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RESUMO 

 

A pesquisa teve como objeto a proposta do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC), sendo objetivo geral evidenciar aspectos concernentes à sua estruturação e ao 

contexto político de sua nacionalização. Configuraram-se objetivos específicos: apresentar o 

PNAIC, destacando, com base nos documentos e marcos regulatórios, objetivos e finalidades, 

propostas de ação, seus pressupostos estruturantes e o conceito de alfabetização interveniente 

do programa; evidenciar o cenário político educacional em que se insere; investigar e elucidar 

seus antecedentes históricos; e promover um recorte analítico da realidade local de 

consolidação dessa proposta na prática, representada pela apresentação de breve ponderação 

da implementação do PNAIC na Rede de Ensino Municipal da cidade de São Paulo no recorte 

de tempo de 2013. A pesquisa fundamentou-se nos princípios do materialismo histórico, 

adotando como procedimentos metodológicos, além da pesquisa documental, a entrevista 

reflexiva e o procedimento quantiqualitativo de composição do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC), no qual foram sujeitos, respectivamente, a ex-secretária do Estado do Ceará- Profª 

Sofia Lerche Vieira e docentes participantes do PNAIC no Município de São Paulo. Os 

resultados confirmaram, de um lado, a necessária implementação de política pública de 

educação capaz de assegurar a plena alfabetização, no sentido proposto pelo PNAIC; 

entretanto, de outro lado, os dados revelaram também fragilidades na transposição da 

proposta, tanto em contexto central quanto no atendimento à especificidade local, o que 

permitiu que reafirmássemos a imprescindibilidade da construção de um sistema de educação 

nacional (SAVIANI, 2001, 2010, 2014) que possa efetivamente balizar as ações de 

atendimento à Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (Lei n.° 9.394/96). 

Contudo a investigação não se esgotou, apontando para aspectos passíveis de nova pesquisa, 

tal como o porquê da ausência da referência ao Programa de Alfabetização na Idade Certa do 

Ceará nos documentos do PNAIC, para o que entende-se que seja necessário tecer outras 

nuances do contexto histórico e político no período de implementação. 

Palavras-chave: PNAIC. Políticas educacionais para alfabetização. Formação continuada. 



 

ABSTRACT 

 

The research had as its object the proposal of the National Pact for Literacy at the Right Age 

(PNAIC), and its general objective was highlighting aspects related to its structuring and the 

political context of its nationalization. The specific objectives set were: introducing PNAIC 

by highlighting, based on the documents and regulatory milestones, goals and purposes, 

proposals for action, its structuring assumptions, and the concept of literacy intervening with 

the program; highlighting the educational political scenario in which it falls within; 

investigating and explaining its historical background; and promoting an analytical approach 

to the local reality of consolidation of this proposal into practice, represented by the 

presentation of a brief consideration on the implementation of PNAIC in the municipal 

School System of São Paulo city within the time frame of 2013. The research has been 

grounded in the principles of historical materialism, adopting as methodological procedures, 

in addition to the documentary survey , a reflective interview and the quantialitative method 

for composing the Collective Subject Discourse ( DSC ) , in which subjects were , 

respectively , the former Secretary of State Ceará- Prof. Sofia Lerche Vieira and teachers 

PNAIC participants in city of São Paulo. The methodological procedures were documentary 

survey, reflective interview, and also the quantiqualitative method for composing the 

Collective Subject Discourse (CSD). The results confirmed, on the one hand, the need to 

deploy a public policy on education able to ensure full literacy, in the sense proposed by 

PNAIC; however, on the other hand, data also revealed shortcomings in deploying the 

proposal, both in central context and in complying with the local specificity, which enabled us 

to reaffirm the indispensability of building a national education system (SAVIANI, 2001, 

2010, 2014) that can effectively mark out the actions to comply with the Law of Guidelines 

and Bases of National Education (Law 9,394/96). Nevertheless, the investigation has not been 

exhausted, pointing out aspects subject to further research, such as the reason why there is no 

reference to the Program Literacy at the Right Age of Ceará in the PNAIC documents, which 

is understood as something that requires the provision of other nuances of the historical and 

political context within the implementation period. 

Keywords: PNAIC. Educational policies for literacy. Continuing education. 

 



 

RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objeto la propuesta del Pacto Nacional para la Alfabetización en 

la Edad Correcta [PNAIC], tiendo como propósito general dejar claro aspectos generales de 

las pruebas objetivas relacionadas con su estructura y el contexto político de su 

nacionalización. Establecieron objetivos específicos: presentar la propuesta del PNAIC, en 

base a los documentos e hitos regulatorios, metas y objetivos, propuestas de acción, sus 

principios estructurales y el concepto del programa que intervendrá la alfabetización; resaltar 

el panorama político educativo en el que opera; investigar y dilucidar sus antecedentes 

históricos; y promover un enfoque analítico de la realidad local de la consolidación de esta 

propuesta en la práctica, representada por la presentación de una breve consideración de la 

implementación de la Educación municipal de la ciudad de São Paulo en el tiempo de corte de 

2013. La investigación se basa en los principios de el materialismo histórico, y enueron los 

instrumentos de investigación , además de la investigación documental , la entrevista reflexiva 

y el procedimiento cuantitativo de la composición discurso del sujeto colectivo ( DSC ) , en el 

que se fueron sujectos, respectivamente , la ex secretaria del Estado del Ceará- Prof. Sofía 

Lerche Vieira y profesores participantes del PNAIC in la ciudad de São Paulo. Los resultados 

confirmaron en parte, la necesaria aplicación de la educación las políticas públicas que 

garanticen la plena alfabetización en el sentido propuesto por PNAIC; Sin embargo, por otro 

lado, los datos también revelaron debilidades en la implementación de la propuesta, tanto en 

el centro de contexto y de acuerdo con la especificidad local, lo que permitió reafirmássemos 

lo esencial que la construcción de un sistema nacional de educación (Saviani, 2001, 2010, 

2014) que puede marcar con eficacia las acciones de cumplimiento de la Ley de Directrices y 

Bases de la Educación Nacional (Ley n.° 9.394/96). Sin embargo, la investigación no se ha 

agotado, apuntando a aspectos susceptibles de nuevas investigaciones, como la razón de la 

ausencia de referencia al Programa de Alfabetización en en la Edad Correcta del Ceará en los 

documentos PNAIC, al que se entiende que sea necesario estudiar otras matices del contexto 

histórico y político en el período de aplicación. 

 

Palabras clave: PNAIC. Las políticas educativas para la alfabetización. La formación 

continua de profesores 
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INTRODUÇÃO 

 

Nascida em família de professores, sempre me vi envolta por conversas em defesa da 

escola pública de qualidade. Pressuponho que tenha nascido desses momentos meu 

posicionamento favorável em relação à escola pública como ferramenta de democracia, e que, 

por essa razão, tenha optado pelo exercício da docência na educação pública como escolha 

profissional.  

Sempre estudei em escola pública e cursei o extinto magistério concomitante com o 

ensino médio, em uma escola da Rede Pública Estadual de Guarulhos. No ano de 2000, 

assumi o cargo de professora de educação básica na Rede de Ensino Municipal da cidade de 

Guarulhos e, em 2005, o cargo de professora de desenvolvimento infantil na Rede de Ensino 

Municipal da cidade de São Paulo. Pertenço, portanto, a uma geração de profissionais da 

educação que ingressou na rede pública de ensino tendo, inicialmente, apenas formação em 

nível médio/técnico, por meio do curso de magistério.  

Após dois anos acumulando cargos, decidi exonerar-me do cargo na prefeitura de 

Guarulhos, optando por investir parte do tempo em minha formação acadêmica, cursando 

graduação em pedagogia. No decorrer do curso de licenciatura pude observar diferentes 

necessidades formativas nos grupos de alunos, o que atribuo à diversidade de experiências 

profissionais e percursos acadêmicos entre nós – naquele momento, futuros pedagogos –, o 

que contribuiu para que começasse a questionar os efeitos desse desnivelamento no exercício 

da profissão.  

Atualmente exerço, na Rede Municipal da cidade de São Paulo, após ter sido 

professora, o cargo de coordenadora pedagógica (cargo alcançado por meio de concurso de 

acesso), experiência que tem me proporcionado o entendimento de que ao alcançar os espaços 

de coordenação e direção, passa-se a lugares de mais abrangente relatividade na construção 

das relações na escola, e a percepção de que a prática, por excelência, é uma prática de 

mediação que envolve orientações legais, expectativas da comunidade de alunos e pais, os 

anseios dos professores e as possibilidades estruturais objetivas do estabelecimento escolar, 

sem que seja, portanto, possível desconsiderar os percursos de cada um desses sujeitos, uma 

vez que as experiências configuram a visão de mundo, que por sua vez são pressupostos para 

crenças e valores e consequentemente modos de agir, inclusive no exercício profissional. São 
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lugares, portanto, em que a dimensão política (FREIRE, 1997) da prática pedagógica aparece 

muito concretamente. 

Assim, o coordenador pedagógico necessita ter a visão de todo o universo escolar para 

que possa intervir e articular as condições necessárias para o desempenho profissional do 

professor e para o bom andamento do processo ensino-aprendizagem, convergindo no 

processo ação-reflexão-ação preconizado por Paulo Freire. 

E foi por essa necessidade de reflexão na e para a ação, que em 2012, após ter feito 

contato com três diretorias regionais de educação (DRE), aceitei o convite da Diretoria 

Técnica-Pedagógica de uma delas, para ser orientadora de estudos na ação formativa do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).  

Naquele momento, receber formação para ser orientadora significava, para mim, o 

preenchimento de uma lacuna angustiante, pois, apesar de ser incumbência do coordenador 

pedagógico da Rede Municipal, dentre outras atribuições correlatas, a coordenação das ações 

de formação continuada docente nas unidades escolares de atuação, não fomos considerados 

público-alvo para o PNAIC e até aquele momento não havia sido prevista nenhuma formação 

equivalente que nos orientasse quanto aos pressupostos do PNAIC e às diretrizes que 

deveríamos assegurar e dar sustentação, fosse no âmbito da proposta, fosse no âmbito da 

atuação docente. 

Assumir essa temática e os questionamentos dela decorrentes como objeto de estudo, 

significa, segundo Wright Mills (1980, p. 211-12), assumir uma relação que considero 

essencial: a relação pesquisa-vida:  

 

É melhor começar, creio, lembrando aos participantes que os pensadores mais 

admiráveis dentro da comunidade intelectual escolheram não separar seu trabalho de 

suas vidas. Encaram a ambos demasiado a sério para permitir tal dissociação, e 

desejam usar cada uma dessas coisas para o enriquecimento da outra.  

 

E é, portanto, dessa indissociabilidade que emerge esta pesquisa de Mestrado, que para 

anunciar sua intenção fora intitulada: Entre o proposto e o almejado: da proposta do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa às expectativas almejadas por docentes 

participantes. A importância da investigação assenta-se na consideração de que a função 

social precípua da escola está ligada ao domínio da cultura letrada, cuja forma mais 

desenvolvida se expressa pelos conhecimentos de base científica. Nesse sentido, o processo 

de aquisição do domínio do sistema de escrita alfabética não se configura como um processo 

espontâneo, mas sistemático e formalizado segundo códigos estabelecidos por convenção, o 

que exige, consequentemente, processos sistemáticos e planejados, circunstância que torna a 
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escola socialmente necessária (SAVIANI, 2012), e a compreensão e acompanhamento de 

políticas públicas de educação imprescindíveis.  

Observa-se, a exemplo do acima colocado, que a busca pela qualidade da educação 

tem sido articulada entre o Governo Federal e os entes federados, contribuindo para o 

surgimento de programas de abrangência nacional que preveem o acompanhamento contínuo 

e sistemático das condições objetivas e do alcance das políticas públicas para a educação 

básica e das ações de formação continuada decorrentes delas, organizado por iniciativas 

articuladas e coordenadas pelo Ministério da Educação, que são aplicadas pelos sistemas de 

ensino municipal ou estadual, com grau limitado de autonomia sobre tal ação (VIEIRA, 

2010a), como é o caso do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), em que 

se propõe a melhoria da qualidade da aprendizagem.  

A partir do exposto, esta pesquisa tem como objetivo geral: Investigar a proposta do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, evidenciando aspectos concernentes a sua 

estruturação e ao contexto histórico e político de sua nacionalização. 

Para tanto, configuram-se objetivos específicos: apresentar o PNAIC, destacando, com 

base nos documentos e marcos regulatórios, objetivos e finalidades, propostas de ação, seus 

pressupostos estruturantes e conceito de alfabetização interveniente do programa; evidenciar o 

cenário político educacional em que se insere; investigar e elucidar seus antecedentes 

históricos  e promover um recorte analítico da realidade local de consolidação dessa proposta 

na prática, representada pela apresentação de breve ponderação da implementação do PNAIC 

na Rede de Ensino Municipal da cidade de São Paulo no recorte de tempo do ano de 2013. 

Sob essa ótica propusemo-nos a, inicialmente, realizar um levantamento da produção 

acadêmica sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, observando qual o 

estado do conhecimento, ou seja, o que indicam as pesquisas já realizadas sobre o tema. 

Assim, visando compreender melhor o que tem sido pesquisado a respeito do PNAIC, 

realizamos um levantamento de teses e dissertações utilizando as palavras-chave: PNAIC, 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, pacto – educação, formação de professores 

dos anos iniciais, alfabetização. Foi inserido como filtro o período compreendido entre janeiro 

de 2012 e dezembro de 2013. Utilizamos para tanto, como fonte de pesquisa, o Banco de teses 

e dissertações da Capes e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).  

No entanto, nosso levantamento inicial (realizado entre o 2º semestre de 2013 e final 

do 1° semestre de 2014) constatou que o PNAIC, por ser um Programa que teve seu 

lançamento datado do final de 2012 e com implantação inicial em 2013, é relativamente novo, 

o que torna escassa (e nesse caso nula) a quantidade de teses e dissertações já publicadas 
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sobre o tema, fato que, de outro lado, expressa a imprescindibilidade de que seja tomado 

como objeto de estudo de pesquisas acadêmicas.  

Em decorrência da escassez de trabalhos encontrados, estendemos então nossa busca a 

textos publicados em Anais do Congresso Nacional de Educação (EDUCERE) e produções de 

Grupos de trabalho (GT) da Associação Nacional de Políticas e Administração da Educação 

(ANPAE) realizados em 2013, utilizando as mesmas palavras-chave do levantamento inicial. 

Nessa busca, analisando a produção científica do GT Formação de Professores da 

ANPED, especialmente dos trabalhos apresentados no eixo dois – Políticas de educação 

básica e de formação e gestão escolar – do XXVII Simpósio da Associação Nacional de 

Políticas e Administração da Educação (ANPAE) em 2013, localizamos 32 (trinta e dois) 

resumos relacionados a políticas e programas para a educação básica, dentre os quais 

encontramos 1 (uma) produção acerca do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: Formação, avaliação e  trabalho docente 

em análise, de autoria de Iza Cristina Prado da Luz e Diana Lemes Ferreira (2013).  

Já na busca por trabalhos relacionados ao PNAIC no XI Congresso Nacional de 

Educação – EDUCERE 2013, analisamos 24 (vinte e quatro) trabalhos. Localizamos 1 (uma) 

produção referente ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: O pacto nacional 

pela alfabetização na idade certa e a influência na formação do professor alfabetizador, de 

autoria de Janete Aparecida Guidi e Elsa Midore Shimazaki (2013).  

Para Prado da Luz e Ferreira (2012), em análise preliminar de documentos e 

referenciais teóricos, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa representa a mais 

recente estratégia do governo federal, que mais uma vez promove um programa de formação 

continuada de professores para melhorar os resultados educacionais nas avaliações de larga 

escala. As pesquisadoras concluem sua análise afirmando que se torna patente a necessidade 

de reorientação da política educacional para a educação básica que priorize uma educação 

com qualidade social, pautada nos princípios de inclusão social e na constituição de pessoas 

críticas, entendida como acessível à maioria da população escolarizável. No que se refere à 

formação continuada, inferem que é preciso que se torne uma política de Estado e não de 

Governo, que se manifesta pela descontinuidade e pela tendência utilitarista como analisa 

Cabral Neto e Macêdo (2006), tendo em vista que está intimamente relacionada à busca de 

melhores resultados nas avaliações, por meio da mensuração por notas. Afirmam também ser 

preciso que os professores contem com condições favoráveis para usufruir de seus processos 

de formação e com garantia para uma atuação profissional consistente, tais como recursos 

materiais e humanos, tempo necessário para formação, jornada de trabalho reduzida, dentre 
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outros fatores. O trabalho, porém, não indica as condições favoráveis às quais se refere 

quando trata da formação dos alfabetizadores, e apesar de indicar que o PNAIC seria uma 

política de governo, não apresenta argumentos que fundamentem tal afirmação.   

Guidi e Shimazaki (2013) propõem-se a analisar como se deu a implantação do 

PNAIC e como estaria sendo realizada a formação continuada dos professores paranaenses 

pela Universidade Estadual de Maringá, bem como o resultado da melhoria da leitura e escrita 

dentro das salas de alfabetização. A partir do estudo preliminar que apresentaram, concluem 

que o professor precisa de uma formação teórica sólida para embasar sua prática, entender a 

natureza da língua escrita, como se dá a sua aquisição pela criança, para poder interferir, 

mediar e respeitar o processo de construção na fase inicial da aprendizagem. As estudiosas 

enfatizam que alfabetização e letramento são processos que caminham juntos e que o 

professor alfabetizador precisa permear a alfabetização com o letramento e ter uma prática 

comprometida e uma dedicação contínua, não só em relação à formação dos educandos, mas, 

principalmente, com a sua formação enquanto profissional. O estudo, todavia, não apresenta 

nenhum tipo de análise quanto ao processo de implementação do PNAIC ou avaliação 

preliminar do desenvolvimento da ação formativa em Maringá, a despeito do que anunciara 

na introdução. 

Refizemos o levantamento em agosto de 2014, utilizando os mesmos critérios relativos 

a palavras-chave e locais de busca, e desta vez encontramos no banco de dados da Biblioteca 

Nacional de Teses e Dissertações (ABTD) 1 (uma) dissertação de mestrado sobre o PNAIC, 

recentemente defendida na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), intitulada: “A 

formação continuada de professores alfabetizadores: do pró-letramento ao PNAIC, de autoria 

de Rommy Salomão. 

Salomão (2014) registra que a realização da pesquisa teve como objetivo analisar o 

processo de implantação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa partindo da 

consolidação do programa Pró-Letramento, buscando apresentar discussões acerca do 

processo de implantação das políticas públicas, a inserção das políticas educacionais e, nelas, 

os programas de formação de professores. A pesquisadora aponta, dentre suas conclusões, 

“[...] a limitação nos objetivos do Pacto em relação ao detrimento as (sic) demais áreas em 

nome das avaliações em larga escala” (SALOMÃO, 2014, p. 89). No entanto, constatamos 

que o trabalho discorreu amplamente sobre a distinção entre os vieses socialista e neoliberal 

para a educação, bem como sobre aspectos do programa Pró-Letramento, mas pouco se 

aprofundou no PNAIC, limitando-se a apresentá-lo brevemente na tentativa de demonstrar sua 

relação com o Programa Pró-Letramento. Nesse sentido, consideramos que a pesquisa conta 
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com uma boa base de referência histórica do Pró-Letramento, sobre o qual apresenta um 

interessante levantamento do estado do conhecimento, mas é bastante limitada em relação ao 

objetivo a que se propôs, qual seja “analisar o processo de implantação do Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa”.   

Reafirmamos, assim, a importância de pesquisas acadêmicas nesse âmbito, que ainda 

são escassas e superficiais no caso do PNAIC, mas que na medida em que apresentarem dados 

mais consistentes poderão auxiliar na organização de referências para um direcionamento 

assertivo das políticas e programas de educação básica especialmente voltados à 

alfabetização, de modo que estas possam contribuir para a tarefa cotidiana de traduzir os 

movimentos dentro da escola em suas afinidades e filiações teóricas e, ao mesmo tempo, num 

melhor dimensionamento da formação continuada dos docentes dos anos iniciais, seja nas 

ações propostas pelo governo e coordenadas pelo MEC, seja nas que se realizam no âmbito 

das próprias unidades escolares. 

A pesquisa foi estruturada em quatro capítulos, seguidos pelas considerações e pela 

proposta de intervenção vislumbrada a partir dos pontos analisados. 

No capítulo 1, apresentamos o que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC), traçando seu perfil à luz de documentos e marcos regulatórios e do(s) 

conceito(s) de alfabetização que o permeiam, conforme os documentos e cadernos de 

direcionamento das ações formativas do PNAIC. 

No capítulo 2, explicitamos a metodologia utilizada na pesquisa e o referencial teórico 

que a sustenta. Nesse sentido, expusemos as categorias teóricas de análise e discorremos sobre 

os procedimentos escolhidos para coleta e análise dos dados e informações obtidas. 

No capítulo 3, apresentamos antecedentes históricos da proposta do Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa, para o qual buscamos organizar e relacionar aspectos 

históricos, conceituais e políticos que o compõem. Iniciamos, para tanto, por breve histórico 

da alfabetização no Brasil e sua relação com os interesses políticos do Estado, impulsionando 

políticas educacionais. Passamos aos antecedentes do PNAIC a partir dos indicativos de 

influência/inspiração de programas precursores de sua organização que, conforme registros 

nos documentos e discursos oficiais, seria o programa Pró-Letramento. Na sequência, 

apresentamos as diretrizes do Programa Pacto pela Alfabetização na Idade Certa (PAIC), 

desenvolvido no Estado do Ceará, investigando indícios de sua relação com o PNAIC, com a 

possibilidade de ter sido o primeiro a base para o segundo.  

No capítulo 4, elaboramos um recorte analítico da realidade local de consolidação das 

ações propostas pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na prática, mediada 
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pela apresentação de breve ponderação da implementação do PNAIC na Rede Municipal da 

cidade de São Paulo no recorte de tempo do ano de 2013, composta pelo discurso do sujeito 

coletivo construído à luz dos depoimentos de participantes da ação formativa do PNAIC na 

rede de ensino pesquisada. A interpretação dos dados encaminhou a continuidade da análise 

para aspectos da formação continuada, sob a qual levantamos, pelo aporte em estudiosos do 

tema, dos dilemas atuais no contexto nacional amplo à proposta de ação formativa do PNAIC, 

caminho necessário para que retomássemos a realidade local do município pesquisado, que 

fora então interpretada e cujos apontamentos são apresentados na finalização do item visando 

ao alcance da possibilidade de, por um lado, estabelecermos o nível de autonomia e limitação 

do município para realizar as adequações necessárias ao atendimento de suas especificidades, 

permitindo-nos a análise entre o poder central e o poder local no contexto das políticas 

públicas educacionais (VIEIRA, 2007, 2010a, 2010b) e, por outro lado, aclarar possíveis 

elementos para o aprimoramento ou validação da proposta do PNAIC no âmbito local. 

Entendemos que a avaliação de caráter prospectivo é naturalmente necessária, uma vez que as 

ações de formação continuada adjacentes ao pacto encontram-se em fase de implantação, e 

apresentam registro de projeção de continuidade por no mínimo 3 anos, segundo o manual do 

Pacto (BRASIL, 2012c), cabendo, portanto, possível revisão de pontos analisados em seu 

desenvolvimento.   

 

Por essa razão, após apresentarmos nossas considerações finais quanto à pesquisa 

realizada, indicamos uma proposta de intervenção, conforme bem traduz o título do item: 

Possibilidades vislumbradas para que o caminho proposto no mapa alcance o destino 

almejado pelo Programa. 



18 

CAPÍTULO 1. O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 

 

Neste capítulo apresentamos o que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC), traçando seu perfil à luz de documentos e marcos regulatórios e do(s) 

conceito(s) de alfabetização que o permeiam, conforme os documentos e cadernos de 

direcionamento de suas ações formativas. 

 

1.1 O QUE É O PNAIC 

 

O que é o PNAIC, para além de “sua certidão de nascimento”, onde consta: gerado 

pelo MEC e filho adotado pelo Sistema Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo, tendo 

sua guarda compartilhada por grande parte dos estados e municípios brasileiros? 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), no campo da legislação, 

fora criado no fim de fevereiro de 2012, por meio da aprovação da medida provisória 

586/2012 pelo Senado Federal. 

Segundo registra o documento, o PNAIC é um programa1 integrado cujo objetivo é a 

alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática até o 3º ano do Ensino Fundamental, de 

todas as crianças das escolas municipais e estaduais brasileiras. Caracteriza-se, sobretudo: 

pela integração de diversas ações e diversos materiais que contribuem para a alfabetização; 

pelo compartilhamento da gestão do programa entre Governo Federal, estados e municípios; 

pela orientação de garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a serem aferidos 

pelas avaliações anuais. 

Segundo os dados do INEP (BRASIL, 2011), observando o IDEB de 2011, que foi 

considerado uma das bases de estudo para a organização do PNAIC, o Brasil ocupa o 88º 

lugar no ranking de educação da Unesco. Diante disso, o ensino da leitura e da escrita 

permanece, segundo registram os documentos do PNAIC (BRASIL, 2012e), um grande 

desafio para os professores alfabetizadores, para as políticas públicas de alfabetização e para 

as próprias crianças.  

