o Comitê Gestor que é responsável pela 

interlocução com a Equipe Executiva e pelo acompanhamento dos 

trabalhos.(https://pt.wikipedia.org/wiki/Todos_pela_Educa%C3%A7%C3%A3o) 
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2.4. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 

 

A Educação brasileira, nas últimas décadas, apresenta resultados alarmantes ao que 

diz respeito à alfabetização. De acordo com os documentos da UNESCO (2014), dentre os 150 

países avaliados, o Brasil ocupa o 8º lugar e fica entre os países com maior número de 

analfabetos na faixa etária de 15 anos ou mais, e que ainda não atingiram o conjunto das metas 

de Dakar. Conforme os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 

realizada pelo IBGE (2007/2013), 3,6 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola, 

sendo que 2 milhões são de jovens entre 15 e 17 anos, seguidos pelas crianças entre 4 e 5 anos, 

que somam 1 milhão. 

 E isso fica mais grave quando se verifica que as crianças alfabetizadas, 1º ao 3º ano, 

apresentam baixos rendimentos, como comprovam as avaliações em larga escala, 

demonstrando que grande parte das crianças apresentam maus rendimentos, ao que diz respeito 

à alfabetização. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) pondera que há 

falhas no processo de alfabetização de crianças. O que se verifica é que a alfabetização, ao 

longo dos tempos, tornou-se o calcanhar de Aquiles para o sistema de Educação, que, para 

reverter esse quadro, precisa melhorar a qualidade do ensino, bem como se faz necessário 

definir qualidade. 

Nos documentos da UNESCO (2005) vem expresso que as crianças ao adentrarem a 

escola sofrem uma interferência positiva no itinerário de suas vidas, o que pode contribuir, 

significativamente, para sua realização pessoal e profissional. Assim, o governo federal, os 

Estados e os municípios firmaram um acordo de alfabetização de crianças até, no máximo, 8 

anos de idade, compreendendo que nesta idade a criança já se encontra no 3º ano do ciclo de 

alfabetização (BRASIL, 2012a).  

Desse acordo resultou a criação do PNAIC do governo federal, fixado pela portaria nº 

867, de 4 de julho de 2012, pelo então ministro de Educação, Aloizio Mercadante Oliva. Este 

documento institui as ações e as diretrizes gerais do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

certa. Essa portaria atende ao Decreto 6.094, de 24 de abril de 2006, comprometendo-se 

alfabetizar as crianças até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental, 

cujos resultados do pacto serão aferidos por exames Periódicos específicos. O PNAIC foi 

destinado a beneficiar oito milhões de alunos, matriculados nos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental. 

O artigo 5º da portaria 867/2012 apresenta os objetivos das ações do PNAIC, a saber: 

I ‐ garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam alfabetizados, em 
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Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano do ensino fundamental; II ‐ reduzir a 

distorção idade/série na Educação Básica; III ‐ melhorar o IDEB; IV ‐ contribuir para o 

aperfeiçoamento da formação dos professores alfabetizadores; V ‐ construir propostas para a 

definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças nos três primeiros anos 

do ensino fundamental. 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, Resolução nº 

7, de dezembro de 2010, no seu art. 30, fixa que os três primeiros anos do Ensino Fundamental 

devem garantir a alfabetização e o letramento, a aprendizagem de Matemática, Ciências, 

Geografia, assim como o desenvolvimento de outras formas de expressão: Literatura, Música, 

Artes, Educação Física, entre outras (BRASIL, 2012a).  

A criança pode aprender a ler e a escrever antes dos 8 anos de idade, porém, como se 

trata de uma Educação para as massas, escamoteia-se a possibilidade de a criança ter capacidade 

de se alfabetizar antes do período estipulado pelo Programa. E, nesse ínterim, é preciso 

reconhecer até que ponto a escola usa de ‘freios’, inibindo a possibilidade de se alfabetizar antes 

da idade estipulada ou de formas a alfabetizar. Assim como ela pode não se alfabetizar nesse 

período, por condições externas ou internas ao processo educativo. 

 O art. 6º da portaria 867/2012 apresenta os eixos norteadores do PNAIC, a saber: I - 

Formação continuada de professores alfabetizadores; II - materiais didáticos, literatura e tecnologias 

educacionais; III - Avaliações sistemáticas e; IV - gestão, controle e mobilização social. 

Desses quatro eixos, destacam-se os seguintes: Formação de professores e avaliações 

sistemáticas para a análise documental, visto que o foco desta pesquisa foi analisar as melhorias 

na Educação Básica, após a implantação do PNAIC, na rede pública de educação da cidade de 

Jataí-GO. 

 De acordo com PNAIC em Brasil (2012a), suas metas obedecerão a três medidas 

principais, destacadas no art. 9º da portaria 867/2012: 

 

I - avaliação do nível de alfabetização, mediante a aplicação anual da Provinha Brasil 

aos estudantes das escolas participantes, pelas próprias redes de ensino, no início e no 

final do 2º ano do ensino fundamental; 

II - disponibilização pelo INEP, para as redes públicas, de sistema informatizado para 

coleta e tratamento dos resultados da Provinha Brasil; 

III - análise amostral, pelo INEP, dos resultados registrados após a aplicação da 

Provinha Brasil, no final do 2º ano; 

IV - avaliação externa universal do nível de alfabetização ao final do 3º ano do ensino 

fundamental, aplicada pelo INEP (BRASIL, 2012a) 

 

A avaliação externa universal anunciada no 4º parágrafo do referido artigo, diz respeito 

à Avaliação Nacional da Aprendizagem (ANA), que objetiva aferir os níveis de alfabetização e 
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letramento em Língua Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática dos estudantes do 3º ano do 

ensino fundamental das escolas públicas. Além dos testes de desempenho, que medem a 

proficiência dos estudantes nessas áreas, a ANA apresenta em sua primeira edição as seguintes 

informações contextuais: o Indicador de Nível Socioeconômico e o Indicador de Formação 

Docente da escola (INEP, 2013). 

Acerca dos reflexos das avaliações nas escolas, Pimenta (2005) aponta que toda ação 

interna ou externa, que provoca impacto no processo de ensino-aprendizagem, afeta, 

diretamente, a dinâmica social e cultural da escola, emergindo novas práticas nas atividades 

docentes, novos discursos, novas ideologias e, consequentemente, novos conflitos a serem 

resolvidos. 

Sobre a questão da alfabetização e sua subsequente avaliação pelo MEC indagou-se: 

quais mudanças ocorreram, no Ensino Básico de Jataí-GO, após a implantação do PNAIC? O 

que as avaliações, tais como a ANA, revelam? Quais as mudanças e medidas foram tomadas a 

partir dos resultados revelados? Até que ponto o PNAIC contribuiu realmente para a formação 

continuada dos docentes, visto que o reflexo dessa política é expresso no resultado das 

avaliações? Segundo Aquino e Aranda: 

 

Não há como negar que o PNAIC é uma ação da política educacional de alfabetização 

deveras inovadora que leva todos envolvidos na educação a refletir, repensar e 

planejar. Os encontros surtem muitas trocas de experiências, resultando na renovação 

do entusiasmo em fazer acontecer às atividades na sala de aula (AQUINO; ARANDA, 

2013, p. 15). 

 

Contudo é fundamental analisar as condições em que se dá essa formação, bem como 

as possibilidades reais de desenvolvimento do programa e de envolvimento dos professores no 

processo no sentido de refletir, repensar e planejar as atividades e trocar experiências. Dessa 

forma, a atuação do professor formador do PNAIC é muito importante, ele precisa de fato se 

preparar para além da simples transmissão de uma pauta, mas para a superação das dificuldades 

e desafios que o ato de alfabetizar exige, constituindo-se um elo entre o professor e a prática.  

Autores como Santos (2008) e Scheibe (2010) afirmam que o professor, 

invariavelmente, é responsabilizado pelos resultados das avaliações nacionais, baseadas em 

parâmetros internacionais. Ou seja, o Estado, lava as mãos quando oferece cursos e mais cursos 

de qualificação aos professores, e mesmo assim, os resultados continuam ruins. Porém, em que 

condições esses professores se qualificam? Quais os incentivos na carreira, além das bolsas que 

nem sempre são pagas conforme o prometido? 
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Igualmente, no documento oficial (BRASIL, 2012a), há uma promessa de premiação e 

reconhecimento aos professores, escolas e rede de ensino que avançarem na alfabetização das 

crianças, de acordo com os resultados das avaliações. Essa premiação é fruto da política 

neoliberal, em que se estimula o interesse econômico, acima de um bem comum, não levando 

em consideração o ideal maior que é a qualidade do ensino.  

 De acordo com aquele documento Brasil (2012a), os professores alfabetizadores e os 

professores orientadores receberão uma bolsa mensal, paga pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do Sistema Geral de Bolsas (SGB), 

denominada de ajuda de custo. Essas informações estão dispostas na portaria 867/2012, art. 11º, 

parágrafo V, que afirmam que caberá ao MEC “conceder bolsas de apoio para incentivar a 

participação dos orientadores de estudo e dos professores alfabetizadores nas atividades de 

formação nas redes de ensino que aderirem às ações do Pacto”. 

Em dezembro de 2012, outra portaria, de nº 1458, obedecendo ao art. 2º da portaria 

MEC 867/2012, define as categorias e parâmetros para a concessão de bolsas de estudo e 

pesquisa para os envolvidos no PNAIC. Assim, no art. 4º fica estabelecido que a formação 

continuada de professores alfabetizadores contemple o pagamento de bolsas para as seguintes 

funções: i) coordenador-geral da Instituição de Ensino Superior (IES); ii) coordenador-adjunto 

junto à IES; iii) supervisor junto à IES; iv) formador junto à IES; v) coordenador das ações do 

Pacto nos estados, Distrito Federal e municípios; vi) orientador de estudo; e vii) professor 

alfabetizador. 

Há que se ponderar que existem várias críticas acerca das políticas públicas que 

envolvem a formação de professores, principalmente em relação à disparidade do valor dessas 

bolsas. Conforme a Portaria 90/2013, o art. 1º define o valor máximo das bolsas para os 

profissionais da educação participantes da formação continuada, pelo PNAIC: 

 

I - R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, para o professor alfabetizador; II - R$ 765,00 

(setecentos e sessenta e cinco reais), para o orientador de estudo; III - R$ 765,00 

(setecentos e sessenta e cinco reais) para o coordenador das ações do pacto nos 

estados, Distrito Federal e municípios; IV - R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para o 

formador da instituição de ensino superior; V - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) 

para o supervisor da instituição de ensino superior; VI - R$ 1.400,00 (mil e 

quatrocentos reais) para o coordenador-adjunto da instituição de ensino superior; e 

VII - R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o coordenador-geral da instituição de ensino 

superior (BRASIL, 2013). 

 

Nessa escala, o professor, aquele que deixa seus afazeres, após jornada oficial de 

trabalho, recebe uma bolsa irrisória, em comparação aos demais participantes do pacto. A 

disparidade é revoltante, mas não surpreendente. A dicotomia planejar e executar revela a 
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questão da mão de obra mais qualificada (mestrado, doutorado) e menos qualificada 

(graduação, especialização). Revelando uma visão de que o professor cursista, que atua na sala 

de aula, é espectador e/ou parte necessária no esquema, ou seja, eles são a última parte da 

execução do plano, depois de tudo planejado. 

Alguns autores, Maués (2006), Ferreira (2005) e Cabral e Macêdo (2006) afirmam que 

a capacitação oferecida aos professores é desenvolvida de forma aligeirada, ou seja, deixam a 

desejar, ao que diz respeito à fundamentação teórica, continuidade e contextualização. Segundo 

os autores, isso implica em débitos para atuação profissional dos professores. Acrescenta-se 

que esses professores recebem uma formação que pouco acrescenta ao que já tiveram em nível 

superior, nos cursos de Pedagogia, e em outras formações pós-gradual.  

Assim, quais são os reflexos desses cursos na realidade da sala de aula? Quais os 

reflexos desses cursos para a formação do professor alfabetizador? Acredita-se que os avanços 

tecnológicos e as mudanças sociais exigem um novo perfil dos profissionais da educação, 

porém, a formação continuada dos professores ainda é o ponto mais importante a ser atingido 

nas políticas públicas nacionais, visto que muita coisa ainda fica apenas nos documentos oficiais 

sem, na verdade, se efetivar. 

 

2.4.1. O PNAIC e a formação de professores alfabetizadores no Brasil 

 

No final do século XX, os programas e cursos de formação continuada para professores 

expandiram-se de forma exponencial, principalmente motivado pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDB (Lei 9.394/1996). Essa Lei foi fruto dos debates e discussões 

acerca de questões relativas à educação e da necessidade de uma lei que atendesse ao novo 

momento vivido pela sociedade brasileira, o de redemocratização do país.  

A formação inicial e continuada dos professores se estabelece nessa lei, no Artigo 67 

da LDB 9394/96 verifica-se que os poderes públicos (Federal/Estadual/Municipal) são 

responsáveis pelo aperfeiçoamento profissional dos professores. A Lei também delega, ao 

poder público, a obrigação de incentivar e promover o aperfeiçoamento dos docentes, assim 

como a necessidade de licença remunerada para essa finalidade. Apresenta, também, a 

necessidade de os municípios ofertarem aos docentes em exercício dos seus respectivos 

sistemas programas de capacitação, presenciais ou a distância a fim de melhorar a qualidade da 

educação (Art. 62, parágrafo 2- LDB 9394/96). 