A discussão parte também de dados dos indicadores levantados pelo Censo de 2010 

que apontam para o fato de que em média 15,2% de crianças brasileiras até os 8 anos de idade 

                                                 
1 O termo literal seria Pacto, todavia as características que o converterão em um “Pacto” em seu sentido real, tal 

como a participação dos envolvidos e da sociedade civil, ainda não estão consolidadas, o que justifica que 

utilizemos neste trabalho o termo programa, que avaliamos como sendo o mais adequado às características da 

proposta no período de desenvolvimento desta pesquisa.   

 



19 

não estão plenamente alfabetizadas, conforme é possível observar no mapa quantitativo 

(figura 1), posteriormente amplamente difundido como ilustrativo da justificativa de 

implantação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: 

 

Figura 1 – Réplica do mapa apresentado pelo ministro da educação Aloizio Mercadante 

na cerimônia oficial de lançamento do PNAIC 
Fonte: Terra TV. 

 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é então instituído pela Portaria n.º 

867, de 4 de julho de 2012, que define também suas diretrizes gerais. Consta no art. 1º e 2° da 

referida portaria, respectivamente: 

 

Art. 1º Fica instituído o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, pelo qual 

o Ministério da Educação (MEC) e as secretarias estaduais, distrital e municipais de 

educação reafirmam e ampliam o compromisso previsto no Decreto nº 6.094, de 24 

de abril de 2007, de alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, ao 

final do 3º ano do ensino fundamental, aferindo os resultados por exame periódico 

específico, que passa a abranger: 

I - a alfabetização em língua portuguesa e em matemática; 

II - a realização de avaliações anuais universais, pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, para os concluintes do 3º ano do 

ensino fundamental;  

III - o apoio gerencial dos estados, aos municípios que tenham aderido às ações do 

Pacto, para sua efetiva implementação.  

Parágrafo único. A pactuação com cada ente federado será formalizada em 

instrumento próprio a ser disponibilizado pelo MEC.  

Art. 2º Ficam instituídas as ações do Pacto, por meio do qual o MEC, em parceria 

com instituições de ensino superior, apoiará os sistemas públicos de ensino dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios na alfabetização e no letramento dos 

estudantes até o final do 3º ano do ensino fundamental [...]. (BRASIL, 2012d). 

A pergunta do Censo ao informante: “A 

criança sabe ler e escrever?” 
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No que se refere às ações previstas para o Pacto, são compreendidos os seguintes 

eixos, conforme apresentados no artigo 6º da Portaria n.º 867, de 4 de julho de 2012:  

 

I - formação continuada de professores alfabetizadores;  

II - materiais didáticos, literatura e tecnologias educacionais;  

III - avaliação e;  

IV - gestão, controle e mobilização social. (BRASIL, 2012d). 

 

A síntese organizativo-gerencial das ações é também definida pela referida portaria e, 

com base nessas diretrizes, é assim descrita no manual do pacto (BRASIL, 2012d): 

 

I. Formação Continuada de Professores Alfabetizadores: Curso presencial de 2 anos 

para os professores alfabetizadores, com carga horária de 120 horas por ano, com 

base no programa Pró-Letramento, cuja metodologia propõe estudos e atividades 

práticas. Os encontros com os professores alfabetizadores serão conduzidos por 

orientadores de estudo.  

Os orientadores de estudo são professores das redes, que farão um curso específico, 

com 200 horas de duração por ano, ministrado por universidades públicas. É 

recomendável que os orientadores de estudo sejam selecionados entre a equipe de 

tutores formados pelo Pró-Letramento no município ou estado.  

II. Materiais Didáticos e Pedagógicos: Este eixo é formado por conjuntos de 

materiais específicos para alfabetização, tais como: livros didáticos (entregues pelo 

PNLD) e respectivos manuais do professor; obras pedagógicas complementares aos  

livros didáticos e acervos de dicionários de língua portuguesa (também distribuídos 

pelo PNLD); jogos pedagógicos de apoio à alfabetização; obras de referência, de 

literatura e de pesquisa (entregues pelo PNBE); obras de apoio pedagógico aos 

professores; e tecnologias educacionais de apoio à alfabetização. Além de novos 

conteúdos para alfabetização, muda também a quantidade de materiais entregues às 

escolas, cujos acervos serão calculados por número de turmas de alfabetização e não 

por escola, possibilitando aos docentes e alunos explorar melhor os conteúdos.  

III.  Avaliações: Este eixo reúne três componentes principais: avaliações processuais, 

debatidas durante o curso de formação, que podem ser desenvolvidas e realizadas 

continuamente pelo professor junto aos educandos. A segunda mudança refere-se à 

disponibilização de um sistema informatizado no qual os professores deverão inserir 

os resultados da Provinha Brasil de cada criança, no início e no final do 2º ano e que 

permitirá aos docentes e gestores analisar de forma agregada essas informações e 

adotar eventuais ajustes. A terceira medida é a aplicação, junto aos alunos 

concluintes do 3º ano, de uma avaliação externa universal, pelo INEP, visando aferir 

o nível de alfabetização alcançado ao final do ciclo, e que possibilitará às redes 

implementar medidas e políticas corretivas. Também neste caso, o custo dos 

sistemas e das avaliações externas será assumido pelo Ministério da Educação.  

IV. Gestão, Controle Social e Mobilização: O arranjo institucional proposto para 

gerir o Pacto é formado por quatro instâncias: i) um Comitê Gestor Nacional; ii) 

uma coordenação institucional em cada estado, composta por diversas entidades, 

com atribuições estratégicas e de mobilização em torno dos objetivos do Pacto; iii) 

Coordenação Estadual, responsável pela implementação e monitoramento das ações 

em sua rede e pelo apoio à implementação nos municípios; e iv) Coordenação 

Municipal, responsável pela implementação e monitoramento das ações na sua rede. 

Ainda neste eixo, destaca-se a importância do sistema de monitoramento que será 

disponibilizado pelo MEC, destinado a apoiar as redes e a assegurar a 

implementação de diferentes etapas do Pacto. Por fim, ressalta-se também a ênfase 

do MEC no fortalecimento dos conselhos de educação, dos conselhos escolares e de 

outras instâncias comprometidas com a educação de qualidade nos estados e 

municípios. 
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Na Portaria n.º 867/2012, é relevante destacar três dos objetivos do Pacto Nacional 

elencados no artigo 5º:  

 

I - garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam 

alfabetizados, em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano do 

ensino fundamental;  

[...]; 

III - melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); e 

IV - contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores alfabetizadores. 

(BRASIL, 2012d). 

 

Nesse sentido, em 24 de abril de 2013, a Medida Provisória n.° 586 (BRASIL, 2012a) 

é convertida na Lei nº 12.801 (BRASIL, 2013a), 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 n.° 5.537, de 21 de novembro de 1968, n.° 8.405, de 9 de janeiro de 1992, e n.° 

10.260, de 12 de julho de 2001. A referida lei traz em seu bojo o modo como será efetivado o 

anunciado apoio da União ao PNAIC: 

 

Art. 2o  O apoio financeiro da União aos entes federados no âmbito do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa será realizado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE e ocorrerá por meio de: 

I - suporte à formação continuada dos professores alfabetizadores e formação inicial 

e continuada de professores com capacitação para a educação especial; e 

II - reconhecimento dos resultados alcançados pelas escolas e pelos profissionais da 

educação no desenvolvimento das ações pactuadas. (BRASIL, 2013a). 

 

Visando ao alcance de melhores resultados na alfabetização das crianças, tendo como 

meta a alfabetização até os 8 (oito) anos, conforme já descrevemos anteriormente, a ação 

primordial anunciada nos documentos de apresentação do PNAIC consiste na formação de 

360 mil professores alfabetizadores. A ação fora iniciada em 2013, que é o recorte temporal 

no qual centralizamos a análise que será apresentada no capítulo 5.  

A formação de professores elencada como I item das ações previstas pelo Pacto 

consiste em um curso presencial destinado aos professores alfabetizadores com duração de 

dois anos, com carga horária de 120 horas anuais, baseado no Programa Pró-Letramento2 que 

tem como proposta de trabalho estudos e atividades práticas conduzidas por professores 

orientadores. 

Segundo dados vinculados ao MEC e difundidos pelos meios de comunicação, o Pacto 

conta com a participação de 37 universidades públicas, envolvendo uma equipe de 

                                                 
2  As informações de que a formação continuada é baseada no Programa Pró-Letramento constam no caderno 

de apresentação da ação formativa do PNAIC; no entanto, há indícios de que a ação seria baseada em um 

Programa do Ceará. Aprofundaremos a investigação de tais indícios em capítulo posterior.  
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aproximadamente 600 professores formadores, responsáveis pela capacitação de 16.814 

orientadores de estudos. Esses profissionais são das redes estaduais e municipais e capacitarão 

os professores alfabetizadores. 

Como pode ser observado na Portaria n.º 867/2012, a formação continuada de 

professores aparece como um dos pontos estratégicos do referido Programa e, dentre as ações 

do Pacto apresentadas acima, traz também como estratégia a participação facultativa dos 

professores-alfabetizadores considerados público-alvo, bem como a concessão de bolsas de 

estudo aos professores-alfabetizadores participantes, como forma de incentivo.  

A Portaria n.º 1.458, de 14 de dezembro de 2012, define categorias para a concessão 

de bolsas de estudo e pesquisa no âmbito do pacto, conforme apresentado em seu artigo 4º: 

 

Art. 4º A Formação Continuada de Professores Alfabetizadores contempla o 

pagamento de bolsas para as seguintes funções: 

I - coordenador-geral da 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. (BRASIL, 2012e). 

 

A Portaria n.º 90, de 6 de fevereiro de 2013, define em seu art. 1º o valor das bolsas 

dos participantes da formação continuada do Pacto: 

 

Art. 1º Fica definido o valor máximo das bolsas para os profissionais da educação 

participantes da formação continuada de professores alfabetizadores no âmbito do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa:  

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, 2013b). 

 

Registra-se que a formação continuada promovida pelo Pacto Nacional em 2013, foco 

desta análise, teve ênfase em linguagem e, em 2014, matemática (BRASIL, 2012e).  

Por todos esses marcos regulatórios, podemos inferir que o Pacto considera a relação 

formação, trabalho docente e avaliação como estratégica para alcançar melhores resultados na 

alfabetização e, por conseguinte, nos indicativos que demonstram qualidade da educação, a 

ser observada nos índices de alfabetização de crianças até 8 anos de idade, o que passou a ser 
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mensurado, atendendo ao item III - Avaliação, pela recém-criada Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA)3, aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) aos alunos do 3º ano do ensino fundamental, a partir de 2014, que se 

configurará como uma avaliação externa anual para verificar o percurso de aprendizagem dos 

alunos, apontada como fator determinante para a implementação do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa. 

Nessa perspectiva, a aprendizagem da leitura e da escrita também seria condição 

básica para que a criança apreendesse todas as áreas do currículo, constituindo-se, portanto, 

como objetivo fundamental das políticas educacionais atuais, na qual se insere o PNAIC, já 

que, de modo geral, constata-se que o fracasso escolar se constitui, em última instância, no 

fracasso da “alfabetização”. Mas afinal de que conceito de alfabetização trata o PNAIC?  

 

1.2 O CONCEITO DE ALFABETIZAÇÃO  

 

Diferentes teorias do conhecimento, subjacentes ao construtivismo, ao interacionismo 

e ao letramento, com suas diferentes implicações para a prática pedagógica, foram 

simultaneamente introduzidas como matrizes conceituais nas pesquisas e propostas sobre 

alfabetização no Brasil, nos últimos tempos. Em certas apropriações que delas se fizeram e se 

divulgaram – como, por exemplo, as apresentadas nos documentos e orientações oficiais e 

operantes nas práticas docentes de alfabetizadores no Brasil, tais como os preceitos de 

alfabetização elencados no PNAIC, em meio aos marcos regulatórios e cadernos formativos 

que subsidiam a ação formativa proveniente dos objetivos deste Programa –, parece ter-se 

buscado “conciliar” construtivismo (acrescido pelo conceito de consciência fonológica), 

interacionismo e letramento.  

No entanto, tais conceitos encontram-se fundamentados em diferentes perspectivas 

teóricas, formulados por diferentes sujeitos, com diferentes finalidades sociais e políticas e 

que tiveram diferentes ritmos de implantação, em diferentes modos e lugares de circulação.  

Assim, para alcançarmos o objetivo de clarificar o conceito de alfabetização imbricado 

no PNAIC, entendemos necessário fazê-lo em todos os caminhos teóricos que se 

entrecruzaram, o que faremos tendo como aporte teórico os estudos desenvolvidos por 

Mortatti (2000, 2004).  

                                                 
3  Maiores informações sobre esta avaliação externa podem ser obtidas no site do INEP, no endereço: 

<http://provabrasil.inep.gov.br/ana>. Acesso em: 5 nov. 2014. 
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Inicialmente cabe apresentar o que o construtivismo propõe a respeito da psicogênese 

da língua escrita, a saber: a aprendizagem resulta da construção, por parte da criança, do 

conhecimento sobre a leitura e a escrita, na interação com esse objeto de conhecimento (a 

língua escrita). A construção desse conhecimento ocorre de acordo com certas etapas, 

seguindo um processo de desenvolvimento de estruturas cognitivas que a criança possui 

naturalmente, sem depender de intervenções de ensino e de condições socioculturais. 

A esta base teórica acrescentam-se os pressupostos da consciência fonológica, que 

implica assumir que o conceito de escrita alfabética não é um código que simplesmente 

transpõe graficamente as unidades sonoras mínimas da fala (os fonemas), mas, sim, um 

sistema de representação escrita (notação) dos segmentos sonoros da fala e que, portanto, 

torna-se necessário propor atividades que permitam ao aprendiz adquirir consciência sobre as 

implicações fonológicas deste sistema notacional, que de modo mais abrangente que a 

consciência fonêmica, envolve não apenas a capacidade de analisar e manipular fonemas, mas 

também, e, sobretudo, unidades sonoras como sílabas e rimas. 

Segundo a visão interacionista, “alfabetização” designa o processo de ensino-

aprendizagem da leitura e escrita entendidas como atividade discursiva, ou seja, quando se 

ensina e se aprende a ler e a escrever, já se está lendo e produzindo textos (escritos), de fato, e 

essas atividades dependem diretamente das “relações de ensino” que ocorrem na escola, 

especialmente entre professor e alunos.  

Desse ponto de vista, portanto, “alfabetizado” designa o estado ou condição daquele 

indivíduo que sabe ler e produzir textos, com finalidades que extrapolam a situação escolar e 

remetem às práticas sociais de leitura e escrita, algo próximo à leitura e escrita “do mundo”, 

conforme proposta pelo educador brasileiro Paulo Freire (1997), no âmbito da alfabetização 

de jovens e adultos. 

A perspectiva interacionista propõe, portanto, uma forma de compreender como se 

ensina e se aprende a língua escrita e comporta uma nova didática da leitura e escrita, centrada 

no texto e na qual se relacionam os diferentes aspectos envolvidos nesse processo discursivo: 

por que, para que, como, o quê, quando, onde, quem, com quem ensinar e aprender a língua 

escrita. 

Outro termo relacionado à alfabetização, constante nos documentos do PNAIC, refere-

se ao “letramento”.  

Ainda em meados da década de 1980, o termo “letramento” foi introduzido em nosso 

país, em estudos e pesquisas acadêmicos, sob influência do inglês Literacy, que, até a década 
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de 1990, era aqui traduzido por “alfabetização” e, mais recentemente, também por 

“alfabetismo”. 

Os primeiros registros de uso do termo “letramento” no Brasil são creditados a Mary 

Kato (1990)4, que o utiliza para salientar aspectos de ordem psicolinguística envolvidos na 

aprendizagem da linguagem, em especial sua aprendizagem escolar, por parte de crianças, e a 

Leda Tfouni (1995), que estabelece um sentido para o termo, centrado nas práticas sociais de 

leitura e escrita e nas mudanças por elas geradas numa sociedade quando esta se torna letrada. 

Mas o termo passou a ser usado mais sistemática e extensivamente na década de 1990, a partir 

de publicações de Tfouni (1995), Kleiman (1995) e Soares (1995). 

Além das constatações já mencionadas, relativamente a meados dos anos de 1980, a 

posterior disseminação do termo “letramento” somente começou a ser possível quando novos 

fatos, como a condição de alfabetizado e a extensão da escolarização básica começaram a se 

tornar visíveis, gerando novas ideias e novas maneiras de compreender os fenômenos 

envolvidos. 

Essas novas formas de compreensão apontaram para o esgotamento das possibilidades 

de o termo “alfabetização” designar algo mais do que a “mera” aquisição inicial da técnica ou 

habilidade de leitura e escrita, ou seja, para designar a condição de pessoas ou grupos que não 

apenas sabem ler e escrever, mas também utilizam a leitura e a escrita e seus usos e funções 

sociais, incorporando-as em seu viver e transformando, por isso, sua condição (SOARES, 

1995). 

Inicialmente restrita ao âmbito dos estudos e pesquisas acadêmicos, a palavra 

“letramento” teve seu uso disseminado a partir de meados dos anos de 1990; já se encontra 

registrada em um dicionário geral e em dois dicionários de linguística5, estando 

“popularizada” entre gestores, educadores e alfabetizadores, como se verifica, por exemplo, 

em títulos de cartilhas ou livros de alfabetização e de material para formação continuada de 

professores, publicados nos últimos anos, à exemplo deste que estamos problematizando6. 

Entretanto, ainda não se abandonou “alfabetização” nem se criou consenso sobre o uso de 

“letramento”. Embora o letramento não seja consequência natural e direta da alfabetização, nem 

se restrinja aos resultados da aprendizagem inicial da leitura e escrita, e embora a escola não seja a 

                                                 
4  Com primeira edição datada de 1986. 
5  Referimo-nos respectivamente ao dicionário Houaiss e a outros dicionários técnicos: Dicionário de 

linguagem e linguística (TRASK, 1977. Tradução brasileira de Ilari, 2004) e Dicionário de análise do 

discurso (CHADERAUDEAU; MAINGUINAU, 2002. Tradução brasileira publicada em 2004). 
6  Ex.: Livro didático de língua portuguesa, letramento e cultura da escrita, de Roxane Rojo e Antônio 

Augusto Batista (Org.), ou Português: uma proposta para o letramento, de Magda Soares. 
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único lugar em que pode ocorrer essa aprendizagem, o fato de, atualmente, no Brasil, o termo 

“letramento” já estar incorporado em discursos e práticas relativas ao ensino e aprendizagem da 

leitura e escrita na fase inicial de escolarização de crianças, impõe-se a necessidade de considerar 

a relação de interdependência e indissociabilidade entre letrar e alfabetizar.  

Dessas apropriações resulta a opção didático-pedagógica, localizada nos cadernos 

formativos do PNAIC – temáticas de alfabetização, que assim sintetizamos: no processo de 

alfabetização escolar, devem-se respeitar as fases e hipóteses de construção, pela criança, do 

conhecimento sobre a língua escrita, sem abandonar, contudo, as atividades de reflexão sobre 

o sistema notacional que contribuam para a aquisição da consciência quanto à relação 

grafema-fonema, mediante trabalho com textos que sejam significativos e desafiadores ao 

considerar elementos culturais para se alcançar o objetivo de letrar. 

Em suma, podemos depreender que o ensinar a ler e a escrever nos termos do PNAIC 

seria, portanto, ensinar a ler e produzir textos (orais e escritos) que permitam ao sujeito se 

constituir como tal no âmbito de uma sociedade letrada. O ensino, neste sentido, visaria, 

primordialmente, à aprendizagem, não podendo, então, prescindir da atuação competente do 

professor, no âmbito da escola e do poder público. 

 

1.3 O CENÁRIO POLÍTICO  

 

A justificativa política deste “Pacto” instituído nacionalmente relaciona-se com a 

urgência nacional pela alfabetização das crianças dentro de um período considerado “a idade 

certa”, ou seja, até os 8 anos de idade, conforme nos anunciou a Presidente Dilma Rousseff 

durante a cerimônia oficial de lançamento, ocorrida no Planalto, em Brasília, no dia 8 de 

novembro de 2012: 

 

Hoje o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que firmamos com os 

Estados e Municípios tem ao mesmo tempo um caráter de urgência, aquela urgência 

das tarefas inadiáveis, aquela urgência quando nós não nos conformamos com o fato 

de que em média 15% das crianças até 8 anos de idade no nosso país não estão 

plenamente alfabetizadas, ou seja, não dominam a língua, não sabem interpretar um 

texto simples e não dominam as operações matemáticas elementares. Esse caráter de 

urgência se soma a um valor estratégico pra nós que temos uma visão de futuro para 

o país: Nosso país só poderá se orgulhar de dar oportunidades iguais a todos se nós 

aplicarmos este Pacto de uma forma sistemática, e, eu diria, usaria uma palavra 

forte: obsessiva! Nós todos precisamos, portanto, nos comprometer com a 

alfabetização na idade certa... É responsabilidade do Estado, é responsabilidade 

também da sociedade e das famílias.7  

 

                                                 
7  Fonte: Terra TV- transcrição da pesquisadora. 
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No panorama educacional brasileiro pode ser observada, pela apresentação de dados 

quantitativos pelo atual Ministro da Educação Aluizio Mercadante durante a Cerimônia de 

lançamento do PNAIC (2012), conforme reproduzido abaixo, a dimensão alcançada pelo 

Pacto, ao qual, segundo os dados apresentados aderiram os 27 Estados brasileiros, ou seja 

100% dos Estados e 5.270 Municípios.  

 

 
 

Figura 2 – Imagem do quadro apresentado pelo ministro da educação Aloizio 

Mercadante. Extraído do vídeo de divulgação do lançamento oficial do PNAIC no 

Planalto, ocorrido em 08/11/2012  
Fonte: Terra TV.  

 

Sobre esses dados, disse o Ministro:  

 

Nós vamos lançar esse Pacto. Os 27 Estados já aderiram, todos os secretários de 

educação já fazem parte do pacto. Já temos 5270 municípios que aderiram e já 

fizemos várias videoconferências para conceber essa parceria estratégica entre 

União, Estados e Municípios.8  

 

No Manual do Pacto (BRASIL, 2012c), é ressaltado que a alfabetização de todas as 

crianças brasileiras até o final do 3º ano do ensino fundamental, quando completam a idade de 

8 anos, constitui um compromisso do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), de 

2007, assim como constituiria uma das metas do Plano Nacional de Educação 2011/2021, na 

época, Projeto de Lei em tramitação no Senado.  

O referido Plano de Desenvolvimento da Educação fora instituído pelo Decreto n.º 

6.094, de 24/4/2007, e define, no inciso II do art. 2º, a responsabilidade dos entes 

                                                 
8  Fonte: Terra TV- transcrição da pesquisadora. 
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governamentais de “[...] alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, 

aferindo os resultados por exame periódico específico” (BRASIL, 2007a). 

Já a meta do PNE, citada no documento do manual do Pacto (BRASIL, 2012c), refere-

se à Meta 5 do Plano Nacional de Educação 2014-2024, definido pela Lei n.º 13.005, de 25 de 

junho de 2014, recentemente aprovada, após longo período de discussão.  

Esta meta – “alfabetizar todas as crianças até, no máximo, os oito anos de idade” 

(BRASIL, 2014) –, somada ao compromisso do PDE, conforme supracitado, reforça a 

perspectiva de “alfabetizar na idade certa”, indicada no Programa do PNAIC, contribuindo 

para que possamos inferir de antemão que, mais que um Programa de Governo  inspirado, seja 

no Programa Pró-Letramento, seja na Programa PAIC (Pacto pela Alfabetização na Idade 

Certa) iniciado em Sobral e estendido posteriormente ao Estado do Ceará, conforme 

analisaremos no capítulo 3, o PNAIC está sendo encaminhado para constituir-se no cenário 

atual como política pública de educação ou, nas palavras do Ministro Aloizio Mercadante, 

“[...] é o objetivo absolutamente estruturante de toda política educacional no Brasil”.9  

                                                 
9  Fonte: Terra TV- transcrição da pesquisadora. 
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CAPÍTULO 2. CAMINHO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada na pesquisa bem como o 

referencial teórico que a sustenta. Nesse sentido, discorremos sobre os procedimentos 

escolhidos para coleta e análise dos dados e informações obtidas. 

 

2.1 CAMINHANDO COM A TEORIA 

 

A perspectiva escolhida para dar conta da complexidade do tema toma como eixo 

norteador o conceito de totalidade na perspectiva da dialética marxiana. Em seus estudos 

sobre metodologia da investigação, Marx (1983) descobre a necessidade de definição de uma 

categoria inicial de análise, tão simples que possa ser tomada imediatamente pelo pesquisador 

como ponto de partida fundamental e, ao mesmo tempo, tão complexa que possa oferecer as 

maiores possibilidades de análise e reflexão, para que o real aparente seja apropriado como 

real concreto. A essa categoria ele chamou de categoria simples, tratando-se do conceito de 

totalidade. 

Entendemos que pela análise mais aprofundada das partes podemos chegar a uma 

melhor compreensão da realidade enquanto totalidade, princípio norteador de referência para 

o nosso estudo. Assim, nossa pesquisa foi desenvolvida com vistas à apreensão de aspectos 

originários do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, de modo que nos 

possibilitasse uma interpretação, o mais aproximada possível, da realidade desse Programa, 

incidindo, portanto, na necessidade precípua de reflexões correlatas a propostas e 

possibilidades em voga no âmbito das políticas públicas para a educação nacional que nos 

permitissem a qualificação deste “olhar para as partes”. Desse modo, tornou-se essencial a 

inserção de reflexões à luz do Sistema Nacional de Educação, que, na definição de Saviani 

seria o estabelecimento de “[...] uma unidade dos vários elementos ou serviços educacionais 

mobilizados por determinado país, intencionalmente reunidos de modo a formar um conjunto 

coerente que opera eficazmente no processo de educação da população do referido país.” 

(SAVIANI, 2010, p. 381).  

Todavia, segundo Saviani, o termo “Sistema Nacional de Educação” não dá conta da 

complexidade que delineia o campo da educação no Brasil. Os equívocos decorrentes da não 

compreensão desta complexidade levaram profissionais da educação a interpretar o Sistema 

Nacional de Educação “[...] ora como um conjunto de ‘coisas’ (escolas, níveis ou etapa de 
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ensino, programas pontuais e específicos, nível de administração pública etc.), ora como uma 

forma de agrupar semelhanças, cuja lógica funcionalista lhe dá sentido. Ambas as formas não 

atendem ao princípio básico de implantação [...]” (CONFERÊNCIA NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 2010, p. 20).  

Rompendo com a lógica formal, que estabelece a separação sujeitoobjeto, optamos 

pelo conceito de totalidade que promove a sua reunificação e com isso amplia as 

possibilidades de análise teórica sobre problemáticas em questão, no caso de nosso estudo, 

facilitando a apreensão da complexidade do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa, enquanto política pública de educação básica. 

Diz Vieira (2007, p. 55): 

 

Não é descabido afirmar que, com algumas poucas e honrosas exceções os teóricos 

do presente têm se contentado com a crítica (ideológica) às políticas vigentes ou ao 

estudo da gestão democrática em suas diferentes dimensões. Um levantamento entre 

os títulos da bibliografia recente sobre política e gestão da educação permite 

perceber esta tendência na esfera da gestão democrática (FERREIRA; AGUIAR, 

2001; BRASIL. MEC/INEP, 2000 e 2002; FORTUNA, 2000; BITTAR; OLIVEIRA, 

2004; BASTOS, 2005; LIMA, 2004; FERREIRA, 2003). Embora seja salutar a 

presença de tais temas nas cogitações dos educadores, por outro lado, é oportuno 

reconhecer que um amplo terreno permanece na penumbra e clama pela atenção dos 

estudiosos. Nesse sentido, uma compreensão do problema requer identificar algumas 

dessas zonas de sombra e sobre elas deter a atenção. 

 

Para referenciar nossa reflexão, avaliamos ser importante, também, pensar a questão 

da produção da consciência no âmbito das relações de trabalho que condicionam as práticas 

escolares do professor imerso no sistema de progressão continuada. De fato, como se verá no 

capítulo 4, os entrevistados buscam avidamente por informações que lhes assegurem uma 

certa margem de segurança sobre o uso dos conteúdos e recursos administrados. Por meio de 

programas que envolvem formação continuada docente, o profissional, não estando 

suficientemente informado quanto ao que se espera dele, pode, conforme se comprovou no 

decorrer da pesquisa, reproduzir a alienação ideologicamente almejada pelo sistema 

educacional vigente. Iria Brzezinski (2008, p. 1.152) esclarece: 

 

Coerente com os princípios do projeto excludente, o Estado regulador aplica à 

formação de professores da educação básica o modelo de competências e excelência 

(qualidade total), cujo objetivo primordial é o atendimento às necessidades de 

modernização da economia e do desenvolvimento medidos pela produtividade. Esta, 

de acordo com Chauí (1999), é orientada por três critérios: Quanto se produz? Em 

quanto tempo produz? Qual o custo do que produz? Tal modelo pauta-se no 

aligeiramento e flexibilidade da formação fora da universidade, reduz a quantidade 

de horas e a qualidade acadêmica, científica e cultural, porque o aligeiramento é 

induzido pela volatilidade das qualificações requeridas pelo mercado. Descarta a 

relevante busca do conhecimento pelo profissional que se forma e destina-se a 
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estimular uma frenética aquisição de certificados de qualidade incerta, com o 

objetivo primordial de “turbinar” os currículo vitae dos que aspiram a ingressar no 

mercado.  

 

Assim, o baixo nível qualitativo da formação do professor justifica amplamente a 

proposição de programas de formação continuada. Entretanto, tendo em vista a desinformação 

do professor quando ele é convidado a participar dessas ações formativas, a alienação sobre as 

condições objetivas para a realização de seu trabalho é potencializada tendo como 

consequência a formação de uma falsa consciência da realidade escolar e da relação teoria e 

prática. 

Nesse sentido, contribui Aguiar (2011, p. 265):  

 
Na última década, coincidindo ou não com as diretrizes do PNE 2001-2010, o 

governo federal desenvolveu um conjunto de ações objetivando a melhoria da 

formação e valorização dos profissionais da educação em particular dos professores 

da educação básica. Movia tal iniciativa a crença atribuída ao papel deste 

profissional como principal protagonista no esforço para alcançar “a equidade, a 

qualidade e a melhoria da organização da gestão dos sistemas de ensino e das 

escolas” (BRASIL/MEC/Inep, 2010, p. 600).  

Havia uma percepção generalizada de que o Brasil alcançara níveis relevantes 

quanto à cobertura escolar no ensino fundamental, ou seja, a taxa de escolarização 

das crianças de sete a 14 anos alcançara a quase universalização, com atendimento 

de 97%, e que o problema crucial seria assegurar a obtenção de padrões de qualidade 

compatíveis com os parâmetros internacionais. Nessa ótica, os professores teriam 

um papel fundamental e sua formação inicial e continuada passaria a se constituir 

numa questão de interesse do governo em todas as esferas jurídico-administrativas. 

Havia o reconhecimento de que a formação era necessária, de um lado, para 

assegurar a profissionalização e valorização dos profissionais da educação, e, de 

outro lado, que teria repercussões para a melhoria dos processos escolares e de 

ensino-aprendizagem. 

Tal compreensão induz o governo, a partir de 2003, a promover ações (diretamente 

ou em parcerias com várias instituições) que incidem na formação inicial e na 

ampliação das oportunidades de formação continuada.  

 

A formação continuada sendo concebida numa perspectiva, aparentemente crítica, mas 

essencialmente desarticulada, obstrui concretamente todo investimento e a prática do 

professor, incidindo mais uma vez sobre a necessidade premente da criação de um Sistema 

Nacional de Ensino, que unifique a proposta educacional da LDBEN, dando norte para as 

ações ali promulgadas. Sobre os aspectos político e histórico dessa questão, Saviani (2001, p. 

22) esclarece:  

 

[...] as dificuldades para a realização da idéia de sistema nacional de ensino se 

manifestaram tanto no plano das condições materiais e políticas como no âmbito da 

mentalidade pedagógica. Assim, o caminho da implantação dos respectivos sistemas 

nacionais de ensino, por meio do qual os principais países do Ocidente lograram 

universalizar o ensino fundamental e erradicar o analfabetismo, não foi trilhado pelo 

Brasil. E as conseqüências desse fato se projetam ainda hoje deixando-nos um 
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legado de agudas deficiências no que se refere ao atendimento das necessidades 

educacionais do conjunto da população.  

 

A falta de um Sistema Nacional que unifique as ações pedagógicas, mentadas para sanar 

as lacunas da formação docente, produz a dispersão e uma falsa consciência sobre os processos 

que atribuem ao professor a desejada qualificação profissional, que traria uma qualidade maior 

para a educação no país. A prova disto está na contribuição que traz Dourado (2011) quando 

discute a trajetória do planejamento das políticas educacionais no Brasil. Segundo ele, o 

histórico do planejamento e dos encaminhamentos inerentes a políticas públicas para a 

educação nacional tem sido caracterizado por políticas governamentais, em detrimento de 

políticas de Estado, não obstante os processos regulatórios, sobretudo a partir do início da 

década de 1930, momento inaugural de um marco ou momento da gênese dos movimentos da 

sociedade civil organizada em defesa do alcance da qualidade na educação nacional, 

destacando-se em 1932 o Manifesto dos Pioneiros da Educação. Com realce, também, as 

limitações e os mecanismos de regulação presentes no Estado Novo (1937-1945), os embates no 

processo de redemocratização social evidenciados no período que compreendeu dos anos de 

1940 ao início dos anos de 1960 e ainda a década de 1980, quando foram travadas muitas lutas 

em prol de melhorias na educação nacional, no processo constituinte, na defesa e proposição de 

uma Lei de Diretrizes e Bases para educação democrática e qualitativa, bem como de um plano 

nacional de educação como expressão dos anseios sociais, que culminaram dos congressos 

nacionais de educação e de encaminhamentos advindos do Fórum Nacional em Defesa da 

Escola. De acordo com Dourado (2011), como resultado dessas mobilizações, observam-se 

avanços importantes na Constituição Federal de 1988, apesar das perdas para a hegemonia 

governamental, que cerceou sobremodo as propostas documentadas pelo movimento quando na 

aprovação dos textos da LDB (Lei n° 9.394/1996) e do PNE (Lei n° 10.172, de 9/1/2001) e 

nesse contexto, muito ainda se tem a lutar e conquistar, à exemplo da composição de um 

Sistema Nacional de Educação para o Brasil, que tem como marco do início de caminhada a 

Conferência Nacional de Educação (CONAE) realizada em 2010, mas para o qual Saviani e 

outros estudiosos indicam ainda um longo caminho a ser percorrido e muitos contrassensos a 

serem superados em sua efetiva construção como documento norteador das políticas públicas 

para a educação, a começar pelo Plano Nacional de Educação, que seria, segundo eles, a base 

para o Sistema, mas que não foi colocado em prática em sua plenitude, afirmação que se 

constata na ponderação de Dourado (2011, p. 51):  
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No governo Lula, muitas políticas passaram por alterações significativas, na 

concepção, abrangência e, ainda, nos processos de gestão e financiamento das 

políticas direcionadas à educação básica e à educação superior, bem como as 

modalidades educativas. No entanto, também secundarizou o PNE, aprovando em 

seu lugar, um plano governamental (PDE). Tal constatação revela que a despeito de 

determinados avanços nas políticas educacionais, foi mantida a lógica histórica do 

planejamento e da proposição de políticas governamentais, em detrimento das 

políticas de Estado.    

 

Nesse sentido, coadunamos com Vieira (2007, p. 58): 

 

Sob esse ponto de vista, a análise da(s) política(s) de educação requer uma 

compreensão que não se contenta com o estudo das ações que emanam do Poder 

Público em suas diferentes esferas (União, Estados, Municípios). Esta deve alcançar 

a escola e seus agentes e, num movimento de ida e volta, procurar apreender como 

as ideias se materializam em ações, traduzindo-se, ou não, na gestão educacional e 

escolar.  

 

Refletindo sobre a necessidade de alcançar a escola e seus agentes, num movimento de 

ida e vinda, conforme recomenda Sofia Lerche Vieira, entendemos que a necessária 

articulação que precede a efetivação da qualidade na educação, implica ajustes, seja por meio 

do Regime de Colaboração 10, seja pela construção do Sistema Nacional de Educação. De 

todo modo, indiferente da ação investida para os ajustes necessários, há que se contemplar a 

participação efetiva de todos os sujeitos envolvidos, articulando os sistemas estaduais, 

municipais, distrital e federal de ensino, devem, antes de tudo, considerar as metas do Plano 

Nacional de Educação (Lei n.º 13.005/2014), tendo em pauta as questões relacionadas às 

especificidades locais, conforme proposto na Conferência Nacional de Educação (CONAE) 

realizada em 2010. 

 

Intitulada “Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: O Plano 

Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação”, a CONAE cumpriu um 

importante papel, constituindo um espaço democrático de discussão e deliberação de 

concepções e proposições educacionais para o Estado Brasileiro, com especial 

destaque para a construção do Sistema Nacional de Educação e de um plano 

nacional como política de Estado. (DOURADO, 2011, p. 51)  

 

Assim, o sistema educacional está sendo pressionado a modificar-se para acompanhar 

as mudanças impostas no plano econômico e cultural, o que implica numa transformação da 

consciência que o sujeito – no caso, o professor – tem de sua posição no mundo. É urgente 

formá-lo para que ele compreenda a emergência de novos fatores sociais condicionantes da 

sua prática em sala de aula. É imperioso que ele, como sujeito coletivo, compreenda a 

extensão do papel que cabe à educação. 

                                                 
10 Trata-se do Regime de colaboração, discutido em diversos trabalhos pela pesquisadora Sofia Lerche Vieira 
(2010a, 2010b) 
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Movimentar o pensamento, seguindo por essa lógica, significa, portanto, refletir sobre 

a realidade partindo da dialética do concreto, como recomenda Korel Kosik (1976), ou seja, a 

realidade dada, o real aparente, o objeto assim como se apresenta à primeira vista e, pelas 

abstrações (elaborações do pensamento, reflexões, teoria) chegar ao concreto (compreensão 

mais elaborada do que há de essencial no objeto concreto pensado) tornando mais completa a 

realidade observada.    

Segundo Kosik (1976 apud FRIGOTTO, 2000), há uma conexão e mediação constante 

entre a parte e o todo quando significam um só tempo; ou seja, um fenômeno social é um fato 

histórico na medida em que é examinado como momento de um determinado todo. Assim, 

segundo o autor, o conhecimento é processo de concretização entre as partes e o todo e do 

todo para as partes dialeticamente. 

Nesse sentido, a explicação da essência das mudanças – nesse caso relacionadas à 

alfabetização nas séries iniciais –, no tocante às políticas públicas para a educação básica, não 

se satisfaz simplesmente com a compreensão das causas externas. É preciso considerar o 

movimento entre aparência e essência, na dialética entre o que se mostra na exterioridade do 

fenômeno na sua relação contraditória com os conteúdos internos desse mesmo fenômeno, 

sendo necessário promover uma reflexão para conhecer as causas internas, que são a razão das 

mudanças no plano da realidade sociocultural em que se insere a educação. 

Pensando em termos de práticas educativas, nas quais o cotidiano traz diferentes 

cenários determinados e determinantes do e pelo ser humano, tem-se a educação como o lugar 

da formação política de consciências ou, no caso de sociedades que ainda não definiram um 

projeto educacional de expressão nacional, como o lugar da produção da consciência alienada.  

O materialismo histórico é, portanto, o caminho teórico voltado para uma educação 

transformadora das estruturas sociais e, consequentemente, do ser humano inserido numa 

dialética que transforma as condições alienantes. Nesse sentido, segundo Saviani (2000, p. 

58), “[...] quanto mais adequado for o nosso conhecimento da realidade, tanto mais adequados 

serão os meios de que dispomos para agir sobre ela”. Assim, entender a racionalidade do fazer 

pedagógico no chão da escola significa buscar desvelar as diretrizes que são suporte ao agir 

pedagógico, o que pode ser ilustrado pelo movimento criado e retroalimentado no debruçar 

sobre os dados colhidos durante esta pesquisa, quando as categorias de análise foram se 

apresentando, se modificando e a partir das quais os caminhos da pesquisa foram se 

delineando. 
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2.2 CAMINHOS METODOLÓGICOS TRILHADOS 

 

As referências teórico-metodológicas que balizaram a análise dos resultados da 

pesquisa auxiliaram no desvelamento dos aspectos mais profundos da realidade que 

condicionam as práticas escolares. A reflexão sobre os dados coletados contemplou a proposta 

do PNAIC, conforme anunciada nos marcos regulatórios, bem como as dimensões que 

possibilitaram estabelecer nexos mais profundos entre os documentos e o contexto histórico e 

político (relações com outros programas, atores envolvidos). Promovemos um recorte 

analítico da realidade local de consolidação dessa proposta na prática, representada pela 

análise que foi feita da implementação do PNAIC na Rede Municipal da cidade de São Paulo, 

convergindo suas ações na perspectiva dialética: 

 

O conhecimento dialético da realidade não deixa intactos os conceitos no ulterior 

caminho do conhecer, não é uma sistematização dos conceitos que procede por 

soma, sistematização essa fundada sobre uma base imutável encontrada uma vez por 

todas: é um processo em espiral de mútua compenetração e elucidação de conceitos, 

no qual a abstratividade (unilateralidade e isolamento) dos aspectos é superada em 

uma correlação dialética, quantitativo-qualitativo. Regressivo-progressivista. A 

compreensão dialética da totalidade significa não só que as partes se encontram em 

relação de interna interação e conexão entre si e com o todo, mas também que o todo 

não pode ser petrificado na abstração situada por cima das partes, visto que o todo se 

cria a si mesmo na interpretação das partes. (KOSIK, 2002, p. 50 apud 

PETRONZELLI, 2014).  

 

Buscamos, na pesquisa, captar, a todo momento, o movimento, a ligação e unidade 

resultante da relação dos contrários, que ao se oporem dialeticamente, um incluindo-

se/excluindo-se no/do outro, se destroem ou se superam.  

Nesse sentido, 

 

O pensamento deverá mover-se durante o transcurso da investigação, entre os pólos 

dialeticamente relacionados, buscando compreender onde e como se 

incluem/excluem, desaparecem o originam uma nova realidade; [...] buscando não 

explicações lineares que “resolvam” as tensões entre os contrários mas captando a 

riqueza do movimento e da complexidade do real, com suas múltiplas determinações 

e manifestações (KUENZER, 1998, p. 65). 

  

Definida a base teórica, conforme emergiram os temas subjacentes à análise 

pretendida, além dos documentos oficiais e marcos regulatórios, procuramos contribuições de 

outros estudiosos que norteassem suas reflexões nessa mesma corrente teórica, buscando 

assim, de um lado, preservar a perspectiva do materialismo-histórico pela qual optamos e, de 

outro, ampliar nossos horizontes diante de cada um dos temas imbricados em nossos estudos.  
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Assim, no que concerne às políticas públicas para a educação básica, referenciamo-nos 

em Demerval Saviani (1999, 2000, 2001, 2010, 2012, 2014); em relação ao eixo de formação 

continuada docente no contexto das políticas públicas, recorremos às pesquisas de Iria 

Brzezinski (2008) e Olgaíses Cabral Maués (2003); quanto a aspectos das políticas para a 

educação básica, anunciadas pela Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional 

(LDBEN) e no Plano Nacional de Educação, nos embasamos nos estudos de Luiz Fernando 

Dourado (2011) e Demerval Saviani (2010, 2014); quanto a aspectos relacionados a reformas 

e autorreformas da educação brasileira, incluindo perspectivas do regime de colaboração, 

apoiamo-nos em Sofia Lerche Vieira (2007, 2010a, 2010b) e Sofia Lerche Vieira e Isabel 

Maria Sabino de Farias (2007); quanto à história da alfabetização no Brasil, recorremos 

principalmente aos estudos de Maria do Rosário Mortatti (2000, 2004) e, especialmente 

quando falamos de leitura no Brasil, utilizamos como referência Regina Zilberman (2009). Ao 

tratarmos do conceito de alfabetização no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, e 

de concepções adjacentes ao conceito, tivemos que recorrer a diversos estudiosos, dada a 

complexidade do tema. Para tanto, partimos dos estudos de Maria do Rosário Mortatti e, 

conforme a necessidade, fomos agregando estudiosos que referenciassem valor aos termos e 

conceitos apresentados no Programa, tais como: Angela Kleiman (1995), nas concepções de 

letramento; Magda Soares (1995), na concepção atual de letramento; e Emilia Ferreiro e Ana 

Teberosky (1999), no construtivismo.  

Segundo Kuenzer (1998), o conhecimento está em permanente movimento crescente 

entre o pensamento do abstrato ao concreto através do empírico, ou seja: 

 

[...] através do efetivo movimento da teoria para a prática e desta para a teoria, na 

busca da superação da dimensão fenomênica e aparente do objeto, buscando sua 

concretude; a teoria já produzida e expressa na literatura será buscada 

permanentemente a partir das demandas de compreensão do empírico e tomada 

sempre como marco inicial e provisório, a ser reconstruída e transformada na sua 

relação com o objeto de investigação. (KUENZER, 1998, p. 64).  

 

Assim, conforme os caminhos da pesquisa delinearam-se à nossa frente, a partir dos 

estudos conceituais e dos objetivos aos quais nos propusemos, houve a necessidade de 

fazermos escolhas relacionadas aos procedimentos metodológicos de coleta e análise de 

dados, os quais apresentamos a seguir. 

Com o objetivo de elucidar o que é o PNAIC, destacando principalmente quais são 

seus objetivos e finalidades, e identificando os pressupostos estruturantes, utilizamos 

inicialmente, como procedimento metodológico, a pesquisa documental, investigando 

aspectos do Programa, referenciados nos documentos oficiais e marcos regulatórios, 
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considerando ainda textos explicativos feitos especialmente para profissionais da educação 

municipal de São Paulo e artigos publicados sobre o tema. Tal procedimento foi também 

realizado nos cadernos do Pacto, com a finalidade de compreender para sintetizar e apresentar 

o(s) conceito(s) de alfabetização que permeia(m) o Programa.  

Segundo Ludke e André (1986), a análise documental é um procedimento importante 

na pesquisa, seja complementando informações obtidas por outros procedimentos, seja 

revelando novos enfoques de um tema ou problema.   

Nesse sentido, após termos caracterizado o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa, partimos para o levantamento de seus antecedentes históricos, por meio dos programas 

que o preconizaram.    

Foi nesse momento da pesquisa que nos deparamos, de um lado, com reportagens que 

apresentavam o Programa pela Alfabetização na Idade Certa (PAIC) desenvolvido no Ceará 

como o berço do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e, de outro, com a 

falta dessa informação nos documentos oficiais de apresentação do PNAIC, que apontam 

apenas para o Programa Pró-Letramento como inspiração para o PNAIC em diversos trechos da 

apresentação do Programa, especialmente no que tange aos cadernos de formação continuada.  

Tal lacuna apontou para a necessidade de buscarmos outras fontes de informação, 

levando-nos a incluir uma entrevista com Sofia Lerche Vieira, que fora secretária de educação 

do estado do Ceará em período de desenvolvimento do PAIC, visando encontrar pistas que 

nos levassem à compreensão da real relação entre PAIC e PNAIC e ao porquê da ausência 

dessa informação nos documentos oficiais, ou seja, um background para nossa pesquisa. 

Esta entrevista foi elaborada e desenvolvida à luz da prática reflexiva, proposta por 

Szymanski, Almeida e Prandini (2011, p. 15), que assim inferem: 

 

Foi na consideração da entrevista como um encontro interpessoal no qual é incluída a 

subjetividade dos protagonistas, podendo se constituir um momento de construção de um 

novo conhecimento, nos limites da representatividade da fala e na busca de uma 

horizontalidade nas relações de poder, que se delineou esta proposta de entrevista, a qual 

chamamos de reflexiva, tanto porque leva em conta a recorrência de significados durante 

qualquer ato comunicativo quanto pela busca de horizontalidade.  

 

Segundo propõem as autoras, nesta abordagem, o potencial reflexivo se expressa por dois 

momentos: o primeiro, quando o entrevistador expressa sua compreensão em relação à fala do 

entrevistado, durante a realização da entrevista, e o segundo, ao apresentar a transcrição inicial das 

respostas ao entrevistado, possibilitando-lhe a reflexão e a reorganização de aspectos que a seu ver 

não permitam a expressão fidedigna de sua opinião/resposta. 
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Essa “volta” ao entrevistado garantindo-lhe o direito de ouvir e, talvez, de discordar 

ou modificar suas preposições durante a entrevista, assim como os cuidados a ele 

dispensados, cumprem também um compromisso ético presente em qualquer 

situação em que se utilize a entrevista, desde a pesquisa em ciências sociais até o 

jornalismo. (CRIPA, 1998, p. 50 apud SZYMANSKI; ALMEIDA; PRANDINI, 

2011, p. 16).  

 

Dessa entrevista, além das considerações que apresentamos ao longo dos capítulos, 

emergiram novos atores, documentos e fatos, de cuja análise nos possibilitou inicialmente o 

estabelecimento de relações entre os diversos atores e papéis político-sociais que ocuparam e 

ocupam, inferindo possibilidades de que esteja nesse contexto a explicação para a relação e 

não vinculação entre os programas investigados por nós.  

Ainda, considerando o objetivo e a finalidade do estudo, no que concerne à análise em 

perspectiva dialética da inter-relação todo-parte, conforme já esclarecemos no item anterior, 

fechamos a tríade de nossa pesquisa (proposta – implicações intrínsecas – aplicação local), 

apresentando uma breve enunciado da implantação inicial do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa, do ponto de vista municipal, à luz da avaliação de docentes que 

participaram da ação formativa, tendo como recorte de tempo o ano de 2013.   

Esclarecemos que esse recorte de tempo refere-se às primeiras 120 horas de curso, 

quando foram elencadas temáticas de alfabetização. Desse modo, o recorte não se fragmenta, 

tendo em vista que no ano seguinte iniciou-se um novo caderno com temáticas de matemática, 

o que implicou novo público-alvo (conforme atribuição de classes para o ano) e nova 

formação dos orientadores de estudo e, sendo assim, um novo processo, que, por suas 

características, se mostra independente do primeiro.  