Por meio da portaria ministerial nº 1.403/2003, o MEC criou o Sistema Nacional de 

Certificação e Formação Continuada de Professores da Educação Básica. Estabelecendo-se 
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programas de incentivo e apoio à formação continuada de professores, implantado em regime 

de colaboração com os entes federados. Também foi criada uma rede nacional de centros de 

pesquisa e desenvolvimento da educação, objetivando desenvolver tecnologia educacional e 

ampliar a oferta de cursos e outros meios de formação de professores.  

A partir dessa portaria, o MEC expediu um documento intitulado “Sistema Nacional 

de Formação Continuada e Certificação de Professores – toda criança aprendendo” (BRASIL, 

2003). Nesse documento, as propostas são todas direcionadas para a formação dos professores, 

sendo presenciais ou a distância. Basta se acrescentar que a política adotada de formação 

continuada não é apenas proposta em nível público. As instituições privadas, de formação 

consoante à legislação geral, ofertam cursos superiores de graduação a distância, o que estimula 

o aumento vertiginoso de cursos de especialização no país, também a distância, numa 

perspectiva pragmática de formação.. 

Um dos grandes problemas nesse sentido é que a formação de professores está 

diretamente relacionada à promoção das desigualdades existentes no sistema educacional, 

dentro de um contexto histórico, social, político, econômico e cultural. Ou seja, a formação dos 

professores sempre atendeu às necessidades do Estado. Parte-se da identificação do seguinte 

problema: a escola é a instituição social responsável pela educação, contudo, não tem cumprido 

seu papel mediante as transformações econômicas, políticas, sociais e culturais do mundo 

contemporâneo, pois funciona, segundo Althusser (1985), como um aparelho ideológico a 

serviço do Estado, sendo que este serve a burguesia, ou seja, a classe dominante.  

Estas transformações são derivadas dos avanços tecnológicos, da reestruturação do 

sistema de produção e desenvolvimento, modificações do papel e função do Estado, das 

mudanças no sistema financeiro, na organização do trabalho e nos hábitos de consumo.  

Conforme as características da sociedade capitalista atual, o homem vive entre 

homogeneidades e heterogeneidades, entre globalização e individuação. Realidade que afeta os 

sentidos e significados dos indivíduos e grupos e cria inúmeras culturas, relações e sujeitos 

portadores de dimensões física, cognitiva, afetiva, social, ética e estética. Sentidos e 

significados situados em contextos socioculturais, históricos e institucionais. Diante dessa 

multiplicidade de fatores, a educação unilateral se preocupa em formar sujeitos para o mercado 

de trabalho. 

A escola e todas as outras instituições sociais, inclusive a cultura, atuam 

ideologicamente, porque revelam uma concepção de mundo e os interesses socioeconômicos 

da classe no poder, “[...] reflete e confirma uma nítida divisão entre as classes sociais (burguesia 

e proletariado), para as quais existem orientações escolares diferenciadas, bem como veicula 
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uma cultura abstrata e idealista, que se baseia na divisão do trabalho” (CAMBI, 1999, p. 484). 

Daí, o questionamento de Marx (1978, p. d): 

 

Mas como posso ser virtuoso, se não sou? Como posso ter boa consciência, se não sei 

nada? Tudo isto está fundado na essência da alienação: cada uma aplica-me uma 

medida diferente e oposta, a moral aplica-me uma e a economia política outra, porque 

cada uma destas é uma determinada alienação do homem e [...] fixa um círculo 

particular da atividade essencial alienada; cada um delas se relaciona de forma 

alienada com a outra alienação [...]. 

 

O homem, então, só será livre quando superar as circunstâncias impostas pela 

sociedade capitalista. Nesse sentido, “a liberdade não é um estado; é uma atividade histórica 

que cria formas correspondentes de convivência humana, isto é, de espaço social” (KOSIK, 

2002, p. 241). 

As orientações de Marx e Engels para a produção omni ou onilateral do homem, se 

constituem, basicamente, pelo trabalho produtivo e pela relação entre educação e sociedade 

efetivada nas escolas que preparam profissional e cientificamente o homem completo. Libâneo 

destaca que:  

 

A formação em serviço ganha hoje tamanha relevância que constitui parte das 

condições de trabalho profissional. Os sistemas de ensino e as escolas precisam 

assegurar condições institucionais, técnicas e materiais para o desenvolvimento 

profissional permanente do professor (LIBÂNEO, 2001, p. 191).  

 

Assim faz-se importante compreender a formação continuada que possa estabelecer 

uma relação teoria-prática. É no contexto escolar que os professores enfrentam e resolvem 

problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam estratégias de trabalho, com 

isso, promovendo mudanças pessoais e profissionais, estas alicerçadas no embasamento teórico 

advindo de sua formação.  

Conforme Garcia (1999), o desenvolvimento profissional dos professores implica na 

valorização do caráter contextual e organizacional orientado para as mudanças, constituindo-se 

em aspectos que possibilitem a resolução de problemas escolares, com expectativa de superar 

o trabalho individual e solitário nas escolas. Para o autor, o conceito de desenvolvimento está 

diretamente relacionado com a evolução e a continuidade, transpondo a justaposição entre 

formação inicial e continuada docente. O que se afirma é que a formação de professores deve 

articular as questões da escola, do currículo e da inovação, do ensino e dos professores. 

Para Tardif (2000), a escola é um palco de socialização e o professor aprende, na 

prática, as ações de sua profissão. Segundo o autor, esse processo se desenvolve durante a vida 
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profissional, passa por mudanças contínuas e graduadas até chegar a uma identificação. Afirma 

ainda que a Formação Continuada que ocorre por meio de cursos isolados e ações pontuais é 

inadequada a esse propósito. Essa maneira idealizada que configura o pensamento de Tardif se 

opõe ao que o Materialismo Histórico Dialético defende como trabalho, consciência e práxis. 

Para Marx e Engels (2008), o trabalho é entendido na forma exclusivamente humana 

e “[...] como ação objetiva é um modo particular de unidade de tempo (temporalização) e de 

espaço (função extensiva) como dimensões essenciais da existência humana, isto é, formas 

específicas do movimento do homem no mundo” (KOSIK, 2002, p. 204). Pelo trabalho o 

homem confirma a própria realidade em uma atividade objetiva. Ou seja, na produção e 

reprodução da vida social, isto é, na criação de si mesmo como ser histórico-social, o homem 

produz:  

 

1) os bens materiais, o mundo materialmente sensível, cujo fundamento é o trabalho; 

2) as relações e as instituições sociais, o complexo das condições sociais; 3) e, sobre 

a base disto, as ideias, as concepções, as emoções, as qualidades humanas e os sentidos 

humanos correspondentes (KOSIK, 2002, p. 126).  

 

A ação do homem sobre a natureza é necessária porque de imediato, os objetos, tais 

como são encontrados, não possuem sentido humano assim como também não é imediata a 

sensibilidade e objetividade humana. A natureza não está, objetiva e subjetivamente, presente 

para o ser humano de imediato e adequadamente. “E como tudo o que é natural deve nascer, 

assim também o homem possui seu ato de nascimento a história, que, no entanto, é para ele 

uma história consciente, e que, portanto, como ato de nascimento acompanhado de consciência 

é ato de nascimento que se supera” (MARX, 1978, p. 41, Grifo do autor). A consciência do 

homem é a 

 

[...] consciência geral é apenas a figura lógica daquilo cuja figura viva é a comunidade 

real, o ser social, enquanto hoje em dia a consciência geral é uma abstração da vida 

efetiva e como tal a enfrenta como inimiga. Por isso também a atividade de minha 

consciência geral – como tal – é minha existência teórica enquanto ser social (MARX, 

1978, p. 10, Grifo do autor). 

 

Marx (1978, p. 36) foi além da ação objetiva do homem sobre o objetivo e esclareceu 

que pelo trabalho produtivo “a consciência [se torna], pois um produto social e continuará a sê-

lo enquanto houver homens”. 

O único ato da consciência é o saber, isto é, o “saber é seu único comportamento 

objetivo” (MARX, 1978, p. 42), de maneira que “o homem só conhece a realidade na medida 

em que ele cria a realidade humana e se comporta antes de tudo como ser prático” (KOSIK, 
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2002, p. 28, Grifo do autor) e somente “[...] supera (transcende) originariamente a situação não 

com a sua consciência, as intenções e os projetos ideais, mas com a práxis” (KOSIK, 2002, p. 

240, Grifo do autor). Significa que, somente quando a prática humana é guiada pela teoria que 

a embasa, torna-se práxis consciente e, possivelmente, revolucionária. 

Os desafios são imensos no que diz respeito à educação, sendo a alfabetização o maior 

deles em função dos dados alarmantes revelados por meio das avaliações externas a que a escola 

e os sistemas de educação são submetidos.  

 

A alfabetização de crianças tem sido historicamente um dos principais desafios da 

educação brasileira cujo enfrentamento requer intervenções públicas 

multidimensionais entre as quais políticas voltadas para o processo alfabetizador tem 

nas instituições de educação e ensino (FREITAS, POTT e GUSMÃO, 2013a, p. 116). 

 

No município de Jataí-Go, esse fato também se repetiu, o município buscou por meio 

da formação em serviço de seus professores oferecer cursos de qualificação tendo como norte 

a alfabetização das crianças nos três primeiros anos de escolarização. 

O PNAIC precisa se desenvolver, a partir de um projeto que vá ao encontro à realidade 

do município. Não deve tratar o professor como uma tábua rasa, na qual vai se depositando 

informações e, neste caso, orientações a serem seguidas, deve-se possibilitar uma reflexão 

profunda sobre o sentido de sua prática, de quem é seu aluno e, principalmente, que projeto de 

sociedade se tem e que tipo de sociedade é desejada, bem como da participação social efetiva 

que se espera dos sujeitos, nesta sociedade.  

Há que se acreditar em uma formação continuada e crítica na qual ocorra o confronto 

entre a teoria e a prática, oportunizando ao professor, por meio da reflexão real da prática na 

sua instituição e com seus pares, a definição de práticas que partam da análise do real, assim o 

caminho da sua turma estará em sintonia com o caminho de sua escola, formação essa urgente 

e necessária para a oferta de uma educação de qualidade. 

A partir dessas reflexões, preocupa-nos saber o que o PNAIC propõe e desenvolve para 

a formação continuada de professores alfabetizadores. Tal preocupação nos suscita o seguinte 

questionamento: o que os cursos oferecidos pelo PNAIC têm contribuído, concretamente, para 

a prática pedagógica dos professores alfabetizadores do município de Jataí-GO? 

Um curso de formação continuada que se pretende formar para que a alfabetização 

aconteça num tempo específico, na Idade Certa, precisa considerar fatores importantes para 

além de sua implantação. As políticas municipais de educação precisam considerar a realidade 

das escolas a que se destinam a formação, bem como a realidade social e econômica dos alunos, 
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bem como a realidade estrutural, pedagógica e humana disponível na escola para enfrentar um 

desafio tão importante para a educação e para o ensino.  

As palavras e demais generalizações utilizadas nos documentos seguem a lógica da 

política educacional inserida no contexto do Estado neoliberal, em uma política de governo e 

nas complexificações da sociedade capitalista, e assume a função de apaziguamento da luta de 

classes, conformação e naturalização da sociedade. 

Sobre a formação de professores alfabetizadores, a portaria 867/2012 apresenta no art. 

7º as seguintes coordenadas: 

 

I- formação dos professores alfabetizadores das escolas das redes de ensino 

participantes das ações do Pacto; II - formação e constituição de uma rede de 

professores orientadores de estudo. Parágrafo único. O MEC poderá conceder bolsas 

para os orientadores de estudo e professores alfabetizadores, nos termos da Lei nº 

11.273, de 2006, com valores e critérios regulamentados em resolução específica do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (BRASIL, 2012, p 1). 

 

De acordo com os documentos do PNAIC, a formação dos professores alfabetizadores 

acontecerá por meio de cursos que envolvam a participação das universidades, secretarias de 

educação e escolas as quais deverão estar articuladas para a “realização do processo formativo 

dos professores atuantes nas escolas, nas salas de aula. Essa estrutura é composta por dois 

formadores diretamente sintonizados com os objetos de estudo e com a sala de aula, ou, como 

fora dito, com o chão da escola” (BRASIL, 2012a, p. 24). 

Nos documentos oficiais do PNAIC a formação de professores alfabetizadores contará 

com um professor formador, “que realizará a formação dos orientadores de estudo, vinculados 

às universidades públicas brasileiras” (BRASIL, 2012a, p. 24). Desse processo sairão os 

orientadores de estudo, que organizarão a formação dos professores atuantes nas escolas dos 

três primeiros anos. Assim, “esse triângulo formado deverá estar muito bem articulado entre si, 

mobilizando diferentes saberes, os quais, de uma forma ou de outra, se materializarão em 

práticas escolares” (BRASIL, 2012a, p. 24). 

Conforme esses mesmos documentos, “o aumento de ofertas de formação continuada 

pelo MEC e secretarias de educação provocou a explicitação de diferentes perspectivas acerca 

da alfabetização”. Haverá a aproximação dos professores alfabetizadores com os demais 

professores, favorecendo a reflexão e um fazer conjunto de autores, sobre a realidade diversa 

das escolas brasileiras (BRASIL, 2012a, p. 06). 

Os cursos de formação continuada oferecidos pelo Programa abordam concepções 

conceituais para formar um professor alfabetizador com possibilidades de desenvolver no aluno 
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um perfil de um cidadão que poderá atender as demandas sociais de sua época. Porém, não se 

pode acreditar que um programa com data estipulada para implantação e concretização possa 

se constituir como um programa de formação continuada que atenderá as diferentes demandas, 

muitas vezes com reflexos das condições sociais e econômicas advinda de políticas públicas 

distanciadas da realidade da sala de aula. 

Procedendo a análise dos motivos implícitos nas políticas internacionais, que 

apregoam a Educação para Todos, pode-se sintetizar em três pontos conclusivos, os princípios 

e concepções que regem esse programa, são eles: o eixo da reforma educacional dos anos 1990 

está atrelado à reforma do Estado, que, por sua vez, articula-se à dinâmica e à crise do 

capitalismo na última metade do século XX; mediante esse contexto, os instrumentos 

internacionais de educação, a pedido do grande capital, projetaram uma reforma educacional 

de amplo espectro com base na noção de crise educacional e de sua autos solução - a educação 

se redimiria a si própria, solidarizando, de resto, a própria sociedade – e, por fim, a crise 

educacional que é entendida como uma defasagem entre as exigências do sistema produtivo 

globalizado e as possibilidades do sistema educacional, defasagem essa a ser sanada com base 

na vontade política, na cooperação e na parceria. 

Soares (2003) afirma que os programas de alfabetização são lançados pelo governo, 

um após o outro, com promessas de fórmulas mágicas, porém, além de não atenderem às 

demandas da perspectiva do letramento, são abandonados, ou seja, são políticas descontínuas e 

que deixam espaço para a elaboração de outra política paliativa, e assim sucessivamente. 

Assim, o PNAIC, com prazo estipulado para alfabetizar “com qualidade” crianças até 

os 8 anos idade (3º ano), será medido por meio de avaliações encomendadas, já referidas neste 

estudo, que não poderão, por si só, comprovar a eficiência e/ou sucesso do programa, posto que 

a intenção seja nobre, porém fictícia, se não sinala e não parte da realidade a que se destina. 

Qualidade para o governo, no âmbito das políticas para educação básica praticadas nas duas 

últimas décadas, é vista como a obtenção de excelência, por parte dos alunos, conforme as 

metas estipuladas pelo IDEB, principalmente.  

O desempenho dos alunos, nas avaliações, como Provinha Brasil, Prova Brasil e Enem 

é que determinará a qualidade da educação, portanto a qualidade vista dessa forma não passa 

de um mero dado mensurável. Se os índices não são satisfatórios, cabe ao professor à 

responsabilidade, daí a necessidade de oferecer alguma medida compensatória, a fim de suprir 

as deficiências formativas do professor. O que pode ser afirmado é que o PNAIC poderá ser 

mais uma política emergencial, imbuída de “boas intenções”, mas que, na verdade, poderá não 
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alcançar a qualidade, todavia, se configurar em uma política para se estabelecer os resultados- 

números percentuais. 

Nesse ponto reporta-se à Soares (2003), afirmando que, mais do que avaliar a 

qualidade da alfabetização, é preciso estabelecer, primeiro, os critérios dessa qualidade, para 

depois avaliar, dentro do contexto histórico, cultural e político de cada realidade escolar. Ainda 

sobre a formação continuada de professores alfabetizadores, proposta e incentivada pelo 

PNAIC, pode-se verificar que a necessidade dessa proposta nasce de outro problema, a saber:  

 

O Brasil alcançou um patamar inédito na sua história, com grandes avanços 

econômicos e sociais. Na educação, amplia e democratiza o acesso ao ensino, da 

creche à pós‐graduação, e melhora ano a ano os índices de qualidade e desempenho 

da escola pública. Mas ainda temos grandes desafios a enfrentar. Muitas crianças 

brasileiras concluem o ciclo destinado à sua alfabetização sem estarem plenamente 

alfabetizadas. Um problema que pode comprometer gravemente o seu futuro e, assim, 

o futuro de nosso país (BRASIL, s.d., p. 6). 

 

O discurso traz em sua essência a responsabilidade de o professor se preparar mais e 

melhor para atender a demanda de mercado, que seja a alfabetização. Numa última análise, o 

professor é responsabilizado pelos resultados das avaliações que se fizerem. Verifica-se que 

este estudo revela uma política que marginaliza os principais atores envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem, os professores, em vistas de escamotear a real problemática da 

alfabetização, ou seja, o resultado das avaliações sistemáticas aponta que não há um grande 

rendimento dos alunos, mesmo depois de se investir na formação continuada dos professores.  

Acredita-se que esse é o ponto nodal dessa política, incentivar o professor a participar 

da formação, via pagamento de bolsas, para se furtar da responsabilidade da má qualidade da 

educação brasileira, reflexo de outras políticas sociais e consequentemente atribuir aos docentes 

a responsabilidade quando da não alfabetização na idade certa. 

A partir desses enunciados, apresentaram-se aqui algumas políticas públicas no Brasil, 

que dizem respeito à alfabetização, visto que por mais que se argumente ainda se teria a 

constatação de que o Brasil está aquém de uma educação de qualidade e eficiência da Educação 

Básica no que se refere à formação integral. Ainda é alarmante o número de excluídos oriundos 

da pobreza e fruto de políticas públicas que não atendem as suas necessidades. E mais alarmante 

ainda é reconhecer que alguns setores sociais acreditam que a educação é um gasto e não um 

direito garantido. 

No próximo capítulo será apresentada a apreciação dos dados, seguidos das 

observações e análises, dialogando com autores que estudam e discutem a educação, 

especialmente a alfabetização na idade certa. 
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CAPÍTULO III 

 

OPERACIONALIZAÇÃO DO PNAIC EM JATAÍ-GO 

 

 

O objetivo deste capítulo é compreender a estrutura do PNAIC, os objetivos e as metas 

previstas no documento oficial para os três primeiros anos da Educação Básica e investigar os 

pressupostos previstos para a formação continuada dos professores do Ciclo Básico de 

Alfabetização e perceber as implicações históricas e regimentais na alfabetização no município 

de Jataí-GO. 

Na cidade de Jataí GO, o termo de adesão ao PNAIC foi firmado em 03/08/2012 na 

gestão do secretário da educação da época. O termo de adesão (Anexo 2) estabelece, em três 

cláusulas, o objeto, as responsabilidades do MEC e as responsabilidades do munícipio, 

inclusive as orientações dadas ao município para a indicação do(a) coordenador(a) das ações 

do pacto no âmbito da Secretaria da Educação. 

A primeira etapa do PNAIC aconteceu, neste município, em 2013/2014, com a 

capacitação dos professores formadores, seguida da formação dos professores em Letramento. 

A segunda etapa aconteceu em 2014/2015, com uma formação em Matemática. 

Em 2015 e 2016 aconteceu o terceiro ciclo, abordando as demais áreas do 

conhecimento de forma integrada com o objetivo de promover a educação integral das crianças. 

Para cada etapa, o MEC organizou cadernos em oito unidades, sendo o primeiro ano (2013) 

dedicado à Língua Portuguesa, foco deste estudo.   

 O PNAIC propõe desenvolver ações que contribuam para o debate sobre os direitos 

de aprendizagem das crianças do ciclo de alfabetização; para os processos de avaliação e 

acompanhamento da aprendizagem das crianças; para o planejamento e avaliação das situações 

didáticas, entre outras (BRASIL, 2012a, p. 40). Essas ações são desenvolvidas nos encontros 

oferecidos, em cada município, visando a formação do professor alfabetizador. E, para que os 

encontros o documento do MEC apresenta 13 estratégias a serem utilizadas “sugerimos algumas 

estratégias permanentes (em todos ou quase todos os encontros)” (BRASIL, 2012a, p. 28), a 

saber:  

 

1) Leitura Deleite: ‘essa estratégia é muito importante nos processos de formação de 

professores alfabetizadores, pois favorece o contato do professor com textos literários 

diversos’.  

2) Tarefas de casa e escola e retomada do encontro anterior. ‘Em todos os dias de 

formação serão propostas tarefas a serem realizadas em casa e na escola’.  
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3) Estudo dirigido de textos. ‘O estudo de textos é importante na medida em que eles 

possam contribuir para a reflexão e a compreensão de princípios que orientam as 

experiências práticas’.  

4) Planejamento de atividades a serem realizadas nas aulas seguintes ao encontro. 

‘Refletir sempre a respeito do que é possível fazer em sala de aula, a partir do que foi 

trabalhado na formação, é muito importante’.  

5) Socialização de memórias. ‘Por meio da escrita e da leitura de memórias, os 

docentes relembram muitas experiências que marcaram seus percursos profissionais 

e suas identidades’.  

6) Vídeo em debate. ‘São sugeridos alguns programas com entrevistas, debates, cenas 

de sala de aula, que podem ser assistidos pelo grupo, para o aprofundamento de 

debates relativos a diferentes temáticas propostas na formação’.  

7) Análise de situações de sala de aula filmadas ou registradas. ‘A utilização dessa 

estratégia nas formações é muito rica, por permitir ao professor, quando visualizar as 

situações vividas por outros professores, refletir, comparar, aprimorar e reconstruir a 

sua própria prática’.  

8) Análise de atividades de alunos. ‘Esse tipo de análise permite que o professor entre 

em contato com as respostas de alunos diante de questões que lhes foram propostas’.  

9) Análise de relatos de rotinas, sequências didáticas, projetos didáticos e de 

planejamentos de aulas. ‘A análise de relatos de rotinas, sequências didáticas e 

projetos didáticos favorece a reflexão sobre aspectos positivos e negativos 

vivenciados por professores ou sugestões de atividades propostas por esses ou 

presentes em livros didáticos’.  

10) Análise de recursos didáticos. ‘Por meio de situações de análise desses materiais 

pode-se estimular os usos, dando mais sentido aos programas em que tais recursos são 

distribuídos’.  

11) Exposição dialogada. ‘A atividade do professor durante a formação é o que 

garante o seu engajamento, portanto, a valorização de seus conhecimentos é requisito 

fundamental para que a formação seja, de fato, transformadora’.  

12) Elaboração de instrumentos de avaliação e discussão de seus resultados. ‘Essas 

ações devem acontecer continuamente em todo o processo formativo, pois o 

pressuposto básico é o de que a avaliação deve subsidiar o planejamento da ação 

docente’. 

13) Avaliação da formação (BRASIL, 2012, p. 29-32).  

 

Todas as estratégias, de notória necessidade de atenção, não se apresentam de modo a 

serem merecedoras de crédito na possibilidade de serem realizadas em toda extensão nacional, 

dadas as condições sociais e econômicas de cada região brasileira, entre outras intempéries. 

Trata-se de estratégias que vão ao encontro de um bom curso de formação de professores, 

porém, na maioria das vezes, em função de serem elaboradas distantes da prática pedagógica 

do professor e da escola, o que se presencia nesses cursos são aulas cansativas, que seguem à 

risca ao material elaborado pelo MEC sem espaço para reflexão.  

No entanto, não se pode negar que essas estratégias podem estar além das condições 

de trabalho dos professores alfabetizadores e também pode haver uma acentuada pressão sobre 

eles na tentativa da garantia dos resultados. E, para o desenvolvimento desses encontros de 

formação continuada de professores alfabetizadores, o MEC distribui, além dos oito cadernos 

(unidades), para cada ano (1º, 2º e 3º), outros materiais didáticos, tais como: jogos de 

alfabetização, livros didáticos e obras complementares. 

Os cadernos dos cursos para os três anos estão assim distribuídos: 
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Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: 

“Formação do Professor Alfabetizador” 

 

Caderno de Apresentação. 

 

“A Alfabetização de Crianças com Deficiência: Uma Proposta Inclusiva”. 

                      Ano 1  

Unidade 1      Currículo na Alfabetização: Concepções e 

Princípios. 

Unidade 2   Planejamento Escolar: Alfabetização e 

Ensino da Língua Portuguesa. 

Unidade 3   A aprendizagem do sistema de escrita 

alfabética. 

Unidade 4  Ludicidade na sala de aula. 

Unidade 5   Os diferentes textos em salas de 

alfabetização. 

Unidade 6   Planejando a alfabetização; integrando 

diferentes áreas do conhecimento – projetos 

didáticos e sequências didáticas. 

Unidade 7  Alfabetização para todos: diferentes 

percursos, direitos iguais. 

Unidade 8    Organização do trabalho docente para 

promoção da aprendizagem. 

 Ano 2 

Unidade 1   Currículo no ciclo de alfabetização:                             

consolidação e monitoramento do processo 

de ensino e de aprendizagem 

Unidade 2   A organização do planejamento e da rotina 

no ciclo de alfabetização na perspectiva do 

letramento 

Unidade 3  A apropriação do sistema de escrita 

alfabética e a consolidação do processo de 

alfabetização 

Unidade 4  Vamos brincar de construir as nossas e 

outras histórias 

Unidade 5  O trabalho com gêneros textuais na sala de 

aula 

Unidade 6  Planejando a alfabetização e dialogando 

com diferentes áreas do conhecimento 
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Unidade 7  A heterogeneidade em sala de aula e os 

direitos de aprendizagem no ciclo de 

alfabetização 

Unidade 8  Reflexões sobre a prática do professor no 

ciclo de alfabetização: progressão e 

continuidade das aprendizagens para a 

construção de conhecimentos por todas as 

crianças. 