Para tanto, pré-selecionamos três Diretorias Regionais de Educação (DRE), dentre as 

13 que compõem a Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo, tendo como primeiro 

critério sua representatividade diante das múltiplas realidades socioeconômicas locais com as 

quais trabalham as escolas paulistanas (contemplando desde escolas localizadas em áreas 

centrais até as mais periféricas, tanto em comparação à realidade de um único bairro quanto 

entre as regiões de referência de atendimento da DRE). Assim, caracterizamos o atendimento 

das DREs pré-selecionadas, por meio do levantamento das escolas e regiões atendidas por 

elas11 e comparando-as por meio de dados das realidades socioeconômicas locais12.  

                                                 
11  Consultamos a relação disponível no portal da Secretaria Municipal de Educação, no endereço: 

<http://www.portalsme.prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em: 15 mar. 2013. 
12  A análise comparativa foi desenvolvida tendo por base dados apresentados no atlas municipal. Disponível 

em: <http://atlasmunicipal.prefeitura.sp.gov.br/Login/Login.aspx>. Acesso em: 15 mar. 2013. 



39 

Nosso próximo passo foi selecionar uma entre as três, e para isso fomos visitar as 

diretorias regionais, solicitando conversar com a pessoa responsável pelo setor pedagógico 

(chamado de DOT-P). Lá estando, procedemos à apresentação tanto na posição de 

coordenadora pedagógica da Rede, interessada em atuar como orientadora de estudos13, 

quanto como pesquisadora interessada em converter essa possibilidade em objeto de 

estudo/pesquisa de mestrado. Desse modo, pudemos avaliar a disponibilidade das pessoas em 

cooperar com a pesquisa e ao mesmo tempo aproveitar a oportunidade de inserção no 

contexto, viabilizando uma melhor compreensão dele, o que conforme já descrevemos na 

Introdução, não fora possibilitado na condição de participante.   

Recebemos convite para ser orientadora de estudos em uma das três DREs que havíamos 

pré-selecionado e a concomitante autorização de disponibilização de acesso a dados e documentos 

inerentes ao PNAIC, bem como para aplicação de questionários a docentes participantes, que nos 

fora concedida mediante o compromisso de mantermos em sigilo a identificação da DRE 

pesquisada e dos profissionais participantes que se voluntariassem a participar. 

Na DRE de onde surgiu o convite compusemos nossa amostra de pesquisa por meio de 

dois procedimentos complementares: análise documental/de dados e aplicação de 

questionários, cuja apresentação e interpretação dos dados encontra-se no capítulo 4.  

Por meio do primeiro procedimento, tivemos o intuito de observar características da 

Rede de Ensino Municipal da cidade de São Paulo, possibilidades de adesão (quem e em que 

circunstâncias pôde participar) às ações formativas do PNAIC e percentual de adesões entre 

os professores pertencentes ao universo investigado. Desta maneira, consideramos como fonte 

de pesquisa: documentos, circulares internas e outros aportes que indicassem a inscrição dos 

professores para a ação formativa e suas respectivas especificações, como planilhas e tabelas 

contendo quantidade e dados dos inscritos, e outros documentos disponibilizados pela 

Diretoria Regional de Ensino pesquisada. 

O segundo procedimento (de aplicação de questionários) visou levantar em um 

primeiro momento as expectativas formativas de professores-alfabetizadores que aderiram à 

participação na ação formativa (temáticas de alfabetização para o ano de 2013), e, em um 

segundo momento, como estes mesmos professores avaliavam a medida de alcance da ação 

formativa ao final do processo, à luz do discurso do sujeito coletivo (LEFEVRE; LEFEVRE, 

2012), composto pelas expectativas elencadas inicialmente por eles. 

 

                                                 
13  Vide descrição no capítulo 1. 
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O DSC como técnica consiste em uma série de operações sobre a matéria-prima dos 

depoimentos individuais ou de outro tipo de material verbal (artigos de jornais, 

revistas, discussões em grupo, etc.), operações redundam, ao final do processo, em 

depoimentos coletivos, ou seja, constructos confeccionados com estratos literais do 

conteúdo mais significativo dos diferentes depoimentos que apresentam sentidos 

semelhantes. (LEFEVRE; LEFEVRE, 2012, p. 17).  

 

Na técnica do discurso do sujeito coletivo (DSC), os depoimentos coletados são 

metodologicamente tratados com o objetivo de obter o pensamento coletivo. A técnica 

consiste basicamente em analisar o material, nesse caso escrito, coletado em pesquisas que 

têm depoimentos como sua matéria-prima, extraindo-se de cada um destes depoimentos as 

ideias centrais (IC) ou ancoragens e as suas correspondentes expressões-chave (ECH); com as 

ideias centrais/ancoragens e expressões-chave semelhantes compõe-se um ou vários 

discursos-síntese que são os discursos do sujeito coletivo. As expressões-chave (ECH) são 

pedaços, trechos do discurso, que devem ser destacados pelo pesquisador, e que revelam a 

essência do conteúdo do discurso ou a teoria subjacente. A ideia central (IC) é um nome ou 

expressão linguística que revela, descreve e nomeia, da maneira mais sintética e precisa 

possível, o(s) sentido(s) presente(s) em cada uma das respostas analisadas e de cada conjunto 

homogêneo de ECH, que vai dar nascimento, posteriormente, ao DSC. O discurso do sujeito 

coletivo (DSC) é, portanto, uma reunião num só discurso/síntese redigido na primeira pessoa 

do singular de expressões-chave que têm ideias ou ancoragens centrais semelhantes ou 

complementares. Estes conteúdos de mesmo sentido, reunidos num único discurso, por 

estarem redigidos na primeira pessoa do singular, buscam produzir no leitor um efeito de 

“coletividade falando”. 

O conteúdo deste depoimento-síntese é editado para constituir o produto final que é o 

discurso do sujeito coletivo, ou seja, uma opinião coletiva de uma pessoa coletiva, redigida na 

primeira pessoa do singular. As representações sociais sobre o assunto pesquisado são 

constituídas pelo conjunto dos discursos do sujeito coletivo relativos aos temas e subtemas 

pesquisados. Tendo como base os DSCs obtidos e seu contexto, pode-se discutir sobre o 

motivo de as pessoas terem tais pensamentos, bem como quais suas consequências e 

implicações práticas. Definido qualitativamente o caráter coletivo do pensamento social, é 

realizada a coletivização dos resultados pela quantidade. Os dados são organizados em 

gráficos representativos da frequência em que cada opinião aparece em relação ao número 

total de opiniões. 

Cabe esclarecer que, com vistas à composição do “Discurso do Sujeito Coletivo”, 

procuramos coletar os dados da maneira que, mesmo considerando os espaços coletivos em 
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que foram realizados, melhor permitissem aos professores-pesquisados imprimir suas 

opiniões individuais. Assim utilizamos, como procedimento de coleta, a escrita de “versão de 

sentido” que, conforme Amatuzzi (2001), prevê que o sujeito discorra sua opinião no 

momento em que o fato ocorre em sua vida, o que diminui a probabilidade de interferências 

externas em sua opinião. 

Desse modo, em um primeiro momento, no começo do encontro inicial de formação 

dos professores-alfabetizadores de 2013 (temáticas de alfabetização), organizado pela DRE 

pesquisada, procedemos à aplicação de questionários semiestruturados com questões abertas e 

fechadas a alfabetizadores, para que a partir de sua análise pudéssemos identificar as razões e 

as expectativas que culminaram na adesão à ação formativa. 

Disponibilizamos os questionários a 3 turmas, cada uma formada por docentes de um 

dos anos do ciclo de alfabetização (respectivamente: uma formada por docentes regentes de 1º 

ano, uma formada por docentes de 2º ano e uma formada por docentes de 3º ano), tendo como 

critério de seleção turmas que tivessem, se possível, o mesmo número de docentes presentes 

naquele dia. Selecionamos então três turmas com 25 educadores cada uma14. Dos 75 docentes 

aos quais fora proposto o questionário, 32 aceitaram participar. Esse questionário, assim como 

o contido no termo de participação livre e esclarecido, foi explicado e aplicado pela própria 

pesquisadora. Cabe elucidar que, para que isso fosse possível, todas as turmas selecionadas 

faziam seus encontros aos sábados. 

Ao final do período de desenvolvimento da referida formação (na última hora do 

último encontro, realizado em dezembro de 2014), apresentamos um novo questionário 

organizado à luz das expectativas elencadas no primeiro, a fim de se verificar em que medida 

as expectativas iniciais do curso se consolidaram ou não ao longo do processo. 

Para identificar as categorias de convergência de expectativas entre os participantes e 

assim compor o segundo questionário, utilizamos o discurso do sujeito coletivo (DSC) 

composto pelo depoimento do início, visando “[...] agregar o que a pesquisa qualitativa tem 

de positivo às virtudes da pesquisa quantitativa” (LEFEVRE; LEFEVRE, 2012) quando na 

busca pela opinião qualificada, nesse caso traduzidas por expectativas (ao início), e avaliação 

à luz das expectativas levantadas inicialmente (ao final) de professores-alfabetizadores 

participantes das 120 horas iniciais da ação formativa do Pacto Nacional pela Alfabetização 

                                                 
14  Mais tarde viemos a saber que havia entre eles alguns coordenadores e professores que não foram 

considerados público-alvo, que conforme nos explicou a diretora de DOT-P, estavam participando como 

ouvintes voluntários (sem direito ao material, a certificação ou mesmo a bolsa-auxílio), como uma tentativa, 

segundo ela, daquela DRE suprir essa especificidade. 
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na Idade Certa, que teve como foco temáticas de língua portuguesa e foi ofertada ao longo de 

2013 (de março a dezembro).  

No entanto, as turmas estavam visivelmente bem mais vazias, sendo localizadas 

apenas 15 dos 32 participantes iniciais, das quais apenas 6 devolveram o questionário 

respondido. Assim, para tentar compreender o que esse esvaziamento poderia significar, 

complementamos a pesquisa analisando as listas de presença daquelas três turmas e 

realizando uma entrevista com a pessoa responsável pela inserção/exclusão de dados no 

sistema do programa na DRE pesquisada.  

Na fase de interpretação e análise dos dados, contrapusemos ainda os dados 

apresentados pela DRE pesquisada (acerca da totalidade de participantes 

inscritos/concluintes/evadidos da ação formativa) e as opiniões dos professores-

alfabetizadores pesquisados fornecidas nos questionários e depoimentos complementares, 

observando-se se as mesmas convergiam nos aspectos que refletiam. 

À luz de todos os elementos e dados traçamos nossas considerações que são 

apresentadas ao longo do trabalho, especialmente no capítulo 4.   

A partir das considerações feitas na análise dos dados coletados, passamos, finalmente, 

à proposta de intervenção que compõe as considerações finais, na qual apresentamos possíveis 

necessidades de ajustes apontados pela pesquisa e possibilidades vislumbradas para o 

aprimoramento da proposta do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, inclusive no 

eixo da formação continuada, que foi evidenciado nos dados coletados na pesquisa.  
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CAPITULO 3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Este capítulo apresenta antecedentes históricos da proposta do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa, para o qual buscamos organizar e relacionar aspectos históricos, 

conceituais e políticos que o compõem. Iniciamos, para tanto, por breve histórico da 

alfabetização no Brasil e sua relação com os interesses políticos do Estado, impulsionando 

políticas educacionais, e passamos aos antecedentes do PNAIC a partir dos indicativos de 

influência/inspiração de programas precursores à sua organização, que, conforme registros 

nos documentos e discursos oficiais, seria o programa Pró-Letramento. Na sequência, 

apresentamos as diretrizes do Programa Pacto pela Alfabetização na Idade Certa (PAIC)15, 

desenvolvido no Estado do Ceará, sobre o qual investigamos indícios de relação com o 

PNAIC, sob a possibilidade de ter sido o primeiro a base para o segundo.  

 

3.1 BREVE HISTÓRICO DA ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL E SUA RELAÇÃO COM A 

POLÍTICA EDUCACIONAL  

 

Ao conceito de alfabetização desvelado no capítulo 1, acrescentamos a contribuição de 

Freire (1997) que frisa que a educação se faz num contexto social, econômico e político, 

sendo, portanto, caracterizada por limites e possibilidades. Tais limites são estabelecidos pelos 

interesses da sociedade e/ou de grupos sociais, sendo também fruto de antecedentes histórico-

político-sociais que os constituem, não podendo ser, portanto, negados.  

Os estudos de Maria do Rosário Mortatti (2000, 2004) sobre o ensino da leitura e da 

escrita no Brasil nos ajudam a compreender que a preocupação do Estado em intervir na 

formação do cidadão por meio da educação, com base em um projeto educacional de interesse 

nacional, não é algo novo. E embora esse fenômeno tenha sido intensificado, principalmente a 

partir da proclamação da República, em 1889, idealizado, naquele período, do ponto de vista 

de um projeto político liberal, como agente de “esclarecimento de massas” e como um dos 

fundamentos da nova ordem política, econômica e social desejada, ele tem raízes profundas 

no período colonial.   

 

                                                 
15 Há o devido destaque a esse item, tendo em vista a relevância das informações para a construção do 
contexto histórico do Programa pesquisado e consequentemente ao alcance dos objetivos dessa pesquisa. 
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Assim, mesmo que Mortatti discuta a história do ensino da leitura e da escrita no 

Brasil do ponto de vista da alfabetização, é possível perceber que esse fenômeno acontece na 

esfera de outros níveis de ensino e possibilita a compreensão de vários outros fenômenos 

ocorridos no contorno dessa história ao longo do tempo, a começar pela formulação de que o 

ensino-aprendizagem dessas duas práticas culturais e sociais tem sido guiado, essencialmente, 

pelas formas e necessidades de usos e funções que a elas foram sendo atribuídas e que, em 

geral, estão ligados aos interesses, objetivos e necessidades da nação, dos governantes e do 

capital. 

Regina Zilberman (2009), ao discutir a história da leitura no Brasil no ensaio “A 

leitura no Brasil: sua história e suas instituições”, afirma que essa história lida com 

pelo menos três elementos: uma instituição – a escola – responsável pelas ações 

pedagógicas de ensino da leitura, na qual atuam sujeitos assalariados, habilitados para 

exercer a função, independentemente de estar bem qualificados ou não; uma técnica – a 

escrita –, código reconhecido e aceito para utilização nas relações familiares, sociais e 

econômicas; e por último, uma tecnologia, pela qual é fixada a escrita num meio físico 

permanente.   

Na visão de Zilberman, todas as alterações ocorridas nas formas de fixar e/ou 

transportar a escrita caminhou em direção à facilitação e à socialização, sobretudo pelas 

condições oferecidas pela sociedade capitalista, que trouxe consequências sociais e 

individuais, pois, se de um lado aquele que sabe ler e escrever tem seu lugar ao sol nas 

sociedades modernas, de outro lado, aqueles que não sabem podem ficar alheios às práticas 

sociais e culturais que necessitam da leitura e da escrita.  

Tais afirmações se coadunam com a fala do ministro Aloizio Mercadante, que durante 

a cerimônia oficial de lançamento do PNAIC, discursa: 

 
Qual é o objetivo central do pacto? A alfabetização! Alfabetizar todas as crianças em 

Língua Portuguesa e matemática até o terceiro ano do ensino fundamental, aos oito 

anos de idade, portanto até os oito anos de idade que todas as crianças saibam ler, 

escrever e interpretar um texto, para a partir daí poderem se desenvolver, junto com 

as primeiras lições de matemática. Sem essas ferramentas elas não tem futuro na 

escola e dificilmente terão no mercado de trabalho, na cidadania.16  

 

Para Richard Bamberger (1988), toda essa valorização da leitura e da escrita na 

sociedade atual deu-se, entre outros fatores, graças ao desenvolvimento social, econômico e 

tecnológico ocorrido nas sociedades modernas industrializadas e globalizadas que, segundo 

                                                 
16  Fonte: Terra TV, transcrição e grifo da pesquisadora. 
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ele, aconteceu, sobretudo, em função dos avanços tecnológicos. Todo esse desenvolvimento, 

segundo o pesquisador austríaco, também pode ser considerado um fator impulsionador das 

mudanças ocorridas nos modos de pensar a leitura. Tanto desenvolvimento exigiu cada vez 

mais a “colaboração intelectual” da maioria das pessoas para o mercado de trabalho, o que 

ajudou a intensificar o debate acerca da necessidade de democratizar a leitura. Seria preciso 

romper com um cenário que privilegiava o ato de ler apenas para uma parcela da sociedade.  

Por esse motivo, o ensino da leitura passou a ser considerado como possibilidade de 

transposição das “barreiras educacionais”, particularmente, por representar “[...] 

oportunidades mais justas de educação [...] através da promoção do desenvolvimento da 

linguagem e do exercício intelectual” (BAMBERGER, 1988, p. 11). 

Assim, a implantação e desenvolvimento do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa, a exemplo de outras iniciativas advindas de políticas públicas de educação, 

mais especificamente as voltadas para alfabetização (RIGOLON, 2007; GATTI; 

BARRETO; ANDRÉ, 2011), liga-se diretamente à aprendizagem da leitura e da escrita, e, 

ao lado da capacidade de fazer cálculos, foi colocada como eixo básico da educação formal 

no Brasil.  

Mas cabe-nos questionar, por fim: Como chegamos ao PNAIC como política nacional 

de educação? No que foi baseado? Quais foram seus antecedentes históricos? Há relação com 

outras iniciativas advindas de políticas públicas de educação? 

 

3.2 DE REPENTE... POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO. MAS, DE ONDE SURGIU 

O PNAIC, AFINAL? 

 

Com o objetivo de compreender o que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa, investigamos o contexto de sua criação até chegarmos na proposta atual em âmbito 

nacional. Assim, buscamos, nos documentos oficiais e fontes de informação complementares, 

desvelar qual foi o histórico de composição da proposta do PNAIC, quais foram os programas 

que o precederam e que são apontados como sendo seus precursores. Nenhum programa seria 

convertido em política nacional de alfabetização sem que houvesse um nível de segurança de 

sua viabilidade e efetividade, conforme nos afirma Sofia Lerche Vieira   

 

Sem a menor sombra de dúvida, nos diferentes contextos, as políticas de educação 

resultam de um complexo conjunto de circunstâncias de caráter histórico e cultural. 

Todos os países que têm obtido respostas positivas do ponto de vista da melhoria de 

seus sistemas, contudo, compartilham um pacto pela educação, que ultrapassa 
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governos e toma a educação como projeto de longo prazo. A escola de qualidade 

para todos, nesses casos, é projeto de Estado e não de governo. E se isto não faz toda 

a diferença, com certeza, faz muita. (VIEIRA, 2007, p. 8). 

 

Para essa discussão também contribui Bernadete Gatti:  

 

Desse ponto de vista, cabe perguntar, à luz das políticas postas em ação pelas 

diferentes instâncias de governo no Brasil – país federativo que é –, se elas traduzem 

uma posição de governo articulada com clareza de direção, com metas integradas e 

compreensivas, com balizas sobre onde se pretende chegar ou que processos e 

dinâmicas educacionais se pretendem desencadear. (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 

2011, p. 14). 

 

Tendo definido o ponto de partida, pusemo-nos à busca dessas referências, e nos 

documentos oficiais de apresentação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, 

especialmente no volume de apresentação dos cadernos de formação do PNAIC17, 

localizamos referências claras ao Programa Pró-Letramento. No referido caderno consta, por 

exemplo, a seguinte descrição: “Curso presencial de 2 anos para os Professores 

alfabetizadores, com carga horária de 120 horas por ano, baseado no Programa Pró-

Letramento, cuja metodologia propõe estudos e atividades práticas” (BRASIL, 2012b, p. 2, 

grifo nosso). 

No entanto, ao estendermos nossa análise para além dos documentos oficiais do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, localizamos indícios de que a proposta do 

PNAIC teria sido inspirada em um programa similar desenvolvido inicialmente no município 

de Sobral, no Ceará, e posteriormente estendido a todo o estado do Ceará. 

Este programa refere-se ao Programa pela Alfabetização na Idade Certa (PAIC). 

Segundo a revista Educação, na reportagem intitulada “Ceará, o berço do Pacto”: 

 

O Pacto Nacional pela alfabetização na Idade Certa é uma colcha de retalhos 

que articula diversas experiências de alfabetização no Brasil aliadas à 

formação de professores, à exemplo do Pró-letramento. Mas a principal 

inspiração e modelo essencial para o Pnaic é um programa do governo do 

Ceará que teve sua semente plantada em Sobral. Em 2002, o deputado 

estadual Ivo Gomes (PSB/CE) foi eleito e levou à assembleia Legislativa sua 

experiência como secretário de desenvolvimento da educação em Sobral. 

Como presidente do comitê Cearense para a eliminação do analfabetismo que 

nasceu em Sobral, e que no âmbito estadual foi assumido em 2007 e batizado 

de Programa pela alfabetização na Idade Certa (PAIC). (GUERREIRO, 2013, 

p. 72).         

 

No site da Seduc18, do governo do Ceará, localizamos uma publicação, indicada como 

tendo sua fonte na Revista Época, intitulada O pacto para que as crianças estejam 

                                                 
17  Disponível em: <http://pacto.mec.gov.br>. Acesso em: 15 out. 2014. 
18  Disponível em: <http://www.paic.seduc.ce.gov.br/index.php/home/319>. Acesso em: 2 dez. 2014. 



47 

alfabetizadas aos 8 anos de idade, onde a relação PAIC-PNAIC é novamente enfatizada, 

trazendo ainda avanços alcançados pelo PAIC, que justificam sua relação com a proposta 

nacionalmente instituída: 

 
O Pnaic foi inspirado no Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic), criado 

pelo governo do Ceará em 2007. O governo cearense passou a cooperar com os 

municípios, responsáveis por administrar a maior parte das escolas alfabetizadoras. 

Até então, os municípios cearenses e o governo do Estado não interagiam. Os 

grandes prejudicados eram os estudantes. A partir do Paic, o governo estadual 

definiu o conteúdo programático das escolas, passou a treinar professores e a 

oferecer o material didático, além de avaliar os resultados. A média de notas no 

Ceará, de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), 

subiu de 3,2 para 4,9 – patamar equivalente ao verificado no Rio de Janeiro e no 

Espírito Santo e o mais alto do Nordeste. 

 

Ainda nesse sentido, a edição de 8 de novembro de 2012, do Diário do Nordeste, traz 

a seguinte nota: 

 

A presidente Dilma Rousseff lançou oficialmente, nesta quinta-feira (8), o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), programa que segue os 

mesmos moldes do desenvolvido no Ceará desde 2007. 

Durante discurso, a presidente Dilma prestou reconhecimento aos avanços da 

alfabetização na idade certa no Ceará e elogiou particularmente a atuação de Cid 

Gomes como prefeito de Sobral e como governador. “O governador Cid Gomes não 

está aqui mera e simplesmente representando os Estados. Ele está aqui porque está 

sendo homenageado pelas boas práticas na educação como prefeito e agora como 

governador”, disse a presidente.  

 

Além dessa reportagem, a versão digital do Diário do Nordeste19 traz um vídeo com 

trechos do discurso da presidente Dilma Rousseff, durante a cerimônia oficial de apresentação 

do pacto, que confirma essa relação. Em um dado momento de seu discurso, a presidente faz 

referência ao governador Cid Gomes e ao trabalho desenvolvido em Sobral e no estado do 

Ceará:  

 

[...] por isso é tão importante um prefeito e hoje um governador, naquela época 

prefeito e hoje governador, tenha mostrado que encarar alfabetização na idade certa, 

não só é possível como foi realizado. Faz parte hoje da realidade do estado do Ceará. 

Talvez tenha sido lá que a maior redução ocorreu.20  

 

Por todos esses indicativos, apesar de não haver referência ao PAIC nos documentos 

do PNAIC, optamos por incluir sua apresentação e análise, assim como fizemos com o 

                                                 
19  Disponível no endereço: <http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/nacional/online/dilma-lanca-

pacto-de-alfabetizacao-e-elogia-cid-gomes-1.830547>. Acesso em: 16 ago. 2014. 
20  Transcrição, pela pesquisadora, de trecho do discurso da presidente Dilma Rousseff transmitido pela Terra 

TV e divulgado no site do Diário do Nordeste. 



48 

Programa Pró-Letramento, estabelecendo a relação de ambos os programas com a proposta do 

PNAIC nacionalmente instituída.  

 

 

3.2.1 O Programa Pró-Letramento 

 

Instituído pela Resolução CD/FNDE n.º 24, de 16 de agosto de 2010, o Pró-

Letramento – Mobilização pela Qualidade da Educação21 – é um programa de formação 

continuada de professores para a melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e 

matemática nos anos/séries iniciais do ensino fundamental. 

O programa foi realizado pelo MEC, em parceria com universidades que integravam a 

Rede Nacional de Formação Continuada e com adesão dos estados e municípios. Puderam 

participar todos os professores que estavam em exercício nas séries iniciais do ensino 

fundamental das escolas públicas. 

O Pró-Letramento funcionou na modalidade semipresencial. Para isso, utilizou 

material impresso e em vídeo e contou com atividades presenciais e a distância, que foram 

acompanhadas por professores orientadores, também chamados tutores. Os cursos de 

formação continuada oferecidos pelo programa tinham duração de 120 horas, com encontros 

presenciais e atividades individuais com duração de 8 meses. 