  Ano 3 

Caderno 1  Organização do Trabalho Pedagógico – 

Alfabetização Matemática. 

Caderno 2  Quantificação, Registros e 

Agrupamentos - Alfabetização 

Matemática. 

Caderno 3  Construção do Sistema de Numeração 

Decimal – Alfabetização Matemática. 

Caderno 4  Operações na resolução de Numeração 

Decimal - Alfabetização Matemática. 

Caderno 5  Geometria - Alfabetização Matemática 

Caderno 6  Grandezas e Medidas - Alfabetização 

Matemática. 

Caderno 7  Educação Estatística - Alfabetização 

Matemática. 

Caderno 8  Saberes Matemáticos e Outros Campos 

de Saber - Alfabetização Matemática. 

  

Dessa forma estão articulados os documentos, percebe-se que a concentração é na área 

de Língua Portuguesa e Matemática. Esses são trabalhados em encontros semanais, fora do 

horário de trabalho do professor, em Jataí-GO, acontecem no período noturno, com 04 horas de 

duração cada encontro. 

O curso de formação de professores alfabetizadores em Jataí-GO ocorreu com suas 

especificidades e dificuldades próprias da região, com as limitações e comprometimento dos 

professores orientadores e cursistas, tendo respaldo da IES Federal, no caso de Jataí-GO, a 

Universidade Federal de Goiás-Faculdade de Educação-Goiânia-GO e da SME da cidade. O 

curso pretende o que já se afirmou uma formação técnica dos professores por meio de atividades 

sequenciadas desenvolvidas a fim de dotar o professor de dinâmicas para serem aplicadas em 

sala, estas desconectadas de embasamento teórico que possibilite uma análise crítica do que se 

propõe. 
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A seguir problematizar-se-á a questão do currículo no âmbito do PNAIC porque os 

documentos do programa asseveram uma retomada conceitual daquilo que deve ser esclarecido 

aos professores alfabetizadores, no entanto, há questões que aqui serão apresentadas e 

necessitam ser analisadas de modo um pouco mais aprofundado. 

  

3.1. Um Currículo para a alfabetização: o que pode ser avaliado  

 

Os cursos do PNAIC se desenvolvem a partir dos estudos de unidades previstas para 

cada ano. O primeiro caderno intitulado “Currículo na Alfabetização” concepções e princípios 

é o alvo desse estudo sistemático. 

O primeiro objetivo do caderno 01, do Ano 01, 2012 (BRASIL, 2012b) para a Língua 

Portuguesa diz respeito à necessidade de o professor alfabetizador entender a concepção de 

Alfabetização na perspectiva do letramento. Mais precisamente buscou levar o professor 

cursista a entender a definição de alfabetização, porém não há nesse caderno uma definição 

clara sobre o que é alfabetização. Isso talvez se deva ao fato de o material não adotar uma 

abordagem única para orientar suas ações, ficando muito complexo para as professoras 

alfabetizadoras em formação assimilar conceitos e princípios.  

No entanto, Soares (2003) aponta que a alfabetização e letramento são, mesmo que 

indissociáveis, situações distintas no desenvolvimento da criança. Para a mesma autora, a 

alfabetização está relacionada à aquisição e à apropriação do signo linguístico, do código 

alfabético da leitura e da escrita. Já o letramento diz respeito ao processo de relação com a 

cultura escrita.  

No documento orientador do PNAIC, quando tenta associar os conceitos de 

alfabetização e de letramento, pode pretender uma formação via da prática de modo a 

estabelecer garantias de aplicabilidade para o aprendido pelas crianças. Mas ainda um 

contraponto pode ser feito, de acordo com Saviani (2005), quando aponta que a prática será 

muito mais coerente, eficaz e de qualidade quando for clara a teoria que a embasa. Ainda que 

se torne suficientemente necessário se pensar na mudança e transformação da realidade social 

e, para tanto, careça de uma prática refletida pela teoria. 

No já referido caderno 01, há uma ideia errônea sobre o processo de alfabetização, 

pois, claramente, se distingue alfabetização de letramento. Verifica-se que a alfabetização seria 

a ação a ler e escrever e letramento seria o processo que leva o sujeito a adquirir a condição de 

ser capaz não só de ler e escrever, “mas cultivar e exercer as práticas sociais que usam a escrita” 

(BRASIL, 2012b, p. 20). Ou seja, as crianças, nessa perspectiva, podem pensar desde cedo 
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sobre as características do sistema de escrita, através de atividades adequadas de leitura e escrita 

(BRASIL, 2012b). 

Conforme Rojo (2009), a escrita, e suas múltiplas funções, está presente em todos os 

espaços da vida de uma pessoa e ter acesso à leitura e à escrita passou a ser, na 

contemporaneidade, sinônimo de inserção social. Porém, os alunos que têm acesso à escola nem 

sempre desenvolvem a habilidade da leitura e da escrita. De acordo com a autora, os resultados 

das avaliações externas sobre as competências linguísticas levantam um questionamento: 

“Como alunos de relativamente longa duração de escolaridade puderam desenvolver 

capacidades leitoras tão limitadas?”. 

  Soares (2003) afirma que é preciso que a leitura e a escrita façam parte do 

aprendizado, isto é, o processo de alfabetização deve ser concomitante ao processo da 

aprendizagem da leitura e da escrita (Letramento), enquanto se adquire o código (codificar - 

escrever e decodificar - ler sinais), esses códigos devem fazer sentido para o aluno, é preciso 

que essa alfabetização tenha um objetivo maior.   

Vale ressaltar que o termo Alfabetização, segundo Aranda (2013), 

 

[...] tem sido usado para designar o processo pelo qual os indivíduos são iniciados nos 

usos privados e públicos de uma língua escrita, mediante aprendizado da 

decodificação e codificação de registros escritos de forma a permitir-lhes o uso eficaz 

do código linguístico (FREITAS, POTT E GUSMÃO, 2013, p. 124). 

 

Afinal, em que consiste realmente um processo de alfabetização na perspectiva do 

letramento? Como conciliar o trabalho com o ensino do sistema alfabético de escrita com as 

situações de leitura e produção de textos? Como possibilitar situações de leitura e produção de 

textos a sujeitos que ainda não sabem ler e escrever de forma autônoma? 

Essas questões estão bem presentes nas avaliações sistemáticas que visam aferir o nível 

de leitura e escrita de alunos de até 8 (oito) anos de idade, porém, quando os resultados são 

revelados e as perspectivas de alfabetização não são contempladas, essas questões não são 

discutidas. Tais resultados não só influenciam diretamente as avaliações internas, mas também 

definem o currículo a ser trabalhado em função dos resultados pretendidos. 

Silva (apud GUSMÃO, 2013, p. 117) reconheceu o risco de as escolas concentrarem 

seus esforços nas respostas para as provas, alheando-se das demais aprendizagens necessárias: 

“esses programas de avaliação têm que ter muito cuidado, para que não haja o risco de restringir 

o conteúdo ao que cai nas provas”.  
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  Por um lado, os professores afirmam seguir um currículo que implanta uma 

alfabetização na perspectiva do letramento, haja vista que frequentaram cursos de formação que 

têm como base essa perspectiva de alfabetização. Por outro, os resultados das avaliações não 

revelam que o processo teve sucesso, ao contrário, revelam práticas descontínuas de 

alfabetização, em que o aluno apresenta um nível em leitura e outro bem diverso em escrita.  

Isso porque as melhores propostas, os melhores programas ou as melhores concepções 

pedagógicas não resultam em nada, caso os professores não as tenham compreendido ou não 

estejam convencidos a seu respeito e, consequentemente, deixem de aderir à inovação indicada 

(VASCONCELLOS, 2009). E, por outro lado, em nome do construtivismo, que não é a teoria 

utilizada nos cursos do PNAIC, pois esta se baseia na reprodução de técnicas, há uma grande 

indefinição sobre o que ensinar na alfabetização. O que se verifica é que há uma ausência de 

perspectivas de aprendizagem para cada um dos três anos do ciclo de alfabetização e não há 

metas claras de aprendizagem para os alunos (OLIVEIRA, 2006; CRUZ, 2008). 

O segundo objetivo do referido caderno pretendeu levar o professor alfabetizador a 

“aprofundar a compreensão sobre currículo nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na 

perspectiva da educação inclusiva e das diferentes concepções de alfabetização” (BRASIL, 

2012b). Esse objetivo confirma o que fora dito anteriormente, há uma descontinuidade nas 

informações do PNAIC, não se atendo a uma definição do que seja a alfabetização, ou seja, a 

qual concepção o programa segue? Mesmo assim, o programa tem como finalidade a 

organização de um currículo baseado na valorização, preparação e continuidade de construção 

de novos saberes (BRASIL, 2012b). 

E o currículo para a alfabetização, de acordo com Brasil, no documento “Concepções 

de Alfabetização” (2012b), deve contemplar o ensino da leitura e da escrita, “torna-se 

necessário delimitar os diferentes conhecimentos e as capacidades básicas subjacentes aos 

direitos de aprendizagem” (BRASIL, 2012b, p. 31). Além disso: 

 

é primordial a consideração dos direitos de aprendizagem como um compromisso 

social, de modo a garantir que até ao 3º ano do Ensino Fundamental todos estejam 

alfabetizados. Ressaltamos, porém, que a educação inclusiva a que estamos nos 

referindo é na perspectiva de uma escola justa que possibilite à criança a 

aprendizagem não só da leitura e da escrita de palavras isoladas, mas da leitura e 

produção de textos, cumprindo a alfabetização a sua dimensão política e pedagógica, 

por meio da igualdade de oportunidades, considerando a diversidade de processos de 

aprendizagem e respeitando a heterogeneidade das turmas (CRUZ, 2008, p. 6). 

 

Em vista disso, uma proposta de um currículo nacional pode representar uma 

perspectiva emancipatória, contribuindo para a igualdade de oportunidades ou apenas estar 
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associada a um projeto neoliberal e às políticas de mercado, estabelecendo limites para a ação 

das escolas por intermédio da avaliação, financiamento e assimilação de “soluções” 

educacionais submetidas a princípios de mercado (LOPES, 2006).  

Nesse sentido, alguns argumentos contrários a uma política que tem como ideal um 

currículo nacional: a) a proposta de um currículo nacional incorpora a pretensão de 

homogeneidade; b) as concepções que embasam a defesa desses saberes comum constituem 

projetos de disputa política; c) não se levam em consideração as diferenças culturais, regionais, 

institucionais e disciplinares ao avaliar a prática; entre outras. 

A proposta curricular é essencial para uma escola, desde que ela planeje ações 

condizentes com sua realidade, As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, 

de 2013, chamam as escolas para uma reflexão sobre o seu papel perante a elaboração do seu 

currículo: 

 

Diretrizes Curriculares definidas em norma nacional pelo Conselho Nacional de 

Educação são orientações que devem ser necessariamente observadas na elaboração 

dos currículos e dos projetos político-pedagógicos das escolas. Essa elaboração é, 

contudo, de responsabilidade das escolas, seus professores, dirigentes e funcionários, 

com a indispensável participação das famílias e dos estudantes. É, também, 

responsabilidade dos gestores e órgãos normativos das redes e dos sistemas de ensino, 

consideradas a autonomia e as responsabilidades conferidas pela legislação brasileira 

a cada instância. O que se espera é que esse documento contribua efetivamente para 

o êxito desse trabalho e, assim, para a melhoria da qualidade do Ensino Fundamental 

brasileiro, um direito de todos (BRASIL, 2010, p. 2). 

 

Assim, o PNAIC apresenta que nos três primeiros anos do ensino Fundamental, 

correspondentes aos três anos de alfabetização, os alunos devem analisar textos lidos, escritos 

e escutados; fazer uso de diferentes textos, conhecendo suas características, finalidades, tema, 

composição e estilo; reconhecer os gêneros textuais e seus contextos de produção; fazer uso de 

conectivos que retomem palavras já expressas; usar a concordância e reconhecer violações. O 

documento, Brasil (2012b) traz as seguintes considerações, referentes ao eixo Análise 

linguística: 

 

A análise linguística tem como objetivo de destacar as especificidades do ensino do 

Sistema de Escrita Alfabética, necessário para que as crianças tenham autonomia na 

leitura e produção de textos, separando tais direitos de outros aspectos da análise 

linguísticas, também fundamentais para a ampliação das capacidades para lidar com 

as situações de produção e compreensão de textos orais e escritos (p. 31). 

 

De acordo com o currículo apresentado no PNAIC, para a alfabetização, o aluno, ao 

final do terceiro ano de alfabetização, deve se apropriar da leitura e da escrita, lendo e 
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escrevendo textos verbais e não verbais, compreendendo os textos de diferentes gêneros, 

localizando informações explícitas e implícitas; fazendo inferências e estabelecendo relações 

lógicas entre as partes do texto; e interpretando frases e expressões, tendo início o 

desenvolvimento dessas habilidades desde o 1º ano do ensino fundamental (BRASIL, 2012b). 

Para que o currículo educacional seja entendido, deve ser pensado como uma produção 

social, pedagógica e cultural e encarado como parte integrante do modo de organização que as 

escolas devem transformar para atribuir significados. O currículo precisa ser visto como um 

meio que contribui tanto para produzir como para reproduzir as experiências educacionais de 

determinados grupos social, independente do segmento escolar. 

O currículo necessita afastar-se das abordagens tradicionais que realçam a aquisição 

de habilidades mecânicas. Na tentativa de atingir essa meta, a escola deve rejeitar os princípios 

conservadores e tradicionais que impregnam as abordagens do currículo como um suporte de 

orientação pedagógica ou como mera listagem de conteúdo.  

É preciso conhecer a necessidade de promover a conciliação entre currículo e 

sociedade, sem perder a especificidade de cada um desses processos. Isso implica reconhecer 

as muitas facetas de um e outro e a diversidade de métodos e procedimentos para ensino, uma 

vez que não há um método para a aprendizagem, há, enfim, múltiplos métodos. 

O currículo educacional deve respeitar a diversidade social e cultural e se adequar às 

peculiaridades dos sistemas educativos, nos quais será inserido e vivenciado. A construção do 

currículo social faz parte da identidade educacional, desta forma, organizar as diferenças das 

mediações e referências sociais contribui para o bom rendimento do processo ensino 

aprendizagem. 

 

As profundas relações entre currículo e produção de identidades sociais e individuais, 

tantas vezes destacadas nas teorizações críticas, têm levado os educadores e 

educadoras engajados nesta tradição, a formular projetos educacionais e curriculares 

que se contraponham às características que fazem com que o currículo e a escola 

reforcem as da presente estrutura social (MOREIRA; SILVA, 2005, p. 33). 

 

A alfabetização, nesses moldes, é um desafio à escola e ao professor, em que a escola 

deve estruturar-se como um espaço de formação e o professor deve oferecer uma aprendizagem 

significativa com temas atuais, que respeitem a realidade do aluno. Assim, como elaborar um 

currículo para a alfabetização sem levar em consideração as especificidades de cada escola, de 

cada turma? Como elaborar um currículo para a alfabetização a partir de diferentes concepções 

de alfabetização? Bassouto (2013, p. 21) faz algumas críticas ao PNAIC: 
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os instrumentos propostos pelo Pacto não buscam respaldo em evidências científicas 

que atestam a efetividade do processo de aprendizagem infantil, não compartilham 

dos conhecimentos neurocientíficos, bem como se fundamentam em pressupostos 

pedagógicos ultrapassados e já utilizados em programas anteriores.  

 

De acordo com a autora, os cursos de formação oferecidos pelo MEC/PNAIC 

oferecem “estratégias de formação de professores desatualizadas, materiais pedagógicos 

desconexos dos conhecimentos científicos mais atualizados, hegemonia na concepção de 

alfabetização e concepções pedagógicas ideologizadas” (BASSOUTO, 2013, p. 21).  

O que se verificou no ano de 2014, em Jataí-GO, foi a elaboração de currículos 

embasados na perspectiva da formação oferecida pelo PNAIC. Embora o PNAIC não seja um 

programa notadamente curricular, influenciou na reelaboração da matriz curricular do ciclo de 

alfabetização da SME do município de Jataí-GO, intitulada, a partir daí, como Direitos de 

Aprendizagem (Anexo).  

Assim, deixa o município de elaborar e definir seu currículo a partir de sua realidade 

e em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e utiliza o documento oficial do 

PNAIC para estabelecer o mesmo. 

O terceiro objetivo do PNAIC (BRASIL, 2012b) refere-se à avaliação no ciclo da 

alfabetização. A avaliação jamais poderá ser considerada como um processo ingênuo e neutro, 

mas sim como um processo político transformador, que produz efeitos tanto para o indivíduo 

quanto para a sociedade e para o estado, conforme Dias Sobrinho (2010).  

Na última década, criou-se no Brasil, um diagnóstico da alfabetização, por meio da 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e a Provinha Brasil, ambas fazem parte do Sistema 

de Avaliação da Educação Básica (SAEB). A avaliação é um dos eixos do PNAIC, em que se 

pretende avaliar o aluno, o professor, o currículo, as escolas e o próprio processo de avaliação. 

Avaliar nesta perspectiva equivale a considerar que existe grande preocupação com os números 

e pequena preocupação com a aprendizagem do aluno (BASSOUTO, 2013).  

Nessa perspectiva, o caderno analisado traz a seguinte afirmação sobre avaliação: 

 

Os objetivos das avaliações não se relacionam mais à simples medição de 

conhecimentos para determinar se estão aptos a progredir nos estudos, mas à 

identificação dos conhecimentos que os estudantes já desenvolveram, com o objetivo 

de fazê-lo avançar em suas aprendizagens (BRASIL, 2012b, 26). 

 

Porém, apesar desse discurso, a avaliação é seletiva e classificatória, atendendo uma 

perspectiva estatística adotada pelo INEP. Conforme Morais (2012), para que essas avaliações 

cumpram a função diagnóstica, ela deve servir como instrumento de identificação do 
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desempenho de cada aluno, em cada uma das habilidades avaliadas. Para o autor, que apresenta 

um estudo que discute as políticas públicas para a avaliação, principalmente ao que se refere à 

Provinha Brasil, não se pode garantir o direito à alfabetização efetiva e de qualidade, apenas a 

partir de exames diagnósticos e sem bases curriculares definidas. Muito menos, ancorados em 

discursos que distorcem e mascaram a realidade. 

Na análise de Libâneo (2008), a avaliação sempre esteve associada à ideia de coleta 

de dados e à apreciação valorativa, pois está diretamente relacionada à ideia de exame, criados 

para o controle da vida social. Assim, fica muito bem explícita a ligação direta entre a avaliação 

externa e as políticas públicas para a formação de professores, bem como de controle do 

currículo oficial definido pelo MEC para as escolas públicas brasileiras. 

A seguir analisar-se-ão os documentos que compuseram a coletânea levantada, por 

meio dos arquivos da SME de Jataí-GO, principalmente a avaliação da ANA dos anos de 2013 

e 2014, das escolas municipais da zona urbana da cidade de Jataí-GO. A intenção é verificar as 

melhorias na alfabetização, após a implantação do PNAIC e após a formação dos professores 

alfabetizadores da região. 

 

3.2. Documentação do PNAIC no município de Jataí-GO 

 

O Governo Municipal de Jataí-GO, na busca de melhorar o IDEB dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental e consequentemente dos anos finais, e com o objetivo de manter ou 

ampliar o recebimento de verbas disponibilizadas pelo Governo Federal assinou no ano de 2013 

o termo de adesão ao PNAIC (Anexo 2). Por meio dessa adesão, iniciou-se um trabalho de 

formação continuada dos professores alfabetizadores da rede, bem como uma estratégia de 

intervenção direta no trabalho docente nas escolas, uma vez que o programa definia e exigia 

atividades a serem aplicadas nas respectivas turmas de trabalho dos professores cursistas, 

durante o desenvolvimento de cada encontro e de acordo com os conteúdos temáticos de cada 

módulo trabalhado. 

Apresentam-se aqui os documentos de adesão ao PNAIC, pela rede municipal de 

ensino de Jataí-GO, assim como ofícios – Ofício Circular nº 171/2012/GM/MEC; Of. Cir. Nº 

110/2013 – GAB/SME; Of. Cir. Nº 072/2014 – GAB/SME; of. Cir. Nº 093/2014 – GAB/SME; 

Of. Cir. Nº 103/2014 – GAB/SME; Ofício nº 710/2015 – GAB/SME; Resolução CME nº 

015/2010, de 07/04/2010; pauta de encontros com a universidade parceira; formulário para 

solicitação de informação, documento este que possibilitou à pesquisadora o acesso aos demais 
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documentos junto à SME. Os principais documentos investigados foram as avaliações da ANA, 

anos 2013 e 2014.  Assim, fragmenta-se este tópico em duas fases:  

1. implantação do PNAIC e seleção dos professores formadores;  

2. avaliação da ANA: o que mudou na alfabetização de Jataí GO? 

 

3.2.1. Implantação do PNAIC e seleção de professores formadores 

 

Como já mencionado, o PNAIC fora implantado em Jataí-GO no ano de 2013. A partir 

daí a Secretaria Municipal de Educação iniciou a seleção dos professores formadores do 

PNAIC, no mesmo ano, embora não exista registro dessa seleção, pois no ofício da SME nº 

710/2015 a própria secretária de educação apresenta no item 8 que Não há edital de seleção 

dos professores formadores aqui em Jataí, pois estes não são de responsabilidade do Município 

e sim das IES, responsável pela formação.  

Conforme já mencionado a Adesão ao PNAIC fora concretizada em 2012, cujo 

documento físico a SME no documento mencionado acima, afirma que não possui em função 

da troca de gestor municipal de educação passando a responder a partir de 2015 pela pasta a 

senhora Izildinha Divina Borba, contudo, contraditoriamente a isso, ela afirma que o referido 

termo fora entregue (Item 1).  

Após a assinatura do termo fora então elaborado um projeto para os três primeiros anos 

do curso de formação, intitulado Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa Anos 1, 2 e 

3 (2013-2016), assim se iniciaram as formações dos professores no município.  

O referido projeto reproduz as diretrizes estabelecidas no Termo de Adesão assinado, 

não parte de uma análise da realidade do município, que, segundo a secretaria, no ofício já 

mencionado o diagnóstico com certeza foi realizado na mesma época, justificando a 

necessidade do Programa (Item 1). 

Dessa forma, vê-se mais um projeto de formação continuada se instalar no município 

sem que de fato se estabeleça claramente a realidade, os objetivos, as metas, pois essas não são 

as mesmas em todos os municípios brasileiros, visto as diferenças existentes entre eles, 

existindo cidades de grande porte, com ótima infraestrutura nas escolas, ao passo que existem 

municípios que não poderiam nem abrir escolas, devido à falta de infraestrutura.  

Inicialmente o projeto intitulado “Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, 

anos 1,2,3 elaborado pela Secretaria Municipal da Educação (ANEXO), apresenta o tópico 

Tema Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no qual apresenta como objetivo 

principal:  
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Deixar claro o conceito de Alfabetização e a importância da formação continuada dos 

professores alfabetizadores, para que estes consigam realizar um trabalho de 

qualidade, garantindo que todas as crianças da Rede Municipal de Ensino de Jataí 

estejam alfabetizadas, até os oito anos de idade (p. 2). 

 

Logo em seguida o referido documento apresenta a necessidade de distribuição de 

carga horária para a execução do projeto no total de 30 horas, contudo não deixa claro se essa 

carga horária será para a participação no curso ou para atuação em sala de aula. 

No campo denominado “Justificativa” do documento citado é feita uma 

contextualização tímida do PNAIC enquanto programa de formação, contudo o mesmo não 

apresenta e nem justifica a necessidade de sua aplicação no município cujo embasamento 

teórico é em Vaniscotte (2002) por meio de uma única citação. Surge aí o conceito educação 

ao longo da vida, que diz respeito não apenas ao profissional, bem como algo benéfico também 

à vida pessoal e social. 

No tópico “Cronograma mensal” do PNAIC, foram divididas horas para 

operacionalização de cada título constante do Caderno do PNAIC, contudo, não de forma clara, 

pois não se estabelece nem ao menos de que caderno se fala, ficando assim distribuídas as horas: 

 

8 horas - Unidade 1 – Organização do trabalho Pedagógico. 

8 horas – Unidade 2 – Quantificação, registros e agrupamentos. 

12 horas – Unidade 3 – Construção, registros e agrupamentos. 

12 horas – Unidade 4 – Operações na resolução de Numeração Decimal. 

12 horas – Unidade 5 – Geometria. 

12 horas – Unidade 6 - Grandezas e Medidas. 

8 horas – Unidade 7 – Educação Estatística. 

8 horas – Unidade 8 – Saberes Matemáticos e Outros Campos de Saber. 

Acrescentado na observação que serão destinadas 4 horas mensais, para 

acompanhamento da Alfabetização em Língua Portuguesa. E encontros de formação 

para as orientadoras de 200 h anuais, oferecidos pelo MEC, em parceria com a UFG, 

em Goiânia (p. 4). 

   

Conforme o projeto apresentado como o norteador das ações do PNAIC em Jataí, não 

se tem estabelecidos o desenvolvimento de todos as disciplinas do pacto, apenas a Matemática, 

nem mesmo se tem clareza da intervenção do município no sentido de se comprometer com a 

formação como importante ferramenta para a formação em serviço de seus professores. 

No tópico destinado aos “Objetivos gerais e específicos” apresenta na íntegra todos os 

elencados no documento oficial do MEC para o PNAIC, assim a própria SME/Jataí-GO não 

tem nenhum objetivo para além dos propostos. Na definição da metodologia também se atém 

ao determinado no documento oficial. No item “Avaliação” é feita uma breve explanação do 

conceito e da concepção de avaliar. 
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A nova concepção de avaliação deixa evidente que esta não é mais vista como 

instrumento de exclusão e reprovação e sim caracterizada como um ato contínuo, regulador, 

diagnóstico, mediador e formativo, que tem como função regular e adaptar a prática pedagógica. 

 

[...] No município de Jataí, a avaliação já tem este caráter transformador, visto que, a 

mesma, por parte da maioria dos professores, é um instrumento de diagnóstico, 

visando a reconstrução do ensino. E com o PNAIC, as orientadoras reforçam esta 

visão da avaliação para que todos os professores se conscientizem que a avaliação é 

um meio e não um fim (JATAÍ, 2013, p. 5). 