Os objetivos do Pró-Letramento eram: oferecer suporte à ação pedagógica dos professores 

dos anos/séries iniciais do ensino fundamental, contribuindo para elevar a qualidade do ensino e 

da aprendizagem de língua portuguesa e matemática; propor situações que incentivem a reflexão e 

a construção do conhecimento como processo contínuo de formação docente; desenvolver 

conhecimentos que possibilitem a compreensão da matemática e da linguagem e de seus 

processos de ensino e aprendizagem; contribuir para que se desenvolva nas escolas uma cultura de 

formação continuada; desencadear ações de formação continuada em rede, envolvendo 

universidades, secretarias de educação e escolas públicas dos sistemas de ensino. 

O Pró-Letramento previu uma estrutura organizacional que funcionaria de maneira 

integrada. Foram parceiros: o Ministério da Educação, as universidades da Rede Nacional de 

Formação Continuada e os sistemas de ensino. 

                                                 
21  Informações extraídas do site portal do Ministério da Educação (MEC). Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12346&Itemid=700>. Acesso 

em: 10 nov. 2014. 
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O Programa desenvolveu-se por meio dos cursos de alfabetização/linguagem e 

matemática, que foram trabalhados em 8 fascículos.   

Nos cadernos orientativos sugeria-se que os encontros dos cursos de 

alfabetização/linguagem ocorressem semanalmente (4 horas cada encontro) e a realização dos 

encontros de matemática quinzenalmente, havendo duas possibilidades: 1 (um) encontro de 8 

horas ou 2 (dois) encontros de 4 horas, em dias seguidos da semana. A duração dos cursos 

(tutor e professor cursista) era de 120 horas cada, incluindo atividades presenciais (encontros, 

discussões) e a distância (atividades desenvolvidas em sala de aula ou em casa). A formação 

do tutor dava-se pelas universidades e a formação dos professores cursistas pela mediação do 

tutor. Os cursos de alfabetização/linguagem e matemática foram desenvolvidos 

separadamente. Após o término do primeiro curso, o professor cursista, em um momento de 

revezamento, pôde inscrever-se para participar do segundo curso. Para o revezamento não 

havia formação de tutores; os mesmos tutores atuaram no desenvolvimento dos cursos. A 

avaliação dos cursos se dava por meio de três critérios, quais sejam: frequência aos encontros 

presenciais, bom desempenho nas atividades propostas e autoavaliação do cursista sobre o seu 

percurso. O Programa apresentava uma concepção de formação continuada como “[...] uma 

exigência da atividade profissional no mundo atual, não podendo ser reduzida a uma ação 

compensatória de fragilidades da formação inicial” (BRASIL, 2007a, p. 2).  

O Programa teve como principais atores o “formador de professor tutor”, o “professor 

orientador de estudos/tutor”, o “professor cursista” e o “coordenador geral”. O formador de 

professor tutor deveria estar vinculado a algum centro que compunha a Rede Nacional de 

Formação Continuada ou a uma universidade parceira no desenvolvimento do Pró-

Letramento. Atuando em turmas de 25 a 30 professores tutores, tinha como função principal a 

formação dos professores tutores, o acompanhamento do trabalho dos mesmos e a 

organização dos encontros para acompanhamento e avaliação do curso. O professor 

orientador de estudos/tutor deveria possuir, preferencialmente, formação em nível superior, 

licenciatura em pedagogia, letras ou matemática. Caso não houvesse professores com esta 

formação, poder-se-ia abrir espaço para a atuação de professores com formação mínima em 

nível médio – curso Normal ou Magistério. Para esta função, era requerido o efetivo exercício 

nos anos iniciais do ensino fundamental e, no mínimo, um ano de experiência docente. O 

professor tutor poderia trabalhar com no máximo quatro turmas e receberia uma bolsa de 

estudo. O professor cursista deveria atuar nos anos iniciais do ensino fundamental e estar 
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vinculado ao sistema de ensino. Deveria participar dos encontros de estudos com o tutor para 

a discussão dos textos, realização de atividades e planejamento das próximas ações.   

Para facilitar a compreensão entre semelhanças e diferenças na organização dos 

programas PNAIC e Pró-Letramento, apresentamos abaixo um quadro comparativo que 

elaboramos a fim de ilustrar a síntese comparativa de relação entre os programas: 

 

 
 PNAIC Pró-Letramento 

SEMELHANÇAS 

Áreas do currículo contempladas Língua portuguesa e matemática Língua portuguesa e matemática 

 

Distribuição da carga horário do 

curso de formação 

240 horas, distribuídas em dois 

anos, sendo as primeiras 120 horas 

voltadas a temáticas de língua 

portuguesa e as outras 120 a 

temáticas de matemática 

240 horas, distribuídas em dois 

anos, sendo as primeiras 120 horas 

voltadas a temáticas de língua 

portuguesa e as outras 120 a 

temáticas de matemática 

Pagamento de bolsa-auxílio aos 

cursistas 

Prevê Prevê 

Característica do curso de 

formação oferecido 

Semipresencial com encontros 

coordenados por professores 

orientadores de estudo, que por sua 

vez recebem formação de 

universidades parceiras do 

programa 

Semipresencial com encontros 

coordenados por professores 

orientadores de estudo, que por sua 

vez recebem formação de 

universidades parceiras do 

programa 

DIFERENÇAS 

Esfera de instituição Política pública para educação 

básica apresentada no programa de 

governo da atual gestão 

presidencial 

Programa de formação integrado à 

Rede nacional de formação 

continuada coordenada pelo MEC 

Nível de abrangência nos entes 

federados 

Adesão total pelos 27 estados 

brasileiros 

Adesão parcial 

 

Instrumentos de diagnóstico da 

situação inicial de alfabetização 

Contempla de modo sistemático 

utilizando dados provenientes de 

avaliações externas 

Contempla parcialmente com 

modelos sugeridos mas sem 

articulação com outros 

mecanismos de acompanhamento 

Objetivo central Alfabetização de todas as crianças 

até os 8 anos de idade 

Diversos, mas todos ligados à 

formação continuada 

Ferramentas de acompanhamento Contempla Não prevê 

 

Articulação com a legislação 

educacional 

Ligada essencialmente ao 

atendimento da meta 5 do PNE, 

que prevê alfabetização de todas as 

crianças aos 8 anos de idade 

Ligada à instituição do ensino 

fundamental de nove anos, visando 

contemplar, dentre outras ações, o 

trabalho com as crianças de 6 anos 

de idade 

 

Eixos de ação 

Formação continuada de 

professores alfabetizadores; 

materiais didáticos, literatura e 

tecnologias educacionais; 

avaliação; gestão, controle e 

mobilização social. 

 

Formação continuada 

Quadro 1 – Relação entre as propostas do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa e do Programa Pró-Letramento  

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora (2014). 
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Cabe ressaltar que o programa Pró-Letramento – Mobilização pela Qualidade da 

Educação, ao ser estudado mais profundamente, indica nuances muito próprias e diversas dos 

demais. Nesse sentido, foi possível estabelecer as diferenças e semelhanças, a partir da 

comparação entre os dois programas, avaliando que as semelhanças limitam-se a alguns 

aspectos organizativos da proposta de formação continuada, que é, aliás, esfera de atuação 

única do programa Pró-Letramento.  

Observamos que a relação entre PNAIC e Pró-Letramento está relacionada unicamente 

à forma de organização das ações de formação continuada: ambas ações formativas são 

organizadas em dois anos, contemplando 120 horas anuais em encontros presenciais e 

atividades a distância, caracterizando-se, portanto, como cursos semipresenciais. Contemplam 

temáticas de língua portuguesa e matemática; são voltadas a uma parcela dos professores-

alfabetizadores, conforme critérios pré-definidos e contemplam os professores participantes 

com bolsa-auxílio; utilizam-se igualmente de professores-tutores, como chamados no Pró-

Letramento, ou orientadores de estudo, nos termos do PNAIC, que em ambas as propostas são 

docentes da rede de ensino que, ao atenderem a alguns pré-requisitos, recebem capacitação 

coordenada por universidades parceiras para atuarem junto a turmas de docentes cursistas. No 

entanto, são divergentes quanto à esfera de instituição, nível de abrangência, eixos de ação, 

proposição de instrumentos diagnósticos e de acompanhamento do avanço dos alunos na 

alfabetização e, principalmente, quanto aos objetivos que se propõem.   

 

3.2.2 O Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC) 

 

O Programa Alfabetização na Idade Certa foi instituído pelo Governo do Estado do 

Ceará, por meio da Lei n.º 14.026, de 17 de dezembro de 2007. A referida lei traz em seu 

bojo: 

  

Art.1º Fica instituído o Programa Alfabetização na Idade Certa – PAIC, por meio do 

qual o Estado, em cumprimento ao regime de colaboração, poderá prestar 

cooperação técnica e financeira aos municípios cearenses, com vistas à melhoria dos 

resultados de aprendizagem. 

Art.2º O Programa Alfabetização na Idade Certa – PAIC, tem por finalidade o 

estabelecimento de condições necessárias, para que todos os alunos cearenses 

cheguem ao 5º ano do ensino fundamental sem distorção de idade, série e com o 

domínio das competências de leitura, escrita e cálculo adequados à sua idade e ao 

seu nível de escolarização.  

Parágrafo único. Para maior garantia do cumprimento de seus objetivos, o Programa, 

deverá, inicialmente, garantir a aquisição, por todas as crianças de 7 (sete) anos, das 

competências de leitura e escrita esperadas nesta idade. 

Art.3º O Programa de Alfabetização na Idade Certa – PAIC, é estruturado nos 

seguintes eixos: I – Educação Infantil; II – Gestão Pedagógica – Alfabetização e 
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Formação de Professores; III – Gestão da Educação Municipal; IV – Formação do 

Leitor; V – Avaliação Externa de Aprendizagem.  

Art.4º Para maior agilidade e eficiência das atividades desenvolvidas no âmbito do 

Programa, fica a Secretaria da Educação autorizada a firmar acordos de cooperação 

técnica e financeira com os municípios cearenses, com universidades públicas e seus 

institutos ou fundações universitárias de pesquisa e pós-graduação e, ainda, com 

instituições de fomento à pesquisa.  

Art.5º Fica a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – FUNCAP, para os fins da execução das ações de cooperação técnica 

no âmbito do Programa Alfabetização na Idade Certa – PAIC, autorizada a conceder 

bolsa de pesquisa e de extensão tecnológica a servidores públicos, ou não, com o 

objetivo de realizar pesquisas e ministrar treinamentos e capacitação das equipes da 

Secretaria da Educação e dos técnicos e professores da rede municipal de ensino.  

Art.6º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias da Secretaria da Educação do Estado do Ceará. (CEARÁ, 

2007). 

 

Conforme informações do governo do Ceará22, com a meta de alfabetizar todas as 

crianças da rede pública de ensino até sete anos de idade, é desenvolvida uma importante ação 

na busca da melhoria do ensino e da aprendizagem. Trata-se do Programa Alfabetização na 

Idade Certa (PAIC) que, desde o seu lançamento em 2007, capacitou cerca de 15 mil 

professores dos 184 municípios cearenses e beneficia mais de 300 mil alunos de 1º e 2º ano 

do ensino fundamental, entre outras ações. Para isso, conta com investimentos da ordem de 

R$ 20 milhões, provenientes dos governos federal e estadual. 

Na prática, o programa oferece materiais pedagógicos aos alunos das séries atendidas 

na rede municipal e formação aos profissionais em alfabetização. O PAIC também leva aos 

municípios um programa de incentivo à leitura e a implantação de sistemas que avaliem as 

séries iniciais do ensino fundamental. A partir de um diagnóstico da situação, o município terá 

condições de gerenciar o ensino que oferta à sociedade. O governo estadual entende que o 

domínio da leitura e da escrita é condição prévia para o sucesso do aluno em outras 

aprendizagens escolares. 

O trabalho é desenvolvido em parceria com os municípios, que passaram a contar com 

assessoria técnica gratuita a partir do pacto pela melhoria da educação nos anos iniciais de 

escolaridade. Ao todo, são 184 gerentes municipais, 368 assistentes e cerca de 40 consultores 

do PAIC que recebem incentivo financeiro na forma de bolsa. No caso de Fortaleza, cada 

regional dispõe de um gerente também beneficiado com a iniciativa. 

As ações do Programa são distribuídas em cinco eixos definidos como prioritários: 

avaliação externa; gestão da educação municipal; gestão pedagógica; educação infantil e 

                                                 
22  Apresentação síntese do programa. Disponível em: <http://www.ceara.gov.br/governo-do-ceara/projetos-

estruturantes/programa-alfabetizacao-da-idade-certa>. Acesso em: 1 dez. 2014. 
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formação do leitor. A Secretaria da Educação do Estado (Seduc) assumiu o gerenciamento do 

Programa Alfabetização na Idade Certa, mas conta com as parcerias da Secult, Aprece, 

Undime-CE, APDMCE, Fórum de Educação Infantil e Unicef. 

Sendo estas as informações de caracterização do PAIC que conseguimos extrair dos 

marcos regulatórios e documentos oficiais disponíveis no meio digital, fomos em busca de 

informações que fornecessem subsídios para a compreensão mais ampla do tema. Assim, 

encontramos na professora Sofia Lerche Vieira a fonte das informações seguras que 

procurávamos. Vieira foi secretária de educação do Estado do Ceará no período de origem do 

PAIC no município de Sobral.  

 

3.3 COM A PALAVRA, A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ 

(2003-2005)  

 

Na entrevista concedida em 16 de outubro de 2014 (cf. Apêndice F), após 

esclarecermos os objetivos da pesquisa e de sua participação, a professora Sofia Lerche Vieira 

iniciou sua fala tratando da problemática da pesquisa que fez com que chegássemos até ela.   

 

E o que eu  começo por dizer é que você tem uma questão instigante de análise, que 

é assim: Você sabe que existe uma referência de onde se parte para definir uma 

política, mas você não encontra nos documentos uma justificativa que expresse essa, 

vamos dizer assim, esse ponto de partida. 

Eu entendo que essa é uma questão bem interessante de análise, nem sempre os 

documentos vão expressar essas matrizes teóricas ou matrizes de pensamento ou as 

ideias que originaram determinados rumos da política. A pesquisa é exatamente para 

tentar elucidar isso. 

 

Vieira, como especialista em políticas públicas, assinala um gargalo que vem 

impedindo a compreensão daquilo que poderia contribuir para o entendimento mais amplo 

dos antecedentes históricos do PNAIC, tal qual tem acontecido com o entendimento 

necessário à construção consciente do Sistema Nacional de Educação. Segundo ela, há ainda a 

necessidade de uma “melhor” compreensão daquilo que tem sido praticado desde o Manifesto 

dos pioneiros da educação Nova, de 1930, que foi mal “compreendido”, como afirmam os 

especialistas em políticas educacionais. Saviani (2010), ao chamar a atenção para a 

inexistência de um Sistema Nacional de Educação, trata os equívocos que historicamente vem 

circunscrevendo este campo das políticas de educação. O estudioso explicita que as 

dificuldades na “compreensão” do que seria o Sistema Nacional de Educação têm impedido 

que os profissionais que atuam neste campo educacional tenham uma visão geral do processo. 

Nas palavras de Dourado (2011, p. 50), “[...] a trajetória do planejamento e das políticas 
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educacionais no Brasil tem sido marcada por políticas governamentais, em detrimento de 

políticas de Estado malgrado os processos regulatórios, sobretudo a partir de 1930”.   

De fato, estudos de especialistas em políticas públicas, entre os quais destacamos 

Saviani (2000, 2001, 2014), Vieira (2007, 2010a, 2010b), Vieira e Farias (2007), Brezezink 

(2008), Dourado (2011), entre outros, demonstram os motivos pelos quais os documentos não 

expressam as matrizes teóricas/de pensamento, ou mesmo as ideias que originaram 

determinados rumos da política. Podemos relacionar o depoimento de Sofia Lerche Vieira 

(2014) expresso acima, com a trajetória de intencionalidades no planejamento da educação, 

inclusive por meio de emendas excessivas e de substituições com prevalência de registros 

tecnocráticos em detrimento de documentos propostos por movimentos sociais organizados 

por ocasião da composição de documentos oficiais, tais como as versões dos textos da LDB, 

do PNE e até mesmo da Constituição Federal, destacadas por estes estudiosos. Sobre o 

período compreendido de 1930 aos dias atuais, sintetiza Saviani (2010, p. 391): 

 

Em suma: na década de 1930 o conceito de plano assumiu o sentido de introdução 

da racionalidade científica na educação; no Estado Novo, metamorfoseou-se em 

instrumento destinado a revestir de racionalidade o controle político-ideológico 

exercido pela política educacional; com a LDB de 1961, converteu-se em 

instrumento de viabilização da racionalidade distributiva dos recursos educacionais; 

no regime militar, caracterizou-se como instrumento de introdução da racionalidade 

tecnocrática da educação; na “Nova República”, sua marca foi o democratismo com 

o que a ideia de introduzir, pelo plano, uma espécie de racionalidade democrática se 

revestiu de ambiguidade; finalmente, na era FHC, o plano se transmutou de 

introdução da racionalidade financeira na educação.        

 

Na sequência, Vieira teceu considerações quanto à ausência da relação PAIC-PNAIC 

nos documentos oficiais do Pacto Nacional: 

 

No que você me diz que (eu não tenho lido, não conheço os documentos do 

PNAIC), que o PNAIC é inspirado no Ceará, sobre isso eu não tenho a menor 

dúvida, até o nome é igual. Você tem Programa de alfabetização na idade certa e o 

Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa, essa expressão “alfabetização na 

idade certa” é muito forte,  essa identidade nas palavras-chave é algo que expressa 

uma direção. 

No Ceará essa preocupação é muito presente há pelo menos uns 12 anos; ela tem 

uma história e conheço um pouco dessa história. Eu não sei, porém, Natalia, em que 

medida o que eu conheço dessa história pode elucidar o que está nos documentos.  

Porque se os documentos, eles expressam mais uma discussão do Pró-Letramento, 

deve ter uma razão para isso. 

Nada que acontece no texto escrito acontece desprovido de um sentido, existe uma 

relação.   

Então quando você diz assim “no discurso da presidente Dilma ela mencionou”, 

“nas entrevistas eu ouço referências”, “este nome me diz alguma coisa”, não é por 

acaso, são alguns sinais, algumas evidências, mas é preciso investigar por que o 

Ceará não aparece. Então deve ter algum motivo. 

Não sei se você já pesquisou alguma coisa sobre isto, os textos falam pelas suas 

presenças e pelas suas ausências. Então, uma ausência é sinal de alguma coisa. Eu 
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falo isso porque eu trabalho com análise de conteúdo e na análise de conteúdo você 

tem sempre essa dinâmica: de um lado você olha o que está presente e o que está 

ausente, porque sim e porque não. Cabe a você, como pesquisadora ir tecendo, ir 

construindo essas relações. (cf. Apêndice F). 

 

Trazendo nossa reflexão para o campo da analise de conteúdo conforme nos sugeriu 

Vieira (cf. Apêndice F), localizamos em Bardin (2004) o esclarecimento de que tais ausências 

são carregadas de intencionalidade e merecem um olhar detido. Diz ele: “Por detrás do 

discurso aparente, geralmente simbólico e polissêmico, esconde-se um sentido que convém 

desvendar.” (BARDIN, 2004, p. 37). Ainda nesse contexto, Orlandi (2005) alerta, na análise 

de discurso, que não se trata apenas de transmissão de informação, e que não há linearidade 

na disposição dos elementos dessas comunicações, que, neste caso, compreendem os 

documentos oficiais do pacto, em contraposição com reportagens sobre a relação entre os 

programas e os discursos verbais de figuras políticas. Segundo ele, essa disposição tem a 

linguagem como instrumento que viabiliza a relação entre sujeitos e sentidos, e estes são 

afetados tanto pela língua quanto pela história, compondo deste modo um delicado e 

complexo processo de constituição da produção de sentidos e desses sujeitos. São processos, 

portanto, de identificação do sujeito, de argumentação, de subjetivação, de construção da 

realidade, o que estabelece que as relações de linguagem são relações de sujeitos e de 

sentidos. Seus efeitos são múltiplos e variados. Sendo assim, o produto final é efeito de 

sentido entre locutores. Isto indica que os interlocutores, a situação, o contexto histórico-

social, as condições de produção e de consumo constituem o sentido da sequência produzida. 

Diz Orlandi (2005, p. 30): “Quando se diz algo, alguém o diz de algum lugar da sociedade 

para outro alguém também de algum lugar da sociedade e isso faz parte da significação”. 

Sob esta ótica, fica esclarecido que os motivos dessa ausência não serão plenamente 

elucidados sem que haja uma análise mais minuciosa dos sujeitos e sentidos que a permeiam. 

A pesquisa fica, assim, limitada ao esclarecimento deste aspecto como pista e indicação para 

estudos posteriores, conforme previsto pela entrevistada em outro momento da entrevista, 

quando diz: 

 

[...] se não descobrir...também acho que não tem problema, não. [...] Porque senão 

você teria que entrevistar o Prefeito, e o ministro Mercadante e todo esse mundo aí. 

É difícil. Porque é que não entrou? Quem são os atores? Quem redigiu a proposta 

nacional?. (cf. Apêndice F). 
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Todavia entendemos que a apresentação desse histórico, por meio de quem o 

vivenciou, constitui, sem dúvida, um ponto de partida crucial para a compreensão do contexto 

de relação ao qual buscamos, para além do que conveio registrar nos documentos.  

 A ex-secretária de educação do Ceará relatou-nos a história do surgimento do 

Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), ainda quando experiência de âmbito 

municipal, na cidade de Sobral, iniciada no ano de 2001, esclarecendo de modo bastante 

elucidativo o contexto originário do programa e o alcance daquele conjunto de ações:  

 

Existem dois eixos, um eixo que é do trabalho que foi realizado em Sobral, e um 

eixo que está aproximado a esse de Sobral, que em algum momento eles se 

encontram, até que o Programa Alfabetização na Idade Certa é escolhido como a 

política pública de governo. Isso tem a ver com a história da política educacional em 

Sobral e as pessoas que passaram por lá, não é?!    

Quando o hoje governador Cid Gomes foi eleito o prefeito de Sobral, Sobral vivia 

uma crise de identidade imensa na sua política municipal porque era um município 

onde as disputas políticas se sobrepunham a um projeto, porque havia uma disputa, 

um prefeito impugnando o outro, toda uma polêmica que acabou criando uma 

situação de desgoverno em Sobral muito forte. Quando o Cid chega, ele chega pra 

dar uma resposta de política pública diferenciada e ele fez um excelente trabalho em 

várias áreas e uma das áreas que ele escolheu como prioridade foi a educação. 

Ele investiu muito em educação na primeira gestão dele (Cid foi prefeito durante 

dois mandatos) e chegou a constatação de que apesar do muito que investiu as 

respostas eram muito precárias porque chegou um secretário, num determinado 

momento que decidiu, através de um trabalho que envolvia pesquisa e avaliação, 

fazer um diagnóstico de leitura das crianças da Rede Municipal e as constatações 

foram aquelas que o diagnóstico apenas confirmou: que as crianças tinham um nível 

de leitura e de letramento muito aquém do esperado e aí eles começaram a 

desenvolver um trabalho que  chamavam de “alfabetização na idade certa”. 

Esse trabalho foi sendo realizado em Sobral sob a coordenação de um secretário 

extremamente corajoso, que tinha um perfil acadêmico, no sentido de que quis 

transformar tudo aquilo em processo de pesquisa, chamou uma pessoa que era 

especialista em alfabetização para apoiá-lo.  

Essa pessoa era o professor Mauricio de Holanda Maia que hoje é o Secretário de 

educação do Ceará, mas que na época era o secretário de educação de Sobral. 

Acontece que ele faz um concurso pra Câmara e assume o lugar na Câmara e a 

pessoa que era subsecretária ou vice-secretária dele assume o lugar de então 

secretário municipal, a professora Izolda Cela, que dá continuidade àquele trabalho. 

Trabalho conquista uma visibilidade no Ceará. Nessa época, como Secretária de 

Educação, eu acompanhei muito de perto o trabalho de Sobral. (cf. Apêndice F). 

 

Novamente o relato nos leva à proposição de um Sistema Nacional de Educação, cuja 

construção foi proposta-tema da CONAE 2010 – Construindo o sistema articulado de 

educação: o Plano Nacional de Educação, diretrizes e estratégias de ação –, que contribuiu 

para a intensificação das discussões e debates sobre o tema desde então, chamando a atenção 

para a necessidade de articulação, que mereceu inclusive evidenciação no enunciado da 

supracitada CONAE. Saviani aponta que a responsabilidade por essa articulação é da União, o 

que incide sobre a sistematização da educação nacional de modo a assegurar uma unidade de 
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ação que norteie e inter-relacione o direcionamento e os encaminhamentos dos entes 

federados em suas instâncias estadual e municipal. Sobre isso, aponta Saviani (2010, p. 382): 

 

Eu diria que a forma própria de responder adequadamente às necessidades 

educacionais de um país organizado sob o regime federativo é exatamente por meio 

da organização de um Sistema Nacional de Educação. Com efeito o que é a 

federação senão a unidade de vários estados que, preservando suas respectivas 

identidades, intencionalmente se articulam tendo em vista assegurar interesses e 

necessidades comuns? E não é exatamente por isso que o nível articulador da 

federação, a instância que representa e administra o que há de comum entre os vários 

serviços educacionais que se desenvolvem no âmbito territorial dos diversos entes 

que compõem a federação.  