 

Assim, analisando a proposta do PNAIC por meio dos cadernos do programa 

distribuídos pelo governo e do projeto (JATAÍ, 2013-2016- ANEXO A), construído pelo 

município, fica claro que são trabalhados no distanciamento da realidade do município, da 

escola e da sala de aula, acabando por se constituir um “treinamento” em curto prazo, pois não 

partem da análise da realidade.  

Em uma era considerada por muitos estudiosos como a do conhecimento, visualiza-se 

claramente aspectos de concepções marxistas sobre as questões do trabalho alienador, típico do 

sistema capitalista, nas conjunturas de implantação e implementação do curso PNAIC.  

Conforme Lima (2007), o grande potencial das teorias crítico-reprodutivistas para a 

compreensão da função da escola na sociedade de classes auxilia a “perceber os rituais escolares 

que reforçam o agir sem pensar, o obedecer sem refletir, o aceitar a ordem das coisas, que gera 

um sentimento de pessimismo pedagógico” (LIMA, 2007, p. 36).  

Na verdade, percebe-se um verdadeiro desencanto por parte de muitos professores 

cursistas, que continuam a fazer o curso, a participar dos encontros semanais, realizando as 

atividades em sala de aula na semana, no silêncio para não perderem uma bolsa ou por exigência 

da rede. 

Assim, nota-se que o cenário educacional do município de Jataí-GO, em relação à 

formação continuada dos professores alfabetizadores que atuam nas turmas de 1º, 2º e 3º anos 

do Ensino Fundamental, está submetido à política implantada pelo PNAIC, sendo que todas as 

orientações pedagógicas, planejamento, diretrizes e avaliação são enviadas pela SME para as 

escolas, assim como as avaliações, e os diagnósticos mensais, que define e também as tipologias 

textuais a ser trabalhada em cada bimestre, tirando do professor a autonomia pedagógica do seu 

trabalho docente. Conforme Zeichner, 

 

anunciar ou mesmo exigir mudanças na educação não alterará o que se passa nas salas 

de aula e nas escolas enquanto os educadores oferecerem resistência e subverterem 

essas mudanças. Diante do modelo autoritário de transmissão do conhecimento que 
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predomina nas escolas do mundo todo, os professores só passarão a ensinar de modo 

mais democrático e centrado no aluno se viverem uma reorientação conceituai 

fundamental sobre o seu papel e sobre a natureza do ensinar e o aprender (2008, p. 

36). 

 

O que se verifica nessa citação, adequada para o momento no contexto do 

neoliberalismo, é que os cursos de formação servem como modelos a serem seguidos, 

desprezando toda a formação do professor, sua experiência de sala de aula e a realidade das 

salas de aula de cada contexto social.  

Após essa reflexão, apresenta-se a formação do grupo participante deste estudo, os 

quais fizeram parte do processo de formação de professores alfabetizadores, oferecido pelo 

MEC/PNAIC, a saber: 01 Coordenador Municipal; 06 professoras orientadoras e 111 

professoras alfabetizadoras participaram do curso (90% são graduadas em Pedagogia, com 

especialização na área da educação). Em Jataí-GO, a Faculdade de Educação de Goiânia da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) se constitui na entidade educativa de ensino superior 

parceira do MEC que orientaram os representantes dos municípios participantes o passo a passo 

para a formação do grupo gestor do município.  

As professoras designadas como orientadoras participam do curso sob a 

responsabilidade da UFG em Goiânia. E o município arcou com as despesas de deslocamento, 

translado, hospedagem e alimentação dos professores orientadores para realizarem o curso na 

capital do Estado. O município também arca com as despesas de alimentação durante o curso 

para as professoras alfabetizadoras em 2013 e 2014 (TOTI, 2014).   

Sobre os encontros desses formadores há apenas dois documentos de convocação, 

emitidos pela SME, que foi o Ofício Circular nº 110/2013, de 06/08/2013, e o Oficio Circular 

nº 103/2014, de 27/06/2014, convocando para planejamentos do PNAIC. Os referidos ofícios 

não apresentam nenhuma indicação sobre a importância desses encontros. 

Analisando as pautas dos encontros semanais do PNAIC, conforme registro no caderno 

de uma professora formadora (Anexo 5), percebe-se a utilização de uma rotina didática 

padronizada entre as turmas de 1º, 2º e 3º anos aplicada pelas professoras formadoras, composta 

linearmente por: oração, acolhida, leitura deleite, atividade em grupo ou coletiva, atividade 

individual e trabalho pessoal (BRASIL, 2012b).   

Esta metodologia pode ser vista como um mecanismo de controle de tempo, pois todas 

as professoras cursistas são orientadas pela SME a seguir uma pauta diária que se tornou uma 

rotina a ser seguida, com orientação de controle de horários para realizar as atividades diárias.  
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Este cenário traz intrínseco em suas teorias o padrão taylorista-fordista, que se 

caracteriza pela produção em massa, controle do tempo e produção em série. O trabalhador, no 

período fordista, era intensamente explorado, massificado, peça fundamental para a expansão 

capitalista, pois esse obtém lucro com a exploração do trabalhador (ANTUNES, 2002). Isso é 

preocupante, visto que se trata de professores que trabalham com o “conhecimento”, 

principalmente que buscam qualidade no ensino e esperam contribuir para a formação de 

cidadãos críticos, para submeterem as estas condições de trabalho. 

Até aqui puderam ser notados os elementos próprios do PNAIC e do seu alinhamento 

à ideologia neoliberal denunciada na perspectiva de formação do indivíduo e na necessidade do 

desdobramento dos profissionais para obterem uma formação em serviço. A seguir será tratada, 

por meio da ANA, uma das formas de avaliação sistemática utilizada pelo PNAIC para medir 

o desempenho tanto dos alunos quanto dos professores. 

 

3.2.2. A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA): o que mudou na alfabetização de 

Jataí-GO 

 

Com o objetivo de verificar o nível de desempenho dos alunos e dos professores é 

realizado, ao final de cada mês um diagnóstico de leitura e escrita e de Matemática, elaborado 

pela SME. Os Coordenadores Pedagógicos, Diretores e Professores Alfabetizadores devem 

seguir as orientações na íntegra, sem adaptar o material ou parte dele à realidade da instituição 

e do aluno. Numa realidade em que quase a totalidade dos professores estão sobrecarregados, 

pois atuam em duas turmas, ficando o dia todo dentro de uma sala de aula, com tempo limitado 

para o a preparação de atividades e leituras de embasamento teórico necessárias ao desempenho 

docente. 

Essa política pedagógica da SME evidencia a importação de um pacote fechado de 

diretrizes, formação docente, gerenciamento e avaliações do trabalho docente, que desvaloriza 

e desconsidera a realidade local e a autonomia pedagógica das instituições de ensino. Retrata-

se uma política educativa por parte dos governantes que utiliza da escola como um aparelho a 

serviço do estado, controlador e conservador (ALTHUSSER, 1985).  

Nesse sentido, em vistas de cumprir as metas do IDEB, uma das formas de controlar a 

educação é por meio de avaliações externas, buscando garantir os resultados esperados pelo 

próprio Ministério. Com a política pública de ampliação e controle do ciclo de alfabetização, 

PNAIC, a cultura pedagógica e principalmente as atividades docentes sofrem fortes alterações, 

demonstrando enfaticamente que os processos educacionais e os processos sociais mais 
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abrangentes de reprodução estão intimamente ligados. Ou seja, sem rupturas nas relações 

sociais que estão sobre o controle do sistema educacional (MÉSZÁROS, 2000).  

A partir dessas reflexões e dos documentos observados de Jataí-GO, apresentam-se os 

resultados da ANA, de 2013 e 2014, de 19 escolas da rede municipal. É preciso esclarecer que 

foram selecionadas as escolas da zona urbana, classificadas com Índice de Nível 

Socioeconômico alto, médio-alto e médio, que apresentaram avaliações nos dois anos. Assim, 

as escolas foram enumeradas de 01 a 19, obedecendo a ordem de grupo socioeconômico, em 

que a escola 01 pertence ao grupo cinco (nível alto), as escolas de 02 a 12 (nível médio-alto), e 

as escolas de 13 a 19 (nível médio).  

Os níveis de leitura são avaliados a partir da seguinte perspectiva: (BRASIL, 2015, p. 

5):  

 Nível 1: desempenho até 425 pontos, equivalendo a ler palavras dissílabas, trissílabas 

e polissílabas com base em imagem.  

Nível 2: desempenho maior que 425 pontos até 525 pontos, equivalendo a identificar 

a finalidade de textos como convite, cartaz, texto instrucional (receita), e bilhete. Localizar 

informações explicitas em textos curtos (com até 5 linhas) em gêneros como piada, parlenda, 

tirinha (história em quadrinhos em até 3 quadras), poema. Texto informativo e texto narrativo. 

Identificar o assunto de textos, cujo assunto pode ser identificado no título ou na primeira linha 

em gêneros como poema e textos informativos. Inferir o assunto de um cartaz apresentado em 

sua forma estável, com letras grandes e mensagens curtas e articulação de linguagem verbal e 

não verbal. 

Nível 3: desempenho maior que 525 até 625 pontos, equivalendo a inferir o assunto de 

texto de divulgação científica para crianças. Localizar informações explícitas, situadas no meio 

ou finais do texto, em gêneros como lenda e cantigas folclóricas. Identificar o referente de um 

pronome pessoal do caso reto, em tirinhas e poemas narrativos. Inferir relação de causa e 

consequência em gêneros como tirinha e anedota, fábula e texto de literatura infantil. Inferir 

sentido, com base em elementos verbais e não verbais em tirinha. Reconhecer significado de 

expressões de linguagem figurada, em gêneros como poema narrativo, textos literários infantis 

e tirinhas. 

Nível 4: desempenho maior que 625 pontos, equivalendo a inferir sentido de palavras 

em textos verbais. Reconhecer os participantes de um diálogo em uma entrevista ficcional. 

Inferir sentido em texto verbal. Reconhecer relação de tempo em texto verbal. Identificar o 

referente de pronome possessivo em poema. 
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Em relação aos níveis de proficiência em escrita, apresentam-se as seguintes 

perspectivas: 

Nível 1: desempenho até 400 pontos, equivalendo a escrever palavras com silabas 

canônicas (consoante e vogal) e não canônicas com alguma dificuldade, pela omissão ou troca 

de letras; até os que são capazes de: escrever ortograficamente palavras marcadas por presença 

de silabas canônicas. 

Nível 2: desempenho maior que 400 até 500 pontos, equivalendo a escrever 

ortograficamente palavras com silabas não canônicas. Escrever textos incipientes, apresentados 

na forma de apenas uma frase. Produzir texto narrativo, a partir de uma dada situação, que 

apresenta ausência ou inadequação dos elementos formais (segmentação, pontuação, ortografia, 

concordância verbal e concordância nominal) e da textualidade (coesão e coerência), 

evidenciando ainda um distanciamento da norma padrão da língua; 

Nível 3: desempenho maior que 500 pontos até 580 pontos, equivalendo a escrever 

textos narrativos com mais de uma frase, a partir de uma situação dada; produzir textos 

narrativos com poucas inadequações relativas à segmentação, concordância verbal e nominal, 

embora com algum comprometimento dos elementos formais e da textualidade, evidenciando 

uma aproximação da norma padrão da língua; 

Nível 4: desempenho maior que 580 pontos, equivalendo a produzir textos narrativos, 

a partir de uma situação dada, atendendo adequadamente ao uso de elementos formais e da 

textualidade, evidenciando o atendimento a norma padrão da língua. 

Verificou-se, inicialmente, que as escolas aumentaram o Índice de Adequação da 

Formação Docente, ou seja, houve uma movimentação em busca de atender a política vigente 

para a alfabetização. Assim, das 19 escolas pesquisadas, 13 delas aumentaram o índice de 

formação docente, representando 68,4% de aumento de formação do professor alfabetizador, já 

quatro escolas diminuíram esse índice, representando 21% e duas mantiveram os índices de 

formação do professor alfabetizador, equivalendo a 10,6%.  

Pode-se considerar um índice significativo de adesão dos professores alfabetizadores 

da Rede Municipal no primeiro ano de formação do PNAIC, pois 94,44% destes profissionais 

participaram do curso de formação o que também sinalizou um alto percentual de escolas que 

aderiram indiretamente ao Pacto. Porém o motivo destes altos índices de adesão fica velado 

uma vez que a SME não tem registros oficiais do processo de adesão e enturmação do curso de 

formação do PNAIC, conforme o ofício 710/2015 da SME que apenas menciona ser um número 

considerável. É importante salientar que das escolas que diminuíram o índice de formação 

chama muito atenção, principalmente, a escola 08, que em 2013 tinha um índice de formação 
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de professor apontado em 94,44% e, em 2014, apresentou um índice de 57,3%. Por outro lado, 

escolas como 01, 05 e 18 aumentaram esse índice de forma expressiva, a saber: escola 01: 50%, 

em 2013, para 94% em 2014; escola 05: 30%, em 2013, para 90,6% em 2014, e escola 18: 25%, 

em 2013, para 71,9% em 2014.  

Em vista desses resultados, analisar-se-ão os índices de proficiência de leitura e escrita 

em divididos em três grupos: 1- grupo em que as escolas que aumentaram o índice de formação 

de professores alfabetizadores; 2- escolas que diminuíram o índice de formação dos professores 

alfabetizadores, 3- escolas que mantiveram o mesmo índice de formação do professor 

alfabetizador. Assim, obteve-se: 

1- Grupo das escolas que aumentou a formação do professor alfabetizador: 

Neste grupo verificou-se que os níveis de proficiência em leitura e escrita apresentaram 

a seguinte constituição: em 30,7% aumentou o nível 1 de leitura; em 53,8% o nível 2 de leitura 

e em 46,1% o nível 2 de escrita; em 76,9% aumentou o nível 3 de leitura e em 30,7% esse nível 

de escrita; em 69,2% aumentou o nível 4 de leitura e em 76,9% o nível 4 de escrita; e 23% 

aumentou o nível 5 de escrita. Não fora constatado o nível 5 em relação à proficiência de leitura. 

O que os dados revelam é certa oscilação de desempenho dos alunos, sendo que alguns 

índices entre leitura e escrita são contraditórios, uma vez que ambos devem caminhar juntos. O 

que nos chamam a atenção é a forte contradição entre o cenário da formação dos professores e 

de seu trabalho docente na Rede Municipal de Educação de Jataí-GO que, hoje, propõe uma 

política de alfabetização e formação dos professores alfabetizadores, direcionada para as turmas 

de alfabetização de 1º ao 3º ano, que inclui planejamento, atividades, projetos, jogos e currículo 

(sendo o último desenvolvido na íntegra a partir do PNAIC, “Direitos de Aprendizagens”, assim 

chamado).  

Verificou-se que nas 13 escolas, em que o índice de formação do professor 

alfabetizador aumentou, também aumentaram os níveis de proficiência de leitura e escrita dos 

alunos, porém não se devem analisar esses índices de forma homogênea, visto que em algumas 

escolas, mesmo com o aumento de professores alfabetizadores, esses níveis de proficiência em 

leitura e escrita não sofreram mudanças substanciais, como é o exemplo da escola 04, que em 

2013 apresentava 44,86% de seus alunos com proficiência em escrita, passando para 15,25% 

em 2014.    

Constata-se que a avaliação funciona como um instrumento de controle e como 

ferramenta que visa aumentar o profissionalismo e o desenvolvimento escolar (AFONSO, 

2009), ao contrário de uma política de avaliação que promova a participação efetiva, a 

autonomia e resultados destinados à intervenção para a melhoria da escola pública. O que se 
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observa nos resultados desta análise é uma cobrança exacerbada, sobrecarregando o professor. 

As avaliações externas não indicam os conhecimentos específicos que os alunos devem 

construir, consequentemente, não revelam os alunos que apresentam dificuldades. E essa lógica 

quantitativa nada contribui para auxiliar o professor na tarefa de ensinar.  

 

3.2.3. O contraponto da formação de professores alfabetizadores em serviço e os índices 

das avaliações externas 

 

No grupo avaliado em desnível quanto à formação se encontra quatro escolas, que por 

alguns motivos, como, por exemplo, o grande número de professores em regime de contrato 

temporário e esses não poderem participar dos cursos, acaba por diminuir o índice de formação 

do professor na escola. Pode-se verificar que se trata de escolas enquadradas no nível 

socioeconômico médio e/ou grupo 5, fazendo parte deste grupo as escolas 03, 08, 15, e 17. 

Assim tem-se: o nível 1 de leitura aumentou 25%, de 2013 para 2014, e o de escrita 25%; o 

nível 2 de leitura aumentou 75%, de 2013 para 2014, e o de escrita 50%; o nível 3 de leitura 

aumentou 50%, de 2013 para 2014, e o de escrita 25%; o nível 4 de leitura aumentou 50%, de 

2013 para 2014, e o de escrita 100%. Essa realidade faz refletir que mesmo as escolas, de 2013 

para 2014, que diminuíram os índices de formação do professor alfabetizador, apresentou 

melhorias nos níveis de proficiência em leitura e escrita.  

Considerou-se que os níveis de avaliação de proficiência em leitura e escrita dessas 

escolas se mantiveram ou aumentaram nas turmas dos professores titulares, com formação 

inicial adequada. Ou seja, não necessariamente os níveis aumentaram por causa do PNAIC. É 

preciso considerar a formação inicial dos professores, suas vivências e práticas de sala de aula.   

No grupo que manteve o índice de formação de professores encontra-se apenas a 

escola 9. Esta escola apresentou índices importantes em leitura, aumentando o nível 3, que em 

2013 era de 44,24%, para 52,94%, em 2014, e atingiu o nível 4 (8,82%). Já na proficiência em 

escrita, a escola aumentou o nível 4, de 31,15%, em 2013, para 79,41%, em 2014, e atingiu o 

nível 5 (8,82%), antes não alcançado. 

Acredita-se que a escola 9 seja o termômetro almejado para essa análise, ou seja, em 

2013, antes da implantação do PNAIC, a escola já apresentava um quadro de professores 

alfabetizadores com 100% de formação inicial. Em 2014 esse quadro se manteve, revelando 

que a formação docente e os resultados das avaliações mantiveram-se e/ou aumentaram.  

Verifica-se que mais uma vez um novo programa é implantado em território Nacional, 

em nome da suplantação da ineficiência do ensino, mais precisamente em nome da erradicação 
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do analfabetismo, e mais uma vez esses programas apenas maquiam uma realidade que só se 

resolverá quando os interesses deixarem de ser apenas financeiro, quando os governantes 

deixarem de imaginar uma educação que não faz parte da realidade.  

Na visão de Marx (1999), o trabalho criador é o que liberta o homem, tornando-o dono 

de si, porém, na sociedade capitalista a maioria dos homens não se realiza como seres humanos 

em suas atividades de produção. Isso porque o que o homem produz não lhe pertence, ou seja, 

os bens produzidos pertencem a outrem. Sendo a atividade de produção (trabalho) o objetivo 

maior do homem, quando essa atividade se torna estranha ao trabalhador passa a ser um meio 

de alienação. Assim, o trabalho se torna alienado quando o trabalhador não se reconhece no 

produto de seu trabalho (MARX, 1999). Nesse sentido, o trabalhador deixa de valorizar seu 

trabalho em razão do lucro do sistema.   

 

O preço médio do trabalho assalariado é o mínimo de salário, ou seja, a soma dos 

meios de subsistência necessários para que o operário viva como operário. Portanto, 

o que o operário assalariado obtém com sua atividade apenas é suficiente para 

reproduzir sua pura e simples existência (MARX; ENGELS, 2005, p. 61). 

 

A partir das concepções de Marx sobre o trabalho, analisou-se que se for feita a relação 

dessa concepção com a educação, inevitavelmente, ter-se-á professores e alunos alienados, uma 

vez que tanto o professor quanto o aluno não se reconhecem, em relação ao que produzem na 

escola, consequentemente não se reconhecem no produto de seu trabalho.  

Dessa forma, criam-se impedimentos ao trabalho do professor que deseja promover 

educação com qualidade socialmente referenciada. (MOROSINI, 2009), fazendo com que o 

produto de seu trabalho seja para eles estranho. Também não se pode esquecer que as condições 

objetivas de trabalho dos professores, tais como baixos salários, carga horária excessiva, 

número também excessivo de alunos nas salas, desrespeito ao Plano de Carreira, implicando 

em dificuldades a mais no processo, contra a alfabetização, realidade essa constante no 

município de Jataí-GO. 

Quanto aos alunos, o estranhamento está no fato de não terem voz significativa sobre 

o processo de aprendizagem dentro da escola, além da sobrecarga de aulas, “a alienação do 

aluno do produto de seu trabalho resulta do fato de que ele não tem voz nas decisões sobre o 

processo de trabalho – os métodos, tempo e ritmo de aprendizagem. O aluno é obrigado a 

produzir trabalhos estranhos a ele” (KLEIMAN; MORAES, 2003, p. 34).  

Os documentos oficiais trazem de forma explícita que o processo precisa ser 

democrático e envolver a participação dos alunos, desafiando-os racionalmente no coletivo para 
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a produção do conhecimento. No entanto, as condições objetivas dadas aos professores não 

permitem isso.  

Percebe-se que a escola sofre pressões no seu cotidiano, de modo que elas veem-se 

obrigadas a situações que contrariam os princípios da gestão democrática e da qualidade social 

da educação. Assim, Frigotto (2003) destaca que: 

 
O embate que se efetiva em torno dos processos educativos e de qualificação humana 

para responder aos interesses ou às necessidades de redefinição de um novo padrão 

de reprodução do capital, ou o atendimento das necessidades e interesse da classe 

trabalhadora, firma-se sobre uma mesma materialidade, em profunda transformação, 

onde o processo técnico assume um papel crucial, ainda que não exclusivo 

(FRIGOTTO, 2003, p. 36). 

 

Nos estudos de Apple (2006), principalmente em sua obra “Educação e poder”, 

verifica-se que a escola, aparelho ideológico de Estado (ALTHUSSER, 1985), reproduz as 

desigualdades sociais e culturais, legitimando o saber e a cultura dominante, embora devesse e 

pudesse desenvolver a contra hegemonia. Apple (2006) pondera que o que a escola legitima 

não é o produto produzido pelos professores e alunos, mas a ordem vigente, ou seja, a 

supremacia do Estado. 

Entende-se que essas questões representam o cerne do sistema capitalista, a exploração 

da mão de obra a favor da riqueza de poucos e a conservação da subserviência, na forma de 

uma educação excludente. A educação sempre foi pensada a partir da “[...] distinção entre 

aqueles que pensam e aqueles que executam as atividades” (MOURA, 2010, p. 8).  

Marx (2004) afirma que, no capitalismo, a educação se constitui de forma a separar a 

formação manual da intelectual, o que culmina no desenvolvimento das capacidades humanas 

de forma desigual e excludente e na ampliação do processo de exploração e dominação. E sob 

a lógica capitalista, discorre Bezerra (2013) que a escola forma mão de obra barata e alienada, 

uma vez que “[...] não possibilita as condições de compreensão da realidade em que vivem os 

indivíduos, servindo, aos interesses do capital, não indo, portanto, além dessa condição 

unilateral” (BEZERRA, 2013, p. 36). 

A orientação geral de Marx e Engels (2003, p. 149) para a produção do homem 

omnilateral parte da afirmação de que: 

 

Se o homem forma todos seus conhecimentos, suas sensações etc. do mundo sensível 

e da experiência dentro desse mundo, o que importa, portanto, é organizar o mundo 

do espírito de tal modo que o homem faça aí a experiência, e assimile ao o hábito 

daquilo que é humano de verdade, que se experimente a si mesmo enquanto homem 

(MARX; ENGELS, 2003, p. 149). 
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Segundo Marx (1978), na atualidade a educação escolar abrange grande diversidade 

de aspectos que fortalecem esta dicotomia porque são, na maioria das vezes, contraditórios entre 

a formação humana para a vida e para o trabalho.  

No âmbito escolar, as atividades formativas limitam-se à preparação do homem para 

ingresso no mercado de trabalho, mediante domínio de uma técnica e de conhecimentos 

desconectados de sua vida, portanto, apolíticos e alienantes, porém é preciso ficar claro que não 

se trata de culpar o professor pelos objetivos e pelo fracasso da educação e sim fazer uma análise 

da conjuntura atual da sociedade e das políticas públicas aplicadas à educação, bem como a 

carreira e a formação dos profissionais da educação.  

E é sob essa forma, omnilateral, que o homem poderá se assumir como cidadão, como 

ser “demandante de direitos e deveres, mas que compreende a ação praticada na sociedade 

capitalista” (BEZERRA, 2013, p. 37). 

 A autora afirma que a educação é a ferramenta que pode proporcionar ao homem sair 

do estado de alienação, emancipando-o em sua omnilateralidade. Marx e Engels (2005) 

entendem que a Educação que leva o homem à sua emancipação deve abranger: i) a Educação 

intelectual; ii) a Educação corporal (exercícios de ginástica e militares); iii) e a Educação 

tecnológica. Desta forma, conectando trabalho, educação intelectual, exercícios corporais e 

formação politécnica32, o homem da classe trabalhadora pode se equiparar ou suplantar a classe 

burguesa, causando uma revolução social. 

Assim é preciso buscar compreender os principais direcionamentos a partir da 

concepção marxista que se podem estabelecer na educação: 1) educação pública, gratuita, 

obrigatória e única para todos (crianças e jovens); 2) a combinação da educação (intelectual, 

corporal e tecnológica), com a produção material, superando a lacuna, entre trabalho manual 

(execução, técnica) e trabalho intelectual (ciência), visando à compreensão integral do processo 

produtivo; 3) a formação omnilateral (integral), capaz de fazer com que o ser humano produza 

e usufrua ciência, arte, técnica; 4) a integração recíproca da escola à sociedade, procurando 

superar o estranhamento entre as práticas educativas e as demais práticas sociais 

(RODRIGUES, 2005, p. 1).  

Ao que se referem às práticas sociais e à educação, Bezerra (2013) afirma que cada 

etapa final da Educação Básica brasileira deveria ser o de resgatar a relação entre conhecimento 

                                                           
32 Apesar de o termo politecnia denotar uma multiplicidade de técnicas, politecnia, na literatura da área de 

Educação e Trabalho do Brasil, refere-se ao domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que 

caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno. 
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e a prática de trabalho, explicitando como a ciência se converte em potência material no 

processo de produção, tendo como alvo a politecnia (BEZERRA, 2013, p. 48-49). 