 

Validando tais afirmações, o documento final da Conae 2010 apresenta elementos e 

condições objetivas elementares para a construção do Sistema Nacional de Educação. 

Registra o documento: 

 

[...] a construção de um sistema nacional de educação requer o redimensionamento 

da ação dos entes federados, garantindo diretrizes educacionais comuns a serem 

implementadas em todo o território nacional, tendo como perspectiva a superação 

das desigualdades regionais. Dessa forma, objetiva-se o desenvolvimento de 

políticas públicas nacionais universalizáveis, por meio da regulamentação das 

atribuições específicas de cada ente federado no regime de colaboração e da 

educação privada pelos órgãos de Estado. O Sistema Nacional de Educação assume 

assim, o papel de articulador normatizador, coordenador e regulamentador do ensino 

público e privado e financiador dos sistemas de ensino públicos (federal, 

estadual/DF e municipal), garantindo finalidades, diretrizes e estratégias próprias de 

cada um. (CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010, p. 21). 

 

Na continuidade de sua exposição, Vieira nos aponta as razões e os fatores 

determinantes que levaram à conversão do programa de alfabetização do município de Sobral 

em política de alfabetização do estado do Ceará: 

 

E essa experiência chama a atenção, a ponto de que num determinado momento, por 

iniciativa do Deputado Ivo Gomes, que é irmão do Cid Gomes, cria no âmbito da 

Assembléia Legislativa com um conjunto muito alto de parceiros. Foi criado um 

comitê que passa um ano discutindo essas questões de alfabetização. Essa discussão 

que ocorre no Ceará tem uma contaminação positiva, uma sinergia muito grande 

naquele momento que antecede (foi na época da minha gestão), que nós 

precisávamos ter uma política de alfabetização. 

Já estava anunciado no plano de governo daquela gestão, no plano de educação, que 

elegeu dez prioridades e uma das prioridades era a alfabetização, e isso também 

caminhava com uma outra prioridade que era a de avaliação. Então há uma série de 

fatos e de caminhos que vão sendo trilhados que vão determinando uma consciência 

dos diferentes parceiros envolvidos com o projeto educativo no Ceará, e aí eu estou 

falando da assembléia legislativa, das universidades públicas, da secretaria de 

educação, do Unicef-Ceará, da Undime.Há uma sintonia, uma sinergia muito grande 

na direção de levar adiante um projeto onde nós iríamos fazer um diagnóstico da 

situação de leitura das crianças em um conjunto de municípios do Ceará.  
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Isso foi feito e essa publicação traduz três pesquisas que foram financiadas com 

recursos da secretaria de educação e do INEP. O INEP também era parceiro nessa 

iniciativa porque já havia feito o registro de Sobral. 

Bom, isto feito, começamos a discutir o Projeto para o Estado, e nesse meio tempo 

há uma mudança de governo: o Cid Gomes é eleito governador, e a política de 

educação qual seria?... se você olhar o que aconteceu em Sobral antes, você vê a 

contribuição que ele traz para o Ceará (para o Ceará como Estado). (cf. Apêndice F). 

 

O termo “parceria” referido no trecho acima nos remete novamente a pensar a ideia de 

colaboração efetiva, que se amplia pela integração/colaboração do âmbito científico e social 

na estruturação e sistematização das ações educacionais, sem que haja intenção de crítica ou 

de sobreposição, mas, do lado contrário, com o intuito real de união no aspecto literal da 

palavra, que quando aproximada à União, no sentido de federação, converge novamente para 

o Sistema Nacional de Educação e para o Plano Nacional de Educação. Percebe-se aí um 

diferencial qualitativo, em termos de condições objetivas, vivenciado no Ceará. Esse fator é 

assim evidenciado no relatório final do comitê cearense para a eliminação do analfabetismo 

escolar (CEARÁ, 2006, p. 30):  

 

A metodologia adotada em todas as Audiências permitiu assegurar a oportunidade de 

manifestação sobre a alfabetização de crianças dos mais diversos segmentos da 

sociedade civil, bem como de diversos setores representativos das esferas públicas 

municipais, estadual e federal, e no âmbito do poder executivo e legislativo. 

 

Se parceria remete a colaboração, ambas juntas referem-se à união ou na justa medida 

proposta para a composição do Sistema Nacional de Educação, em que, conforme indica 

Saviani (2010), a União deverá integrar e articular todos os níveis e modalidades de educação 

com todos os serviços e recursos que lhe sejam correspondentes, de modo que sejam 

organizados e gerenciados pela União, em regime de colaboração por todos os entes 

federados, clarificando que a distribuição das atribuições não excluiria a participação das 

esferas que não detém responsabilidade direta por aquele conjunto de ações. A participação 

nessa perspectiva efetivar-se-ia por meio dos respectivos colegiados, acompanhando e 

apresentando subsídios para tornarem mais qualificadas as decisões tomadas, tal qual foi feito 

no Ceará e ao contrário do que foi feito no PNAIC, conforme apontado pelo CNTE em 

considerações preliminares que apresentamos no capítulo 2, onde se criticou a ausência de 

oportunidade de participação considerando que o Programa deveria ser ajustado à luz da 

contribuição dos trabalhadores em educação e de outros segmentos sociais que não foram, 

segundo a confederação, convidados a participar de sua elaboração, aclarando que  
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[...] a configuração dos estados e da União, sua estrutura, organização e 

administração são operadas por indivíduos concretos, cidadãos reais, ou seja, os 

habitantes dos municípios. [E complementa] Em última instância, são os munícipes 

que atuam simultaneamente nas três instâncias que, obviamente, se fortalecem 

reciprocamente na medida em que estreitam os laços de articulação que as unem em 

torno de propósitos e interesses comuns. (SAVIANI, 2010, p. 383).  

 

Neste sentido, a educação é de fato uma tarefa de toda a sociedade, uma vez que o 

Estado como protetor do bem público, expressa ou deveria expressar, os interesses comuns da 

sociedade em prol do bem maior. 

Todavia, o cenário nacional vem exibindo muitas edições e reconfigurações de planos 

e projetos educacionais constantemente abandonados e reformulação ao bel-prazer dos 

governos que assumem o poder, tornando-se imperativo empreender ações articuladas entre a 

proposição e a materialização de políticas, bem como de planejamento sistemático, que 

deveriam estar articuladas e relacionadas com uma política nacional de educação, visando ao 

seu acompanhamento, monitoramento e avaliação, tornando pertinente a criação de uma lei de 

responsabilidade educacional que defina os meios de controle e sanções administrativas, civis 

e até penais, quando no não cumprimento dos dispostos pelos responsáveis, seja no âmbito 

federal, estadual ou mesmo municipal (SAVIANI, 2010).   

Em seguida, a entrevistada discorre sobre o PAIC a partir do momento em que ele se 

torna política pública estadual de alfabetização, detalhando procedimentos e dimensões desse 

movimento. Este detalhamento apresenta descrição muito próxima do processo de 

implementação nacional do PNAIC, o que converge para reafirmarmos que a relação existe e 

tem, com certeza, uma dimensão relacional muito maior do que as que se apresentam nos 

registros oficiais que foram por nós analisados, além de demonstrar, por meio do relato, a 

articulação relacionada ao regime de colaboração como fator determinante para o sucesso do 

PAIC, quando alçado à condição de política do estado do Ceará: 

  

Há uma adesão dos municípios, esse pacto é fortalecido. O Estado do Ceará desde os 

anos 90 teve uma política muito clara na direção da municipalização da educação. A 

essas alturas o Estado não tem mais escolas de ensino fundamental, praticamente o 

ensino fundamental é residual, e isso facilita que o Estado seja o grande coordenador 

dessa política pública. 

Então o Ceará, que se destacou como um dos Estados do Nordeste com um caráter 

diferenciado na sua política por várias razões, inclusive pela continuidade de um 

Projeto Educativo[...] Isso foi possível por conta do regime de colaboração e a forma 

como o Ceará trabalhava diferenciadamente, com muito respeito à individualidade 

dos municípios, à autonomia municipal, independentemente das cores partidárias 

isso se conseguiu construir, isso explica que o Ceará tinha condições propícias. 

O que é que acontece: com uma forte ênfase nas séries iniciais, os resultados do 

Ceará nas avaliações nacionais começam a se fazer evidentes e com isso chama a 

atenção de que tem alguma coisa diferente acontecendo nessa unidade da federação. 
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O ministro da educação vai várias vezes ao Ceará, o ministro Fernando Haddad 

ainda evidencia em algumas falas públicas o seu encantamento com a política. (cf. 

Apêndice F). 

 

Se, de um lado, o relato de Vieira evidencia a ação governamental em prol da melhoria 

da qualidade da educação pública, para além das bandeiras partidárias, como fator 

determinante para o alcance dos objetivos educacionais pretendidos, de outro lado, possibilita 

que reflitamos e visualizemos o que tem acontecido quando se opta por andar na contramão 

desse caminho, o que remete aos estudos que denunciam a priorização de políticas de governo 

em detrimento de políticas de Estado, a qual temos referido ao longo do trabalho.  Quanto à 

interferência das disputas partidárias na efetivação de políticas públicas de educação, há 

registros de Saviani (2012) que indicam a atual dependência do Ministério da Educação 

(MEC) à adesão dos governos de estados e prefeituras quando na implementação de ações no 

âmbito da educação básica. Tal situação reflete a proposta de nacionalização do PNAIC, que, 

da mesma forma, fora organizada por adesão, o que evidencia mais uma vez a educação 

nacional em situação de submissão, sujeita às oscilações determinadas pelas disputas 

partidárias e pessoais em torno do exercício do poder nessas instâncias federativas.   

E é ainda com fundamentação nos estudos da própria Vieira que elevamos a 

fragilidade de ações exitosas, como a experiência do Ceará, pela marca da descontinuidade da 

gestão educacional no Brasil, em decorrência da relação entre poder central e poder local no 

contexto governamental-partidário: 

 

Uma questão que merece aprofundamento diz respeito à sustentabilidade das 

iniciativas exitosas. Algo acontece na esfera municipal que inviabiliza a 

continuidade de suas políticas e, por certo, isto tem a ver com questões relativas à 

dinâmica do poder local, assim como da relação entre este e o poder central.   

A pesquisa em política educacional está desafiada a deter-se de forma mais sistemática 

sobre tal fenômeno de modo a oferecer alternativas de superação ao crônico problema 

da descontinuidade da gestão educacional no Brasil. (VIEIRA, 2010a, p. 8). 

 

Esses recorrentes fatores de desarticulação e disputas políticas em torno da educação 

brasileira têm contribuído substancialmente para a existência de altas taxas de analfabetismo 

e para a fragilidade da escolarização formal de nossa população. Ao protelar a implantação 

de um Sistema Nacional de Educação, fica visível que o Brasil não tem conseguido cumprir 

integralmente o que estabelece a Constituição Federal de 1988, por meio do artigo 22, 

inciso XXIV, onde consta que “Compete privativamente à União legislar sobre: [...] 

diretrizes e bases da educação nacional” (BRASIL, 1988). Tem-se ainda no artigo 23 com as 

modificações dadas pela Emenda Constitucional n° 53, de 2006, a prerrogativa de que 



61 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios possuem competências comuns. Segundo o 

parágrafo único desse artigo, “Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre 

a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional” (BRASIL, 1988 grifo nosso) porém, 

não houve até o momento a consolidação prática desse dispositivo legal, o que seria vital 

para assegurar o regime de colaboração e, por conseguinte, fundamentar políticas públicas, 

principalmente no que tange à oferta de educação escolar efetivamente qualitativa em nosso 

país. Desse modo defendemos, em conformidade com Saviani (2010) que a melhor forma de 

fortalecer as instâncias de poder local é respeitando suas especificidades e ao mesmo tempo 

articulando-as no todo do sistema educacional, ampliando o limite do isolamento local, que 

tende a fazer degenerar a diversidade em desigualdade; no caminho inverso, articulado no 

sistema educacional, a instância de poder local concorre para a reversão das deficiências e 

fortalece a diversidade em benefício de todo o sistema.  

Assim, se por um lado o Brasil tem uma Lei de Diretrizes e Bases para a Educação 

Nacional (LDB n.° 9.394/96), o Congresso Nacional como órgão legislativo, o Conselho 

Nacional de Educação para normatizar todos os sistemas e o Ministério da Educação (MEC) 

para estabelecer e executar as políticas de governo, por outro lado, no Brasil ainda não 

possuímos uma forma ou sistema de organização que viabilize o alcance dos objetivos 

relativos à oferta de educação de qualidade, bem como um estatuto constitucional que trate de 

certificar o regime de colaboração entre os sistemas de ensino (federal, estaduais e 

municipais) assegurando, de maneira mais equânime, o que já está registrado na Constituição 

Federal (art. 23, inciso V): a garantia de acesso à cultura, à educação e à ciência.       

Finalizando a primeira parte do depoimento, a entrevistada nos deixa mais uma pista 

do entrelaçamento de atos e atores que evidenciam a relação PAIC-PNAIC, reiterando a 

estranheza que lhe causa a ausência dessa referência nos documentos, bem como a 

necessidade de investigação do porquê dessa falta: 

 

O ministro Fernando Haddad já elogiava o trabalho anterior ao governo Cid Gomes. 

Nessa época, eu, como Secretária, percebia uma receptividade, era um governo que 

não era em sintonia, era um governo de outro partido, um governo PSDB, mas havia 

uma percepção da seriedade e de muita consistência no trabalho que estava sendo 

feito. Essa é um pouco da história que vem antes, o que acontece depois é o seu 

trabalho de pesquisa. (cf. Apêndice F). 

 

Na segunda parte da entrevista tratamos de questões relacionadas à formação 

continuada no âmbito do PNAIC, apresentando aspectos e dados coletados durante a pesquisa 

de acompanhamento dessa ação na Rede de Ensino Municipal de São Paulo, e solicitamos à 
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professora Sofia Lerche Vieira que nos auxiliasse na contraposição entre esse conjunto de 

ações no eixo de formação continuada do PNAIC e o trabalho desenvolvido nesse mesmo 

eixo nas esferas do PAIC. Essa reflexão é apresentada e analisada em detalhes no capítulo 4, 

mas ao final dela Vieira aduz três aspectos fundamentais para a pesquisa.  

O primeiro refere-se à questão das condições objetivas para implementação do PNAIC 

no Brasil.  

 

Qual é o princípio orientador é interessante. A alfabetização de todas as crianças. Eu 

acho que todos os Estados, todos os municípios da federação querem ver suas 

crianças bem sucedidas. Como ideia é algo muito interessante: como ideia, como 

valor público. Só que em política você tem [...] um valor, qual o valor? 

Alfabetização das crianças na idade certa. Você tem as condições políticas. E você 

tem as condições de implementação daquela política. 

Existem as mesmas condições políticas? Porque as condições de implementação, eu 

acredito que estão postas: há recursos, há interesse, é uma política estimulada 

nacionalmente. E as condições políticas? Aqui eu estou falando: como é que esses 

atores dialogam entre si? Ou não? Questões para sua pesquisa responder. (cf. 

Apêndice F). 

 

A partir da entrevista e ao recuperarmos os questionamentos do trecho registrado 

acima, nos deparamos com um cenário composto por vários atores, ocupando diversos 

papéis, em diferentes momentos desse processo que inclui do surgimento do PAIC em 

Sobral à proposta do PNAIC. Acrescentamos a esse entrelaçado de atores e atos a 

recentíssima nomeação de Cid Gomes como Ministro da Educação23, o que pode fornecer 

um sustentáculo elementar para estabelecer essa relação em diversos contextos, incluindo 

a forma de diálogo entre esses atores; todavia afirmações veementes carecerão de pesquisa 

mais aprofundada. 

Isso nos remete ao segundo aspecto elencado por Vieira, a questão das reformas e 

autorreformas da educação, enfatizando a singularidade deste cenário em que, conforme tudo 

indica, o PAIC, como política de base estadual, foi alçado à condição de política nacional 

enquanto PNAIC: 

 

Onde é que você encontra identidade? Se você pensar, daqui eu tenho o PNAIC e eu 

tenho o PAIC... eu tenho dois projetos. Parece que um deu origem a outro. É um 

processo inverso das políticas; normalmente as políticas, normalmente no Brasil, 

elas são políticas. Eu discuti isso em um artigo chamado Reformas e autorreformas 

da educação, em texto de uma revista chamada Rizoma Freireano em que eu discuto 

um pouco esse processo de cima pra baixo e de baixo pra cima, como é que às vezes 

alguma iniciativa vem de baixo e vai pra cima ou ao contrário. No Brasil isso é 

muito raro: você ver uma política que nasce na base, ser alçada a condição de 

política pública nacional. (cf. Apêndice F). 

 

                                                 
23   Janeiro de 2015, na sequência da posse do novo mandato da presidente Dilma Rousseff. 
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E, mais uma vez, a professora Sofia Lerche Vieira, na condição de estudiosa de 

políticas públicas, nos auxilia fornecendo elementos para melhor compreensão do processo da 

construção de políticas educacionais. Vieira (2010b) esclarece, à luz do estudo de reformas e 

autorreformas, como o movimento político pode ser iniciado na base. Segundo ela, situações 

incômodas podem permanecer gerando desconforto e insatisfação de indivíduos e grandes 

grupos de pessoas sem, no entanto, mobilizar autoridades nem tão pouco chegar a constituir-

se item de discussão da agenda governamental, permanecendo como estado de coisas. No 

entanto, quando esse estado de coisas passa a reverberar sobre as prioridades governamentais, 

seja por pressão da própria sociedade ou necessidade evidenciada em dados oficiais, converte-

se então em problema político.   

Segundo Vieira essa articulação entre anseios sociais e desejos políticos é uma 

constante, que por vezes manifesta-se por intermédio dos municípios, haja vista ser o 

município a instância política mais próxima das demandas sociais e, no caso da educação, os 

representantes que têm maior condição de visualizar as iniciativas vivenciadas, inclusive 

iniciadas nas próprias escolas, que no Brasil demonstram ações protagonistas no quadro das 

políticas educacionais. E, por essa razão, compondo espaço privilegiado de possibilidades de 

inovação, por conseguinte de realização de ensaios na direção das mudanças pretendidas pela 

sociedade civil, tal qual ocorreu com o município cearense de Sobral, ao se destacar nas ações 

de alfabetização a ponto de merecer o reconhecimento e a ampliação da proposta ao seu 

estado e, como tudo indica ter acontecido com o estado do Ceará, ao ter seu conjunto de ações 

alçado à política nacional de alfabetização.      

Avaliamos, assim, a certeza da relação PAIC-PNAIC, sem uma resposta concreta para 

a ausência desse componente histórico nos documentos oficiais, conforme previu Vieira (cf. 

Apêndice F):  

 

Especificamente sobre o vínculo entre o Ceará e o Brasil você tem a fala da 

Presidente, que é muito forte. Você deve ter outros sinais, agora o porquê não se 

colocou não sei te dizer, realmente, porque que essa filiação não é explícita é 

estranho, mas enfim...  

  

Nossa investigação quanto ao PAIC, no contexto histórico do PNAIC, não se construiu 

de modo integral, mas deixa como contribuição o desvelamento de fatores que nos levaram a 

um questionamento: estaria essa ausência ligada a qual(is)  intenção(ões)  política(s)?   

E passemos agora ao terceiro e último aspecto elencado por Vieira, considerado  

fundamental para a pesquisa, que aponta para a necessidade de se considerar as 
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especificidades locais quando se deseja alcançar objetivos de modo global, e ainda para a 

essencialidade de diálogo e adequação entre o governo federal e os governantes locais para 

ponderações e equivalências entre a visão global e as realidades locais na implementação do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.  

 

Por que isso aconteceu? Porque o Brasil precisava disso, de ter essa preocupação, 

vamos dizer assim, estava no momento, na hora e com condições propícias para isso 

acontecer. 

Se fosse a Paraíba, ou se fosse Rio Grande do Sul ou Minas Gerais, o Estado que 

tivesse uma identidade nessa direção ele teria tido a mesma, vamos dizer assim, o 

mesmo foco do ponto de vista da ótica do Governo Federal, eu acredito. 

Mas o Ceará procurou muito também o Governo Federal, então é um canal que o 

Ceará buscou (essa parceria) e aí, ao chegar lá, talvez tenha faltado essa 

sensibilidade de ir para o específico local, o que não quer dizer que não possa ser 

feito. Essas adaptações, eu acredito que estariam na esfera de governabilidade da 

secretaria municipal de educação. (cf. Apêndice F).  

 

Aclarada a necessidade de olhar para o específico local, apresentaremos, no próximo 

capítulo, um recorte analítico da realidade local de consolidação dessa proposta na prática.  
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CAPÍTULO 4. OUVINDO PARA INTERVIR: A ESPECIFICIDADE LOCAL 

MANIFESTADA NAS EXPECTATIVAS E AVALIAÇÃO DE PARTICIPANTES DA 

AÇÃO FORMATIVA DO PNAIC NO MUNICÍPIO PAULISTANO 

 

Neste capítulo, apresentamos um recorte analítico da realidade local de consolidação, 

na prática, das ações propostas pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, 

mediante breve ponderação sobre a implementação do PNAIC na Rede de Ensino Municipal 

da cidade de São Paulo. Toma-se como referência cronológica o ano de 2013. Apoia-se no 

discurso do sujeito coletivo, construído com base nos depoimentos de participantes da ação 

formativa do PNAIC na Rede Municipal. A interpretação dos dados encaminha a continuidade 

da análise para aspectos da formação continuada, sobre a qual percorremos com o aporte de 

estudiosos do tema, dos dilemas atuais no contexto nacional amplo à proposta de ação 

formativa do PNAIC, trajeto necessário para que retornemos à realidade local do Município 

pesquisado, que é interpretada e cujos resultados são apresentados na finalização do item.    

 

4.1 DANDO VOZ AO DOCENTE: O DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 

 

O questionário inicial da pesquisa foi aplicado pela pesquisadora no início do 1º 

Encontro de Formação, ocorrido em abril de 2013, após a explicação dos objetivos e 

procedimentos da pesquisa, o que incluiu esclarecer que um novo instrumento feito a partir 

das expectativas que fossem elencadas nesse primeiro momento seria apresentado ao final do 

período de curso.  

A amostra foi composta por participantes da ação formativa do PNAIC – temáticas de 

alfabetização com encontros aos sábados em espaço organizado pela DRE pesquisada, sendo 

ofertado a 75 cursistas (3 turmas: uma de docentes de 1º ano, uma de 2º e uma de 3º, 

respectivamente).  

Operamos sobre a matéria-prima de 32 questionários devolvidos integralmente 

preenchidos, a partir dos depoimentos escritos individuais, localizando palavras e expressões-

chaves, bem como ancoragens que remetessem a expectativas e apontamentos semelhantes, 

convertendo-os em discursos do sujeito coletivo (DSC), assim sintetizados: na representação 

gráfica da figura 3, apresentamos os fatores de influência de participação apontados pelos 

participantes; nas figuras 4 e 5, destacamos as categorias e expectativas localizadas nos 

depoimentos (o percentual de incidências de discurso consta em anexo).  
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Figura 3 – Fatores de influência para adesão à ação formativa do PNAIC 
Fonte: Elaboração da pesquisadora (2013)  
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Figura 4 – Discurso do sujeito coletivo: expectativas quanto à adesão na ação 

formativa/expectativas em relação aos eixos que serão abordados na ação formativa  
Fonte: Elaboração da pesquisadora (2014)24 

                                                 
24 No contexto do DSC construído, prática pedagógica difere de fazer pedagógico, sendo a primeira um dos 
itens de reflexão necessários ao alcance do segundo.   
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Figura 5 – Expectativas relacionadas ao enfoque metodológico da ação formativa do PNAIC  
Fonte: Elaboração da pesquisadora (2014) 
 

Partindo para a observação da influência (ou não) de fatores externos, tais como 

concessão de bolsas e certificação por universidades conceituadas, os gráficos apresentados 

nas figuras 6 e 7 indicam o nível de influência de fatores externos na adesão à ação formativa 

pelos participantes, segundo sua avaliação. 
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Razões pelas quais influenciou: 

- auxilia nos custos de locomoção e alimentação; 

- indica legitimação da importância da participação do profissional na formação. 

 

Razões pelas quais não influenciou: 

- valor insignificante; 

- certeza do não recebimento (participantes que não são considerados público-alvo); 

- auxilia mas não é fator decisivo para participação ou não, sendo este voltado à relevância dos assuntos tratados. 

Figura 6 – Influência de fatores externos na adesão à ação formativa: fornecimento de bolsa-auxílio  
Fonte: Elaboração da pesquisadora (2013) 

 

 

Razões pelas quais influenciou: 

- pontuação para evolução funcional no cargo; 

- renome da instituição certificadora interessante ao currículo; 

- possibilidade de diferenciação entre os que foram participantes ou não, como critério para concessão de 

benefícios em processos decisórios na Rede Municipal (favorecimento em escolhas de turmas – acesso a cargos). 

 

Razões pelas quais não influenciou: 

- certeza do não recebimento (participantes que não são considerados público-alvo); 

- baixo valor de pontuação para evolução funcional (apenas 0,5 dos mínimos 13,5 necessários). 

Figura 7 – Influência de fatores externos na adesão à ação formativa: certificação UFSCAR  
Fonte: Elaboração da pesquisadora (2013) 
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A partir do levantamento desses dados, elaboramos um novo instrumento, que foi 

submetido aos docentes no último encontro formativo, que encerrava as 120 horas do curso 

com foco em temáticas de alfabetização. Neste novo instrumento, um segundo questionário 

com questões abertas e fechadas foi apresentado aos participantes que compuseram a amostra 

inicial e que foram convidados a responder a uma avaliação quanto ao nível de contemplação 

de suas expectativas nos eixos de análise que compuseram o DSC, no qual também 

acrescentamos itens para avaliação de fatores estruturais do Curso de formação PNAIC – 

Temáticas de alfabetização 2013.  

80%

15%
5%

Expectativas quanto aos eixos que seriam 
abordados na ação formativa - Avaliação ao 

final do processo

Adequada

Parcialmente adequada

Inadequada

 

Motivos elencados para avaliação como não adequada/parcialmente adequada: 

- não trazer nada novo; 

- misturar vários conceitos tornando-os confusos; 

- valorizar alguns conceitos em detrimento de outros, não abordando em momento nenhum, por exemplo, a 

temática de trabalho/alfabetização de alunos NEE; 

- muito cansativo pelo tempo dos encontros; 

- não abordar estratégias para o avanço de alunos com dificuldades de aprendizagem; 

- abordagem muito superficial dos temas (pouco tempo e muito conteúdo = tratamento superficial das questões). 

 

Motivos elencados para avaliação como adequada: 

- conhecimento do orientador de estudos; 

- aprofundar em teoria o que está sendo feito na prática nas salas de aula; 

- aprender sobre temas pouco refletidos no cotidiano, como a consciência fonológica; 

- validar o que já é feito em sala de aula; 

- ajudar a refletir a prática; 

- apresentar subsídios teóricos e experiências práticas das participantes; 

- respeitar o limite físico e emocional dos professores; 

- porque os temas abordados realmente precisam ser melhorados pelos docentes. 

Figura 8 – Expectativas quanto aos eixos que seriam abordados na ação formativa – 

Avaliação ao final do processo  
Fonte: Elaboração da pesquisadora (2013) 
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Expectativas relacionadas ao enfoque metodológico da  

ação formativa do PNAIC - Avaliação ao final do processo 

 

 

Motivos elencados para avaliação como não adequada/parcialmente adequada: 

- valorizar alguns pontos da prática em detrimento de outros, não abordando em momento nenhum, por exemplo, 

a temática de trabalho/alfabetização de alunos NEE; 

- sobrar muito pouco tempo para falar das práticas dos participantes; 

- a dificuldade inicial de não ter os “cadernos” do PNAIC (material apostilado) nos primeiros encontros (os 

encontros começaram em abril e o material só foi entregue em agosto de 2013). 

 

Motivos elencados para avaliação como adequada: 

- a possibilidade que o curso trouxe de trocarmos experiências com os colegas; 

- trazer teorias que validem o que está sendo feito na prática nas salas de aula; 

- assegurar tempo para os estudos e reflexões, já que na sala de aula não há tempo para refletir sobre as ações; 

- a atuação dos orientadores e o enriquecimento dos conteúdos pelo acréscimo de vídeos e sugestões de leitura 

que auxiliassem a compreender as temáticas tratadas. 

Figura 9 – Expectativas relacionadas ao enfoque metodológico da ação formativa do 

PNAIC – Avaliação ao final do processo  
Fonte: Elaboração da pesquisadora (2013) 

 

Passando à avaliação de fatores estruturais do Curso de formação PNAIC – Temáticas 

de alfabetização 2013, fez-se necessário o esclarecimento de que os fatores estruturais 

apresentados foram eleitos com vistas aos aspectos que os próprios participantes elencaram ao 

longo de seus depoimentos, sem que, contudo, assim como os demais aspectos apontados, 

reflita nenhuma outra análise de valor político ou didático destes aspectos para o alcance dos 

objeitos da proposta, não excluindo, no entanto, sua valoração no sentido de fazer ecoar o 

ponto de vista de profissionais que estão sendo receptáculos diretos de tais ações. Foram 

eleitos os seguintes fatores de análise que serão apresentados na sequência: 

quantidade/distribuição do tempo; logística de entrega dos cadernos de formação; qualidade 

dos conteúdos apresentados nos cadernos de formação (comparado às necessidades 

formativas dos participantes); possibilidades de participação (organização do público-alvo). 
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52%
36%

12%

Quantidade de horas/distribuição 
do tempo

Adequada

Parcialmente adequada

Inadequada

 

Motivos elencados para avaliação como inadequada/parcialmente adequada: 

- carga horária extensa; 

- muitos conteúdos elencados; 

- início com atraso; 

- seminários marcados fora da hora do curso; 

- ter acesso aos conteúdos de forma fragmentada por conta da distribuição dos anos do ciclo (ex.: quem fez o 

curso no livro 1 não tratou de temas voltados à produção de texto). 

Motivos elencados para avaliação como adequada: 

- possibilitar a realização aos sábados; 

- ser apenas uma ou duas vezes no mês; 

- respeitar os limites físicos dos participantes, possibilitando que parte da carga horária fosse cumprida a 

distância. 

Figura 10 – Avaliação de fatores estruturais do curso de formação PNAIC – Temáticas 

de alfabetização 2013: Quantidade de horas/distribuição do tempo  
Fonte: Elaboração da pesquisadora (2013) 

 

10% 4%

86%

Logística de entrega dos cadernos de 
formação

Adequada

Parcialmente adequadas

Inadequada

 
Motivos elencados para avaliação como inadequada/parcialmente adequada: 

- atraso na entrega; 

- o fato de alguns participantes não receberem; 

- começar o curso e realizar vários encontros sem ter o material; 

- o material ser apenas impresso, não trazendo os vídeos e os textos  indicados; 

- ser o mesmo material para cursistas e orientadores de estudo, não havendo nenhuma orientação para aqueles 

que estavam conduzindo o curso. 

Motivos elencados para avaliação como adequada: 

* Não foi registrado por nenhum dos pesquisados. 

Figura 11 – Avaliação de fatores estruturais do curso de formação PNAIC – Temáticas 

de alfabetização 2013: Logística de entrega dos cadernos formativos  
Fonte: Elaboração da pesquisadora (2013) 
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Motivos elencados para avaliação como inadequada/parcialmente adequada: 

- temáticas amplas em quantidade, mas pobres em qualidade; 

- muitos conteúdos que não foram desenvolvidos. 

Motivos elencados para avaliação como adequada: 

- conteúdos significativos; 

- textos fáceis de entender; 

- estudiosos conhecidos (famosos). 

Fatores desfavoráveis mencionados na parte descritiva de participantes que avaliaram o item como 

adequado: 

- o caderno traz conteúdos bons, mas nem todos foram abordados; 

- o tempo não permitiu que estudássemos o material a fundo; 

- os orientadores sempre tinham que trazer textos complementares para desenvolver os conceitos/temas da pauta. 

Figura 12 – Avaliação de fatores estruturais do curso de formação PNAIC – Temáticas 

de alfabetização 2013: Qualidade dos conteúdos apresentados nos cadernos de formação  
Fonte: Elaboração da pesquisadora (2013) 
 

 

7%

28%

65%

Possibilidades de participação                  
(organização do público-alvo)

Adequada

Parcialmente adequada

Inadequada

 
 

Motivos elencados para avaliação como inadequada/parcialmente adequada: 

- restrição da participação de professores de 4º, 5º ano; além dos POIE, OSL e professores de módulos; 

- não incluir os coordenadores pedagógicos como público-alvo, mesmo sendo estes os responsáveis pela 

formação nas unidades escolares; 

- permitir que participássemos somente da formação referente ao ano da turma com a qual atuamos em 2013, 

desconsiderando a possibilidade de mudanças nos anos seguintes, em decorrência da atribuição anual de turmas; 

- não assegurar a participação dos alfabetizadores nos anos seguintes da formação; 

- considerar somente os dados do Censo, inviabilizando a participação de alguns professores, como aqueles que 

assumiram regência em substituição (dado que não consta no Censo); 

- não fornecer o material e nem mesmo a certificação aos participantes “ouvintes”; 
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- não orientar os gestores das escolas (diretores e coordenadores) sobre o PNAIC; 

- seminários deveriam acontecer no mesmo horário em que o curso é realizado. 

Motivos elencados para avaliação como adequada: 

- facilitar o acesso ao curso criando turmas à noite e aos sábados. 

Figura 13 – Avaliação de fatores estruturais do curso de formação PNAIC – Temáticas 

de alfabetização 2013: Possibilidades de participação – organização do público-alvo  
Fonte: Elaboração da pesquisadora (2013) 

 

De posse do discurso do sujeito coletivo de avaliação da ação formativa do PNAIC, 

um dado fornecido pela DRE pesquisada nos chamou a atenção: dos 517 inscritos constantes 

na listagem inicial, apenas 212 compunham a última lista de controle de frequência. Causou-

nos estranhamento, no entanto, que esta exclusão de dados não constasse na lista do Sistema 

Sispacto25. Questionamos a pessoa responsável por realizar esses lançamentos na DRE e a 

mesma nos “esclareceu” que essa orientação era advinda do próprio MEC, sob o argumento 

de que os professores desistentes não fossem apontados no sistema oficial para que não 

fossem prejudicados, já que tal apontamento os impediria de realizar inscrições em outras 

formações. Nesse sentido nos limitaremos a retomar uma fala da professora Sofia Lerche 

Vieira, na qual, no início de sua entrevista, já nos apontava que “o texto fala por suas 

presenças e suas ausências”. 

 

4.2 CONTRAPONDO OS DADOS: A FORMAÇÃO CONTINUADA NO BOJO DA 

LEGISLAÇÃO, NO ÂMBITO DO PNAIC, E ASPECTOS DE SUA IMPLEMENTAÇÃO 

NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

4.2.1 Questões e dilemas da formação continuada: da LDBEN ao PNAIC 

 

Durante o processo de tramitação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

a sociedade civil organizada, reunida no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública26 

elaborou seu projeto de diretrizes e bases da educação, resultado de um amplo e democrático 

debate entre setores mais e menos progressistas da sociedade. 

                                                 
25  Ferramenta digital do MEC utilizada pelos estados e municípios para lançamento de informações referentes 

às ações de  formação continuada.   
26  A nova Constituição de 1988 tem seu capítulo de educação fortemente influenciado pela participação do 

Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública – FNDEP – constituído em 1986, e que agregava inicialmente 

(com a denominação de Fórum da Educação na Constituinte em Defesa do Ensino Público e Gratuito) 15 

entidades (CUT, CGT, OAB, ANPED, SBPC, SEAE, CEDES, ANDES, ANDE, CPB, FENOE, FASUBRA, 

ANPAE, UNE e UBES), todas engajadas no processo de redemocratização do País. O FNDEP foi lançado 

oficialmente em Brasília em 09/04/1987, com o "Manifesto em Defesa da Escola Pública e Gratuita". 
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Esse projeto foi preterido pelo Governo Fernando Henrique Cardoso e sua base aliada 

no Congresso Nacional, pois contrariava os objetivos do ajuste político e econômico, pautado 

pelo ideário neoliberal que estava sendo implantado no período. Assim, foi aprovado o 

substitutivo do então Senador Darcy Ribeiro, que descaracterizava o projeto dos educadores 

do Fórum. Para Saviani (2001), o Poder Executivo conseguiu nessa ocasião retirar das mãos 

do Poder Legislativo, apoiado pela sociedade civil organizada, a condução desse processo, 

solapando assim uma iniciativa inédita no país.  

Com a vitória governista, veio à baila a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional n.º 9.394/96, que acabou por impulsionar as ações de formação continuada de 

professores, redefinindo os rumos das atuais políticas públicas voltadas para esse fim. A Lei 

reflete, inclusive, um período de debates sobre a questão da importância da formação 

continuada.  

O MEC, em meados dos anos de 1990, reforçou as prerrogativas da Lei por meio da 

proposta de criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério (FUNDEF). Posteriormente, como forma de aprimorar e 

ampliar a distribuição e a aplicação dos recursos, o MEC ampliou esse fundo para toda a 

educação básica, consolidando o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) – em substituição ao 

FUNDEF –, mantendo em vigor as formas já previstas anteriormente de repasse e utilização 

dos recursos destinados à capacitação e aperfeiçoamento profissional em serviço (BRASIL, 

2007b).  

A criação desse Fundo, como bem destaca Gatti (2008, p. 64), ofereceu, “[...] pela 

primeira vez na história educacional do país, respaldo legal para o financiamento sistemático 

de cursos de formação de professores em serviço” não habilitados que exerçam funções nas 

redes públicas.  

Nesse quadro de ações políticas, a oferta dos programas de formação continuada 

intensificou-se nas últimas décadas, com base em dois tipos de demanda: a universalização do 

ensino e a necessidade de ampliação do quadro de professores.   

Cabe destacar que as reformas empreendidas a partir dos anos de 1990 incidiram sobre 

o campo educacional sem que nada tivesse sido pensado acerca de como elas seriam 

implementadas nas escolas. Assumiu-se que os professores o fariam e que o fariam 

adequadamente, levando avante o que nelas estava preconizado. 
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Essa seria uma presunção acertada se a formação inicial dos docentes os tivesse 

preparado, efetivamente, para cumprir seu papel profissional, o que, infelizmente e na maior 

parte das vezes, não ocorre, como mostram vários estudos (FREITAS, 2002, 2007). Na época, 

a configuração dos cursos de licenciatura já era muito criticada por não privilegiar a formação 

para a docência e por não considerar a lógica profissional, ou seja, a organização curricular da 

formação inicial estruturou-se à parte e desvinculada do próprio ensino.  

Tudo isso ajuda a compreender porque foi difícil efetivar as reformas dos anos de 

1990 e porque continua sendo árdua a adoção, nas escolas, das políticas educacionais em 

décadas posteriores. 

A formação continuada no Brasil tem sido também vista como uma forma de 

enfrentamento dos altos índices de insucesso escolar, sobretudo no que tange à alfabetização 

nas séries iniciais (RIGOLON, 2007, p. 15). Assim a maioria dos cursos de formação 

continuada, promovidos ou apoiados pelo MEC, pretende combater o fracasso escolar e 

reduzir os índices de reprovação (BRASIL, 1999, 2005).  

Segundo Rigolon, em momento mais recente, as ações no âmbito das diversas 

secretarias do MEC teriam passado a considerar também as demandas das escolas e dos 

professores, na tentativa de superar a concepção instrumental de formação continuada, 

compensatória das lacunas de formação inicial, evitando a oferta massiva de cursos. Haveria, 

também, a preocupação em viabilizar ações de formação articuladas a uma política de 

valorização e desenvolvimento profissional, tal como previsto no artigo 67 da LDBEN.  

Nesse artigo, fica estipulado que os sistemas de ensino devem promover a valorização 

dos profissionais da educação, assegurando-lhes, nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério, aperfeiçoamento profissional contínuo, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim. Essas questões refletem os debates acerca da importância 

e dos desafios da formação continuada.  

Tendo em vista as disposições da LDBEN, especialmente seus artigos 8º, 9º, 62 e 64, 

em 2003, o MEC instituiu, por meio da Portaria Ministerial n.º 1.403, o Sistema Nacional de 

Certificação e Formação Continuada de Professores da Educação Básica, que compreende:  

a) o Exame Nacional de Certificação de Professores, por meio do qual se promovem 

parâmetros de formação e mérito profissionais;  

b) os programas de incentivo e apoio à formação continuada de professores, 

implementados em regime de colaboração com os entes federados;  
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c) a Rede Nacional de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, constituída 

com o objetivo de desenvolver tecnologia educacional e ampliar a oferta de cursos e 

outros meios de formação de professores.  

Segundo Gatti (2008, p. 65), essa Portaria “deixou claro que o ponto de partida seria 

um exame nacional de certificação de professores, os debates centraram-se nessa questão”, 

sendo muitas as manifestações contrárias a essa proposta. Uma subsequente mudança de 

ministro, algumas questões e propostas nela tratadas foram postas em segundo plano, com 

outros aspectos sendo enfatizados pela nova orientação na política do MEC.  

Em julho de 2004, foi instituída, como política para formação de professores, a Rede 

Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação Básica (Rede). Com base na 

preocupação em articular pesquisa e produção acadêmica à formação dos educadores e, ainda, 

com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino e a aprendizagem dos alunos por meio de 

investimentos em qualificação profissional, foi estruturado um amplo processo de interação 

dos órgãos gestores, dos sistemas de ensino e das instituições de formação, notadamente as 

universidades públicas e comunitárias. A Rede é formada por centros de pesquisa e 

desenvolvimento da educação, pelos sistemas de ensino público e conta, também, com a 

participação e coordenação da Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC. Estreitar os 

vínculos entre a educação básica e a educação superior e preservar a relação entre a formação 

inicial e a continuada de docentes foram os pressupostos para estabelecer uma parceria entre 

as instituições que compõem os centros e os sistemas de ensino, com suas demandas 

específicas. Dessa parceria, coordenada pelo MEC, resultaram diversos cursos, bem como a 

produção de múltiplos materiais destinados aos educadores em salas de aula, no ensino 

fundamental e na educação infantil.  

Em 2008, a Conferência Nacional da Educação Básica (CONEB), organizada em 

Brasília, deliberou sobre o estabelecimento de políticas e programas nacionais, buscando 

organizar e desenvolver programas de formação continuada em regime de colaboração entre 

os entes federados. De acordo com esse documento, as políticas e os programas nacionais 

devem propiciar a criação de polos, como centros de formação de professores, geridos por: 

universidades, com a participação ativa das faculdades/centros de educação, dos sistemas de 

ensino e dos professores da educação básica. Esses locais, espaços de formação dos 

profissionais da educação, devem ser dotados de bibliotecas e de equipamentos de 

informática, de modo a permitir a socialização de experiências docentes e sua auto-

organização em grupos de estudo. A intenção é que o trabalho a ser desenvolvido nos centros 
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de formação gere condições especiais para superar o individualismo presente no magistério e 

produza, no trabalho docente, novas relações sociais e culturais, que privilegiem o trabalho 

coletivo (CONFERÊNCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 2008, p. 25).  

Em 2009, o Decreto n.º 6.755 instituiu a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica (BRASIL, 2009a), dispondo sobre a atuação 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Sua finalidade é 

organizar, em regime de colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios, a 

formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para as redes públicas de 

educação básica. Prevê apoiar “[...] a oferta e a expansão de cursos de formação inicial e 

continuada a profissionais do magistério pelas instituições públicas de Educação Superior”, 

bem como equalizar nacionalmente as “[...] oportunidades de formação inicial e continuada 

dos profissionais do magistério” (Art. 3º, incisos II e III). No artigo 4º, parágrafo 1º, está 

previsto que o regime de colaboração será concretizado por meio de planos estratégicos, 

formulados pelos fóruns estaduais permanentes de apoio à formação docente, a serem 

instituídos em cada estado e no Distrito Federal. A formação continuada, compreendida como 

componente essencial da profissionalização docente, deve estar articulada à carreira do 

magistério e integrar-se ao cotidiano da escola.  

No ano seguinte, 2010, a Conferência Nacional de Educação (CONAE) procurou 

discutir, ampla e nacionalmente, diretrizes e estratégias que pudessem apontar os principais 

aspectos a serem contemplados na construção do novo Plano Nacional de Educação (PNE). 

Ênfase foi dada às questões relativas à inclusão, diversidade e igualdade, de modo que 

o documento final salienta dois aspectos:  

a) a importância de valorizar a educação inclusiva, igualitária e acolhedora da 

diversidade, sugerindo políticas capazes de assegurar a todos os brasileiros seu direito 

a uma educação de boa qualidade; 

b) a necessidade de que as políticas educacionais se articulem às demais políticas sociais.  

No que se refere à formação e valorização dos profissionais da educação, reitera-se a 

importância de que a formação inicial e a continuada assumam uma postura inclusiva, que 

respeite as diferenças e reconheçam e valorizem a diversidade. Salienta que o acesso a essas 

duas modalidades de formação seja garantido aos professores atuantes na educação de jovens 

e adultos, na educação no campo e junto aos indígenas, ciganos e quilombolas, entre outras 

etnias. A implementação de programas que tratem das diferenças e do combate a todas as 

formas de discriminação e violência recebeu acentuada ênfase, bem como a oferta de 
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especialização/aperfeiçoamento para quem for lecionar em salas de recursos multifuncionais. 

Por fim, indicou-se a relevância de estudos e/ou aprofundamento que tratem de assuntos 

como: política de educação ambiental; língua brasileira de sinais (Libras); história da África; 

culturas afro-brasileiras e indígenas; diversidade étnico-racial, religiosa e de orientação 

sexual, além dos direitos humanos (LAPLANE; PRIETO, 2010).  

Atualmente, está em estudo uma minuta apresentada à Comissão Bicameral do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), com indicações para a construção de diretrizes 

nacionais para a formação continuada de professores. Nesse documento, duas ações 

fundamentais são sugeridas para melhor subsidiar as políticas de formação continuada do 

MEC: 

a) o edital da Rede Nacional de Formação Continuada da Educação Básica, que 

contempla, de forma articulada, ações de formação de professores das secretarias do 

MEC, induzindo alterações importantes na forma de organizá-las e apresentá-las e nas 

relações entre as IES, os centros de formação e os professores da rede pública de 

educação básica;  

b) a constituição, pela Portaria n.º 1.129/2009, do Conselho Gestor da Rede Nacional de 

Formação Continuada, que deve contar com a participação do Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (CONSED), da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (UNDIME) e, ainda, com a representação da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE).  

No Plano Nacional de Educação (PNE, Lei n.º 13.005/2014) que vigorará nesta década 

(2014-2024), aproximadamente 20% das metas têm relação direta com a valorização e com a 

formação dos profissionais do magistério. Reitera-se, dentre outros aspectos, a condição, já 

posta pelo Fundef e pelo Fundeb, de que seus recursos só podem ser alocados a sistemas de 

ensino que elaborem seus planos de carreira docente no prazo de dois anos, que todos os 

professores da educação básica tenham nível superior e que metade deles conte com pós-

graduação, prevendo-se licenças para essa modalidade de qualificação. O PNE determina, 

também, que o rendimento médio do profissional da educação não seja inferior ao dos demais 

trabalhadores com escolaridade equivalente.  

A descrição traçada até aqui revela, a partir de alguns aspectos do processo histórico, 

que a concepção e as finalidades da formação continuada de professores no Brasil foram 

mudando ao longo do tempo, de forma bastante ligada ao contexto econômico, político e 

social do país. Percebe-se, por exemplo, que a concepção de treino de destrezas e técnicas foi 
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sendo superada pelo entendimento de que a aprendizagem contínua é importante para o 

desenvolvimento profissional docente e da sociedade como um todo. Todavia é 

imprescindível que, ao lado de reconhecer a importância da formação continuada docente, 

coloquemos a importância de um olhar crítico sobre a qualidade e assertividade do que vem 

sendo proposto e praticado nesse âmbito. 

Segundo Maués (2003), com o aumento das matrículas no ensino fundamental, tornou-

se necessário dispor de docentes em número suficiente e preparados para essa empreitada, 

fato que, entre outros, motivou a reforma brasileira na formação do professor. Para a autora, o 

modelo adotado seguiu a tendência internacional, pautando-se pelas mesmas influências que 

pesaram sobre a reforma da educação básica, cujo discurso associa o progresso econômico e 

social ao desempenho educacional, atribuindo tal responsabilidade aos profissionais do 

magistério. Deste modo, contemplou os seguintes elementos: a universitarização/ 

profissionalização, a ênfase na formação prática/validação das experiências, as competências 

como eixo norteador, a formação contínua e, por fim, a educação a distância/tecnologias da 

informação e comunicação.  

Marin (1995) fez uma análise de termos e concepções utilizados na temática da 

educação continuada de profissionais da educação. A autora identificou o uso dos seguintes 

termos: reciclagem, treinamento, aperfeiçoamento, capacitação, educação permanente, 

formação contínua, educação continuada.  

Enquanto “reciclagem”, referia-se a mudanças mais radicais para o exercício de uma 

nova função, ocasionando a implementação de cursos de formação continuada rápidos e 

esporádicos; “treinamento” tinha o foco voltado para a capacidade de o indivíduo realizar uma 

determinada tarefa através da modelagem de comportamento; o termo “aperfeiçoamento” 

significava tornar perfeito ou mais perfeito, ou ainda completar ou acabar o que estava 

incompleto, enquanto “capacitação” tinha uma conotação de tornar capaz e habilitar. A 

educação permanente, a formação contínua e a educação continuada foram descritas pela 

autora no mesmo bloco, visto que elas tratavam de colocar como eixo da formação continuada 

o conhecimento dos profissionais da educação e tudo aquilo que eles podiam auxiliar a 

construir. 

De acordo com Ribas (2000), as diferentes formas de concepção de formação 

continuada podem acarretar diversas tendências. Uma das tendências descritas pela autora é 

de que os sistemas de ensino adotem uma formação elaborada pelos órgãos públicos, sem 
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diagnosticar interesses do professor e sim de acordo com as políticas governamentais vigentes 

e com o que as equipes técnicas julgam ser a necessidade de professores e escolas.  