Seguindo essa linha de pensamento, neste estudo tomou-se ainda a visão neomarxista 

de Apple (1989), que tem como principal pressuposto as críticas marxistas da sociedade, a 

saber: donos dos meios de produção versus donos da força de trabalho. Para o autor, a dinâmica 

da sociedade afeta diretamente no que acontece nas outras esferas sociais, como, por exemplo, 

na educação. Para Apple (1989), há um vínculo entre as esferas sociais, sendo que uma interfere 

na outra. Marx (1985) assevera que “é necessária uma mudança das condições sociais para criar 

um sistema de ensino correspondente, e, por outro lado, é necessário ter um correspondente 

sistema de ensino para poder mudar as condições sociais. Por isso, deve-se partir das situações 

existentes, do real” (MARX, 1985, p. 88).  

Assim, por exemplo, uma educação que vai mal, que não apresenta bons resultados, 

reflete uma política e/ou uma economia mal estruturada, voltada para outros interesses que não 

o da educação. Mas o contrário pode acontecer, uma educação de qualidade reflete uma política 

e uma economia voltadas para os fins sócio/educacionais. No caso de Jataí, convivemos com 

uma proposta pragmática de educação centrada em programas e projetos descontínuos oriundos 

de políticas públicas nacionais, sem projeto próprio que busca a qualquer custo a política da 

economia, o que sabemos compromete a lógica da qualidade socialmente referenciada. 

Pode-se, com essa análise, refletir sobre a educação e constatar que o interesse dos 

grupos dominantes não é o bem comum e que não é da vontade do poder público sanar os 

problemas da alfabetização. As novas gerações ainda sonharão com uma educação igualitária, 

libertadora, aquela da qual se fala desde os primeiros passos a caminho da docência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo, intitulado “O PNAIC e a Educação Básica em Jataí GO: o que revelam os 

documentos?” se enquadra nas linhas de pesquisa que tratam das Políticas Públicas e Formação 

de Professores, tendo como foco de investigação o Programa Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC). Inicialmente, se pensou em discutir a questão da Idade Certa, qual é essa 

idade? Existe uma idade certa para se alfabetizar?  

Acredita-se que a idade certa é aquela em que, levando em consideração a 

peculiaridade de cada criança e/ou de cada adulto, o conhecimento faça sentido e se constitua 

como aprendizado. A ideia inicial de se analisar a questão da idade certa foi abandonada a favor 

de uma reflexão sobre a qualidade da alfabetização, especialmente no contexto municipal. Na 

verdade, nossa inquietação dizia respeito às melhorias ocorridas na alfabetização, no município 

de Jataí-GO, após a implantação do PNAIC. Qual o reflexo dessa política na alfabetização das 

crianças?  

Com uma política pública de formação dos professores alfabetizadores focada 

especificamente em questões do repasse de técnicas para alfabetização, terá o PNAIC resolvido 

os problemas de alfabetização nesse município?  

A alfabetização constitui-se em um dos problemas mais emblemáticos a ser resolvido 

no âmbito da educação brasileira e, por mais que se elaborem planos, o problema continua 

latente. Uma retomada histórica da alfabetização foi necessária para entendermos que o 

problema da alfabetização no Brasil é eminentemente político.  

Discorreu-se sobre as políticas públicas para a educação em cada fase – Colônia – 

Império – República, até chegar ao advento do PNAIC, pois, dentre as diversas políticas 

públicas educacionais, ao longo dos anos, adotadas no Brasil, o PNAIC, instituído pela Lei nº 

12.801, de 24 de abril de 2013, representa hoje a mais nova dessas políticas.  

O PNAIC é norteado por quatro eixos fundamentais: Formação continuada de 

professores alfabetizadores; Materiais didáticos, literatura e tecnologias educacionais; 

Avaliação sistemática e; gestão, controle e mobilização social. O objetivo principal do PNAIC 

é adequar alfabetização e escolarização, promovendo a alfabetização dos estudantes até os 8 

anos de idade ao final do 3º ano do Ensino Fundamental da Educação Básica (BRASIL, 2012a).  

Este estudo optou pela pesquisa qualitativa, exploratória, documental. Optou-se pelo 

método de pesquisa documental, em vista a análise do PNAIC, seu nascedouro, suas metas, 

suas intenções, enquanto política pública para a alfabetização. Para a realização deste estudo 
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fizemos a leitura/análise das declarações dos encontros, organizados pela UNESCO, em prol 

de uma Educação Para Todos, e para a erradicação do analfabetismo, até a implantação da Lei 

12.801/2013, que dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União aos entes federados no 

âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e altera as Leis nos 5.537, de 21 

de novembro de 1968, 8.405, de 9 de janeiro de 1992, e 10.260, de 12 de julho de 2001. 

Foi feito, também, um levantamento da documentação existente na Secretaria 

Municipal de Educação (SME) em busca de reconstruir o processo de adesão ao PNAIC, em 

busca de verificar as necessidades apresentadas pelo município para aderir ao Pacto, ou mesmo 

para reconhecer que a necessidade era apenas a de estar dentro do processo; em busca também 

de analisar como se deu o processo seletivo dos formadores do PNAIC, e quais os impactos 

desse curso para a formação dos professores alfabetizadores, consequentemente, seu impacto 

na ANA. 

Outro documento analisado neste estudo foi o caderno 01 do Ano 01 do PNAIC, 

intitulado “Currículo na alfabetização: concepções e princípios”. O objetivo foi verificar a 

concepção de alfabetização, de currículo e de avaliação propostas pelo programa.  Analisou-se 

que os conceitos são difusos e fragmentados, não ajudando em nada ao professor em formação, 

bem como que a concepção de currículo apresentada pelo PNAIC massifica e concebe as 

diversas realidades como homogêneas, o que é uma ideia errônea, a nosso entendimento.  

Verificou-se que o PNAIC tem influenciado na construção dos documentos 

curriculares dos sistemas de ensino. No município de Jataí, o material do PNAIC constituiu-se 

a principal referência para a elaboração das matrizes curriculares, intituladas Direitos de 

Aprendizagem a partir do ano de 2014. 

Vale ressaltar as dificuldades encontradas para desenvolver a pesquisa: dificuldade de 

acesso aos documentos do município, que fica evidenciada no Ofício 710 de 5 de outubro de 

2015 (ANEXO), recebido da Secretaria Municipal da Educação. 

Estes fatos obstaculizaram o propósito inicial desta pesquisadora, que era o de analisar 

profundamente as questões que envolvem a alfabetização no município já referido, fazendo 

com que o estudo não contemplasse uma conclusão a respeito dos benefícios ou não, 

decorrentes da implantação do PNAIC na rede municipal de ensino de Jataí-GO. 

Diante de toda a exposição feita a respeito da implantação do PNAIC no município de 

Jataí-GO, foi possível perceber e afirmar que uma análise mais aprofundada sobre as possíveis 

mudanças ocorridas ou não, no contexto da alfabetização na rede municipal de ensino, não foi 

oportunizada a esta pesquisadora, pois – diante da escassez de documentos disponibilizados 

pela SME e pelo pouco conteúdo apresentado nos documentos obtidos – não foi possível 
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realizar um confronto, como o pretendido no início desta pesquisa, haja vista não haver 

discrepância entre as propostas apresentadas no documento orientador do PNAIC e no projeto 

apresentado pela SME.  

O referido projeto não traz no seu bojo a justificativa para a adesão ao pacto; suas 

próprias diretrizes fundamentadas em dados referentes à realidade da alfabetização na rede 

municipal, a SME, acata as orientações oficiais, tais e quais são formuladas. 

No Capítulo I, “Da instrução às políticas educacionais para a alfabetização no Brasil e 

suas implicações no município de Jataí-GO”, desenhou-se um panorama desde a alfabetização 

no período colonial até as políticas educacionais para a alfabetização e suas implicações no 

município de Jataí-GO. 

A retomada histórica da alfabetização no Brasil, destacando cada período, desde a 

chegada dos portugueses no Brasil, data de 1500, em que os jesuítas alfabetizavam com o 

propósito primeiro de catequizar os nativos, principalmente buscando dominá-los e torná-los 

servis ao homem branco-dominador, até o advento das políticas públicas, com maior destaque 

para a década de 1990, cujas políticas neoliberais maquiam a realidade da educação brasileira, 

que está longe de ser uma educação de qualidade tão pretendida, aos moldes dos países 

desenvolvidos fora realizada para que se possa compreender a trajetória da educação e da 

alfabetização como direito.  

No Capítulo II, “Contexto das políticas públicas para a alfabetização e o PNAIC”, 

apresentou-se o Contexto Internacional das Políticas Educacionais, dando a conhecer o discurso 

da UNESCO; os encontros de Jomtien-Tailândia (1990); Nova Délhi- 1993; Dakar-Senegal 

(2000); bem como as políticas públicas brasileiras, desde o PDE até o PNAIC, inclusive no que 

esta política propõe para a formação de professores alfabetizadores no Brasil. 

No capítulo III, “Operacionalização do PNAIC em Jataí-GO”, discutiu-se o que pode 

ser avaliado dentro de um currículo para a alfabetização, também se analisou a documentação 

do PNAIC no município de Jataí-GO; a implantação do PNAIC e seleção de professores, a 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA): o que mudou na alfabetização de Jataí-GO, 

estabelecendo um contraponto da formação de professores alfabetizadores em serviço e os 

índices das avaliações externas. 

O objetivo geral deste estudo foi o de analisar as mudanças ocorridas na alfabetização 

de alunos das escolas públicas do município de Jataí-GO, a partir da adesão e implantação do 

PNAIC, tendo em vista seus desdobramentos e implicações no imbricado processo educacional, 

o que provocou o seguinte questionamento: o que os cursos oferecidos pelo PNAIC têm 
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contribuído concretamente para a prática pedagógica dos professores alfabetizadores do 

município de Jataí-GO?    

Os resultados dessa pesquisa reafirmam a realidade já conhecida dos pesquisadores em 

educação: gastam-se verbas imensuráveis, com programas, metas e ações descontínuas e 

fragmentadas, implantadas sem a participação dos principais interessados – alunos, pais, 

professores e comunidade, ou se afirma que se gastam.  

Apresentaram-se resultados que mostram mudanças nos níveis de proficiência em 

leitura e escrita, nesse caso específico, nas escolas da rede municipal de ensino, do município 

de Jataí-GO, de acordo com a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), realizada em 2013 

e 2014, mas não comprovam que as mudanças têm acontecido independentemente de as escolas 

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

participação nos grupos de formação do PNAIC, pois, não se pode nivelar o processo de 

alfabetização pelo fato de cada escola apresentar uma realidade peculiar, os alunos mudam, os 

professores mudam.  

Ainda se esclarece que de nada adianta à escola e ao professor reconhecer os níveis 

alcançados pela coletividade de alunos, quantitativamente, é preciso que se crie um processo 

e/ou mecanismo que identifique os conhecimentos específicos de cada aluno, apresentando, 

assim suas dificuldades, por meio de uma avaliação qualitativa. Os resultados só poderão ser 

melhorados se as políticas públicas forem pensadas a partir da realidade das escolas e numa 

perspectiva de análise qualitativa dos dados e informações que influenciam nos resultados. 

 A escola pública precisa começar a refletir com criticidade sobre o seu papel, sobre 

“quem é seu aluno?”, o papel do professor, a sua Proposta Político-Pedagógica e assim definir 

sua própria diretriz pedagógica para todos os níveis de ensino ofertado. Assim ter-se-á uma 

escola que faz a diferença no desenvolvimento de sua sociedade de forma positiva, 

oportunizando aos sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem condições de acesso 

e permanência com êxito, respeitando a diversidade cultural e social do país.  

O imediatismo desse programa pode, na verdade, ser mais uma ação para agradar às 

políticas internacionais, tais como: Banco Mundial, UNESCO, Fundo das Nações Unidas para 

a Infância (UNICEF), entre outras. E, para remediar a situação alarmante que é o problema do 

analfabetismo de crianças brasileiras, precisa-se de fato do envolvimento e da formulação de 

políticas que se articulem para a superação também das desigualdades sociais. 

Considera-se que, de fato, os problemas reais que temos na educação em Jataí-GO são 

provocados pela inexistência de uma política pública municipal de educação e de um 

diagnóstico real da rede. Não se sabe onde as escolas/alunos estão e nem o que sabem/pensam 
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os educadores sobre a educação. Não se tem tido espaços de discussão para a consolidação 

dessa política de educação compromissada socialmente com os alunos, com a formação de uma 

sociedade menos desigual e com mais qualidade social.  

O conjunto de princípios e diretrizes exposto nesse estudo permite assegurar que os 

mesmos constituem o fio condutor que perpassa as diretrizes da política educacional nos países 

do capitalismo periférico, acolhendo, inteiramente, a principal receita prescrita pelo capital em 

crise para a educação desses povos do “submundo”: a mais ampla adequação da escola aos 

interesses imperialistas do mercado, conjugada a mais completa integração das subjetividades 

à sociabilidade do capital. 

Acredita-se que esta seja uma pesquisa relevante, que poderá fomentar novos olhares 

sob esse mesmo prisma, podendo servir também como embasamento para se entender uma nova 

política pública para a alfabetização que, com certeza, já deve estar sendo elaborada, em vistas 

de substituir esta que ora se encontra em vigor. 
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