Esta concepção centralizadora não dá condições de reflexão e discussão sobre 

questões pertinentes aos problemas enfrentados nas escolas. 

 

O desvio torna-se evidente diante da falta de uma política de formação de 

professores e de práticas não ajustadas à preparação necessária nos vários momentos 

em que ela ocorre. Tais práticas refletem um desconhecimento da situação do 

trabalho docente e uma interferência orientada para fins outros que não os definidos 

pelas necessidades dos profissionais e/ou do ensino. (RIBAS, 2000, p. 40). 
 

Nesse sentido, é possível afirmar que, atualmente, a formação continuada de 

professores tem marcado o discurso e a agenda de políticas educativas no país, que a exemplo 

do PNAIC, tem elaborado propostas formativas, que por sua vez são adotadas pelos sistemas 

de ensino, sem que, no entanto, a marcação permeie a consideração dos sujeitos aos quais 

essas propostas se destinam. 

 

4.2.2 A formação do PNAIC no contexto das escolas municipais da cidade de São Paulo 

 

Na Rede de Ensino Municipal da cidade de São Paulo, a vinculação da formação 

continuada à jornada extraclasse do professor, prevista na Lei do Piso (mínimo de 1/3 

independente da carga horária de trabalho) já é um direito concedido desde 2007, por meio da 

promulgação da Lei n.º 14.660 (SÃO PAULO, 2007). A referida Lei reorganiza o quadro dos 

profissionais de educação, com as respectivas carreiras, criado pela Lei n.º 11.434, de 1993, e 

consolida o Estatuto dos Profissionais da Educação Municipal, estabelecendo em seu artigo 

15 as jornadas de trabalho docente, que passam a prever o percentual de 25% voltadas a 

estudo e planejamento individual e coletivo. Como a opção de jornada é feita anualmente pelo 

professor, conforme a jornada escolhida, o professor realiza formação continuada na própria 

escola. Essa formação integra a Jornada Especial Integral de Formação (JEIF). Aos 

professores que ingressam na jornada JEIF, é assegurado semanalmente, além das 25 horas de 

trabalho em sala de aula, 15 horas adicionais, voltadas a estudo e planejamento individual e 

coletivo conforme já sinalizamos. Todavia, confirmando as ressalvas feitas pela CNTE, a 

formação do PNAIC foi oferecida fora do horário de serviço dos docentes, que se 

considerados público-alvo poderiam optar em participar da formação em horários noturnos ao 

longo da semana ou aos sábados.  
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Note-se que sublinhamos o “se”. Esta observação se deve ao fato de somente uma 

parcela dos docentes que atuam nos anos iniciais ter sido considerada público-alvo da ação 

formativa. 

Não tivemos acesso ao número exato, mas calculamos com base em pesquisa realizada 

no portal da Secretaria Municipal da Educação da cidade de São Paulo, tendo como ano-base 

2013, que a DRE pesquisada seja composta por 51 escolas de ensino fundamental (EMEF), 

nas quais estima-se trabalharem 1.200 professores polivalentes/generalistas. Se 

multiplicássemos esse montante pelas 13 DREs que compõem a Rede Municipal, 

chegaríamos então a um quantitativo de 15.600 docentes atuando nos anos iniciais. No 

entanto, as atribuições de turma, nas escolas da Rede de Ensino Municipal da cidade de São 

Paulo ocorrem anualmente (Lei Municipal n.º 14.660 e portarias correlatas), fazendo com que  

os professores dos anos iniciais, chamados de “generalistas” (Documento: Programa Mais 

Educação São Paulo: subsídios para a implantação, 2013) ou “polivalentes” (Lei Municipal 

n.º 14.660), transitem entre turmas de 1º ao 5º ano conforme classificação e opções de turma 

no momento de sua escolha. Desse modo, considerada essa especificidade, foi claramente 

restritivo o critério de escolha dos professores que seriam considerados público-alvo da ação 

formativa, que, portanto, dela poderiam participar, ficando limitado àqueles que no ano de 

2013 (já que a adesão é anual) tivessem com regência de turmas de 1º ao 3º ano; ou seja, os 

professores que trabalhavam naquele momento com turmas de 4º e 5º ano e os que estavam 

sem regência de turma, bem como aqueles que estavam atuando nas salas de leitura e de 

informática, foram desconsiderados pela orientação do MEC.  

Considerando a estimativa de 1.200 professores atuantes naquela DRE, a possibilidade 

de adesão à ação formativa fora restrita à apenas 50% dos docentes que efetivamente atuam 

nos anos iniciais (cerca de 620 profissionais) o que significa que, se déssemos continuidade à 

estimativa quantitativa estendendo-a à Rede Municipal, permitiria que alcançássemos uma 

média de 7.800 docentes sendo excluídos dessa ação formativa, que em tese deveria 

contemplar a “todos” os docentes que atuam no ciclo de alfabetização: 

 

Os professores que poderão fazer o curso de formação em 2013 são aqueles que, no 

Censo Escolar de 2012, lecionam na rede pública em qualquer série/ano, tenham 

formação compatível com o exercício do magistério nos anos iniciais do ensino 

fundamental e que, em 2013, estarão lecionando em turmas do 1º, 2º, 3º ano e/ou nas 

classes multisseriadas que possuem alunos desses anos. (BRASIL, 2012d, p. 28). 

 

Isso sem contar os coordenadores pedagógicos, que foram desconsiderados da ação 

formativa do PNAIC, renegando-se o papel de formadores responsáveis pela ação formativa 
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realizada nas unidades escolares onde atuam esses profissionais, haja vista os parênteses 

restritivos constantes na orientação do próprio manual do pacto nesse sentido:  

 

Os coordenadores pedagógicos das escolas que oferecem um ou mais anos do ciclo 

de alfabetização e que estejam em exercício na escola, poderão participar do curso 

de formação, na condição de orientador de estudo ou de professor alfabetizador (se 

estiver lecionando) e, na respectiva condição, receber a bolsa de estudo. (BRASIL, 

2012d, p. 28, grifo nosso)  

 

A DRE recebeu inicialmente 507 inscrições, no entanto esse número incluía os 

participantes “ouvintes”, aqueles que, sem ser público-alvo, solicitaram a concessão de sua 

participação como se estivessem recebendo um favor, mesmo sem ter direito a material, à 

bolsa-auxílio (valor de R$ 200,00 pago aos cursistas) ou ao certificado conferido pela 

UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos). 

Foram compostas 18 (dezoito) turmas, algumas com encontros quinzenais de 4 horas 

durante a semana e turmas de encontros mensais aos sábados, com média de 25 participantes 

(público-alvo) cada uma. Os participantes “ouvintes” foram distribuídos entre elas. Cabe 

esclarecer que os professores foram organizados conforme o ano/ciclo que tinham regência 

(exemplo: professores do 1º ano, compuseram turmas que estudariam o livro 1, professores do 

2º ano estudariam o livro 2 e assim sucessivamente). Observamos, assim, que um percentual 

considerável de professores aderiu à ação formativa e por ela se interessou. 

Explicado o porquê do “se”, voltemos à tratativa da formação permanente em serviço, 

assegurada dentro da jornada de trabalho do professor.  

A partir de 2008, as ações de formação permanente realizadas com professores em 

jornada JEIF passaram a ser estruturadas por meio dos Projetos Especiais de Ação (PEA), 

que, conforme as disposições da Portaria n.° 1.566/08, são:  

 

[...] instrumentos de trabalho elaborados pelas Unidades Educacionais, que 

expressam as prioridades estabelecidas no Projeto Pedagógico, voltadas 

essencialmente às necessidades dos educandos, definindo as ações a serem 

desencadeadas, as responsabilidades na sua execução e avaliação, visando ao 

aprimoramento das práticas educativas e consequente (sic) melhoria da qualidade de 

ensino. (SÃO PAULO, 2008). 

 

A referida Portaria orienta a possibilidade de até duas temáticas de estudo por ano, 

sendo a primeira voltada ao desenvolvimento da competência leitora e escritora, como 

responsabilidade de todas as áreas, e a segunda, voltada ao atendimento das metas da unidade 

escolar, o que continuou vigorando até o final de 2013 (mesmo com o PNAIC), sem que tenha 

havido nenhum adendo ou novo documento de orientação à organização do PEA que 
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indicasse, aos coordenadores pedagógicos, que são responsáveis pela montagem da proposta 

de desenvolvimento anual do projeto, o PNAIC como referência de estudos, o que só 

aconteceu em 2014. 

É nesse lugar que encontramos a figura do coordenador pedagógico como formador, 

responsável pela formação em serviço. Consta dentre suas atribuições, conforme Decreto n° 

54.453, de 10 de outubro de 2013:  

 

Art. 11. São atribuições do Coordenador Pedagógico: 

I – coordenar a elaboração, implementação e avaliação do projeto político-

pedagógico da unidade educacional, visando a melhoria da qualidade de ensino, em 

consonância com as diretrizes educacionais do Município; 

II – elaborar o plano de trabalho da coordenação pedagógica, articulado com o plano 

da direção da escola, indicando metas, estratégias de formação, cronogramas de 

formação continuada e de encontros para o planejamento do acompanhamento e 

avaliação com os demais membros da Equipe Gestora; 

III – coordenar a elaboração, implementação e integração dos planos de trabalho dos 

professores e demais profissionais em atividades docentes, em consonância com o 

projeto político-pedagógico e as diretrizes curriculares da Secretaria Municipal de 

Educação; 

[...]; 

XIX – participar das atividades de formação continuada promovidas pelos órgãos 

regionais e central da Secretaria Municipal de Educação, com vistas ao constante 

aprimoramento da ação educativa. (SÃO PAULO, 2013b, grifo nosso) 

 

Os encontros do PNAIC começaram no mês de abril de 2013; no entanto, ao longo do 

primeiro semestre, mesmo com algumas consignas de atividades e reflexões sendo 

encaminhadas para realização nas escolas, nenhuma formação ou reunião para tratar 

exclusivamente do tema fora organizada para orientar os coordenadores pedagógicos das 

EMEFs. 

Apenas posteriormente, entre setembro e novembro de 2013, fora promovido o Ciclo 

de Palestras “Currículo no ciclo de alfabetização – desafios e práticas” (Portaria n.º 5.474, de 

18 de setembro de 2013), tendo os coordenadores pedagógicos como público-alvo (SÃO 

PAULO, 2013). 

Entre elas houve a palestra da prof.ª Dra. Telma Ferraz Leal que ocorreu em 22 de 

outubro de 2013 e trouxe informações que entendemos como sendo muito relevantes para a 

pesquisa e para a compreensão do contexto que ora descrevemos.  

Ao final da explanação do tema e abrindo para perguntas, Telma Leal manifestou-se 

em relação à sua responsabilidade no PNAIC (tal colocação se fez como resposta a cobranças 

de um grupo de professores sobre questões estruturais como demora no recebimento do 

material, atraso nas bolsas, etc.). A professora Telma disse que sua história com o PNAIC 
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começou em Pernambuco, onde o projeto coordenado por ela fora inicialmente implementado 

e que a partir dele surgiu o convite do MEC para atuar na organização do PNAIC. Disse ela:  

 

A proposta inicial era voltada a todos os professores que atuam em alfabetização e 

tinha duração de três anos. Assim no primeiro ano de formação fariam o caderno 1, 

no segundo o 2 e no terceiro o 3. [...] No entanto a dificuldade financeira de 

assegurar orientadores de ensino em número suficiente em alguns municípios, 

contribuiu para o redimensionamento da proposta original [...].27  

 

E respondendo ao questionamento de uma orientadora de estudos quanto à viabilidade 

dos conteúdos dos cadernos para a realidade do Município de São Paulo, complementa: 

“Programa nenhum tem como cobrir a necessidade dos professores, e nem vai cobrir, mas eu 

concordo contigo: Temos que fazer mais!”28  

Apresentamos esse panorama à professora e pesquisadora Sofia Lerche Vieira, sobre o 

qual ela então se manifestou: 

 

Olha, deixa eu dizer uma coisa: No Ceará não é assim. Entende? Esse caráter da 

responsabilidade do Coordenador Pedagógico pela formação de professores, eu 

penso que é uma peculiaridade muito paulista. 

Não sei te responder se isso se aplica a outras unidades da federação. 

A primeira vez que eu ouvi falar nisso foi num estudo sobre (da professora Vera 

Placco) Coordenador Pedagógico e eu vim debater essa pesquisa e pra mim era 

estranho... coordenador pedagógico, quando tem, quando se consegue que as escolas 

tenham (no Ceará é diferente), então talvez tenha a ver com isso: Toda vez que você 

transpõe uma política para uma outra realidade, sem as devidas adequações, essas   

coisas correm o risco de acontecer . 

Então o processo no Ceará, ele é alguma coisa que é muito mais, a metodologia, 

lógico, não se pode fazer isso em São Paulo, assim como não se fez pra Fortaleza.  

Fortaleza é um dos municípios onde esse processo avançou menos, porque, qual era 

a lógica da formação: a Secretaria tinha alguém responsável pela formação dos 

professores do município dentro da Secretaria Municipal de Educação, então, 

entende? uma relação muito mais direta. 

Se aqui existe, se o Coordenador é a figura, se tem que fazer um outro processo: o 

coordenador é formado e essa formação tem que caminhar para as pontas do 

sistema, né?! 

Eu não sei por que foi feito de outro jeito. (cf. Apêndice F). 

 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Escola de 

Formação (2013), conforme citamos anteriormente, ao traçar considerações preliminares 

sobre a Portaria nº 867, de 2012, do MEC, que institui o PNAIC (BRASIL, 2012d), aponta 

que a dificuldade histórica de se implantar políticas educacionais equânimes na educação 

básica deve-se ao baixo comprometimento e, em muitos casos, à insuficiência financeira de 

Estados e Municípios – responsáveis diretos pela oferta dessa modalidade de ensino – para 

                                                 
27  Palestra da prof.ª Dra. Telma Ferraz Leal, ocorrida em 22 de outubro de 2013, nas dependências do prédio da 

Uninove. Anotações da pesquisadora. 
28  Idem. 
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conformarem suas políticas locais a objetivos e metas nacionais, observando-se os necessários 

amparos técnico e financeiro da União. No caso do Ideb, o movimento social anseia por 

alterações, para agregar novos indicadores de qualidade (infraestrutura, gestão democrática, 

salário, carreira, jornada e níveis de formação dos profissionais, condições socioeconômicas 

dos estudantes, dentre outros). Quanto às “expectativas de direito”, trata-se de tema em 

disputa que não deve suplantar as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, tampouco 

limitar a liberdade de ensinar dos educadores (princípio do art. 206, II da Constituição 

Federal), pois isso significaria optar pela instituição das expectativas de aprendizagem, em 

voga em todo mundo, cujo conteúdo privilegia o tecnicismo em detrimento da formação 

humanística pautada na arte, na promoção da cultura e na inovação dos saberes. Sobre o eixo 

“formação profissional”, a Confederação ressalta a alta rotatividade das(os) 

alfabetizadoras(es) nas redes de ensino, principalmente em razão de muitos entes públicos 

priorizarem os contratos temporários, o que não garante que todos os profissionais tenham 

acesso à formação ou mesmo que possam aplicar continuamente os ensinamentos formativos. 

No referido artigo, avalia-se que a Portaria nº 867 que institui o PNAIC peca em não 

vincular a formação continuada à jornada extraclasse do professor, prevista na Lei do Piso 

(mínimo de 1/3 independente da carga horária de trabalho), argumentando que muitas redes 

de ensino têm postergado a aplicação integral da hora-atividade, e o MEC daria grande 

contribuição aos sistemas educacionais induzindo-os a prever a formação profissional 

permanente dentro da composição da jornada de trabalho docente. Critica que nenhuma 

referência é feita aos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente, bem 

como a opção por encontros presenciais dos(as) educadores(as) nas IES, que, sendo realizada 

aos finais de semana, contraria o princípio da jornada extraclasse (hora-atividade) e 

descaracteriza sua composição, impondo, ainda, mais sacrifício aos profissionais. Segundo a 

CNTE, o correto seria priorizar a formação continuada, sempre que possível nos locais de 

trabalho dos(as) profissionais da educação. Finalmente, segundo a CNTE, a possibilidade de 

oferta de bolsas de estudo para os orientadores e professores alfabetizadores deve conduzir a 

uma política mais ampla de consecução da meta 16 do PNE. É importante que o MEC articule 

suas ações com o PNE, em parceria com os demais entes federados, procurando ouvir também 

os atores educacionais, a fim de potencializar os resultados. 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação considera que a 

estruturação do Pacto, ao não transcender alguns dos principais problemas envolvendo a 

organização dos sistemas de ensino no País, pode transformá-lo em uma repetição de 
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programas já executados por diferentes governos, sem alcançar os resultados desejados. Por 

esta razão, e também pelo foco do Programa nas avaliações de desempenho estandardizadas, a 

CNTE considera que o Pacto deve ser ajustado, à luz de contribuições dos trabalhadores em 

educação e de outros segmentos sociais que não foram convidados a participar de sua 

elaboração.  

Destarte, os cursos de formação continuada seriam muito bem-vindos se atendessem 

as necessidades de resolução das lacunas socioculturais dos professores, mas para tanto uma 

questão candente teria de ser abordada no plano desta formação: a questão da formação da 

consciência, e até onde pudemos avaliar, a partir dos depoimentos, esta reflexão preliminar 

não foi contemplada nos programas de formação, o que acaba por configurar uma proposta 

que vem responder de um lado as demandas da LDBEN e de outro do mercado que reivindica 

uma formação de mão de obra massificada, habilitada para o mercado de trabalho. Assim, as 

ações formativas inerentes a políticas públicas de educação se configuram como propostas 

paliativas de efeito imediatista, que mascaram a realidade. 

Constatando que todos são parte do funcionamento da sociedade, não faz sentido 

pensar a realidade sem intenção de transformá-la. Neste processo, segundo Marx, a 

consciência somente se forma na ação transformadora. Ação esta que se faz numa reflexão 

particular, uma vez que é circunscrita pela realidade que condiciona o sujeito, mas que só terá 

sentido quando realizada numa ação coletiva, que explicite uma direção político-pedagógica.   

Como não é nosso propósito neste momento fazer uma avaliação da efetividade da 

política pública, o que sabemos ser muito prematuro, conjecturamos que o discurso do sujeito 

coletivo, composto pela amostragem de participantes somados ao conjunto de dados que 

coletamos, fala por si só, e acendendo uma luz, mesmo que pequena ainda, nessa imensidão 

de caminhos possíveis, contribuindo, esperamos, para uma revisão detida desse início de 

processo, observando e criando alternativas (que apresentaremos como proposta de 

intervenção) para suprir a especificidade local da realidade paulista, dando voz aos 

profissionais que a integram, conforme sugerido pelas diversas análises críticas sobre as ações 

de formação continuada docente que apresentamos ao longo do trabalho (RIBAS, 2000; 

MAUÉS, 2003; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM 

EDUCAÇÃO, 2013).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo da intenção de elucidar o que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa, pudemos observar a magnitude de um programa de alfabetização que se propõe a 

assegurar a alfabetização de todas as crianças até a idade máxima de 8 anos. Nesse sentido, 

revisitamos a literatura e percebemos a relação de importância da leitura e da escrita no 

desenvolvimento individual do sujeito ao longo do tempo, e como essa importância se reflete 

no desenvolvimento econômico e social do país.  

Ao longo da pesquisa, deparamo-nos com enigmas e lacunas da política pública de 

educação básica, que incluíram as ações coordenadas pelo Ministério da Educação (MEC). 

Essas tessituras se manifestaram ao longo de diversos momentos, por meio da ausência de 

informações em documentos oficiais, como no caso do contexto de influência do Programa de 

Alfabetização na Idade Certa (PAIC), desenvolvido no Ceará, no Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e na orientação para o não lançamento de informações 

relativas à desistência de professores participantes da ação formativa.  

A ausência da referência ao PAIC nos documentos do PNAIC, que impossibilitava a 

construção do contexto histórico do pacto, nos levou até a professora Sofia Lerche Vieira, 

pesquisadora da área de políticas educacionais e secretária de educação no Estado do Ceará 

no período inicial de desenvolvimento do PAIC, que nos aclarou diversas nuances do contexto 

de transposição da política de alfabetização na idade certa, desde o início da implantação do 

Programa na cidade de Sobral até a recente transposição nacional da proposta, apresentando 

ainda diversos atores e fatores determinantes para o sucesso alcançado pela proposta, além de 

documentos balizadores das ações do PAIC, à exemplo do relatório final expedido pela 

comissão de erradicação do analfabetismo, que nos possibilitou observar as condições 

objetivas e a seriedade e comprometimento dos envolvidos como fator determinante para o 

sucesso do programa.  

Essas condições objetivas incluíram a forma de gestão praticada no Ceará, o regime de 

colaboração, que em sua forma mais simples trata do diálogo real entre as diferentes 

instâncias de governo29, o que se revelou um diferencial propositivo na efetivação dos 

objetivos político-democráticos, mais especificamente, no caso de nossa investigação, as 

políticas públicas de educação básica e o alcance da qualidade do processo de ensino-

aprendizagem nos anos iniciais da escolarização. 

                                                 
29  Para um maior detalhamento, vide Vieira (2007) e Abrucio (2010).  
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Finalmente, contemplando a lógica da totalidade, partindo do todo, chegamos à parte, 

visando ao final do processo retornar ao todo como elementos mais próximos (o quanto 

possível) da realidade concreta, saindo da aparência em busca da essência. Para tanto 

promovemos um recorte analítico da realidade local de consolidação dessa proposta na 

prática, representada pela apresentação de breve ponderação sobre a implementação do 

PNAIC na Rede Municipal da Cidade de São Paulo no recorte de tempo do ano de 2013, sem 

ter todavia, conforme já anunciado, a pretensão de avaliação da política, mas apenas com a 

intenção de iluminar alguns pontos.  

O discurso do sujeito coletivo, construído à luz dos depoimentos de participantes da 

ação formativa do PNAIC na Rede Municipal pesquisada, que expressaram suas expectativas 

iniciais e sua avaliação ao final do período de curso, revelou-nos, de um lado, que é 

imperativamente necessária a implementação de uma política pública de educação capaz de 

assegurar a plena alfabetização, no sentido proposto pelo PNAIC, ou seja, não limitando-se ao 

domínio do sistema de escrita alfabética mas promovendo, concomitantemente, as condições 

necessárias para a “leitura de mundo”, conforme insiste Paulo Freire (1997)30. Entretanto, de 

outro lado, os dados revelaram também fragilidades na implementação da proposta em 

contexto central. Tal fragilidade inicia-se ao limitar a possibilidade de participação aos 

docentes nas ações formativas do PNAIC, baseada na turma de regência de um único ano 

(nesse caso, 2013), excluindo assim quase 50% dos profissionais que atuam nos anos iniciais; 

e mesmo à parcela de profissionais contemplados, fragmentar o acesso aos conteúdos e 

projetos do ciclo de alfabetização, convertendo-os na base de anos para a formação 

(professores regentes de 1º ano fazem somente formação para aquele ano do ciclo e assim 

sucessivamente). Essa exclusão e fragmentação apontam que o Programa, apesar de proposto 

como abrangente, está sendo desenvolvido de modo cerceado, desconsiderando a totalidade 

da abrangência de atuação desses profissionais nos anos iniciais do ensino fundamental e a 

integralidade do processo de escolarização, que não deve limitar a qualificação dos 

professores a um único ano do ciclo em detrimento dos outros, o que descaracteriza a 

proposta de ciclo e de respeito às individualidades e direitos tanto dos profissionais quanto 

das crianças-sujeitos da ação.  

Nesse sentido, com base no conjunto de documentos analisados, consideramos que a 

organização da estrutura formativa inerente à proposta nacional do PNAIC, em seu molde 

                                                 
30 Tal afirmativa torna-se possível à luz da analise das expectativas elencadas pelos docentes, que, de modo 
representativo expressa a ânsia pela abordagem de questões relativas a conceito e didática da alfabetização.  
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atual, peca ao apostar na transposição homogeneizada das ações, não prevendo e nem 

possibilitando flexibilizações no sentido do alcance das especificidades dos contextos locais, 

tendo como exemplo o que ocorreu no município pesquisado, ao impedir a participação dos 

coordenadores pedagógicos nas ações formativas do PNAIC, negligenciando o fato de que na 

educação municipal são estes profissionais os responsáveis por coordenar as ações de 

formação continuada no âmbito das unidades escolares, nas ações formativas do PNAIC, e do 

mesmo modo ao impedir a participação de professores que exercem a docência em espaço 

diverso da sala de aula clássica mas que atuam sob a égide da alfabetização plena, como 

professores orientadores de sala de leitura e professores orientadores de  salas de informática. 

Não afirmamos que a formação de professores é a única responsável pelos resultados 

positivos ou negativos na área da alfabetização, porém uma das poucas certezas que temos é 

que um professor, quando bem instrumentalizado para o desenvolvimento do seu trabalho, 

representa um diferencial importante para os resultados da aprendizagem. Assim, a 

preocupação manifesta com a qualidade da aprendizagem nos remeteu a questões relacionadas 

à qualidade de ensino, e, portanto, à formação docente. Sob essa ótica remetemos nossa 

pesquisa à composição de um breve levantamento histórico dos dilemas engendrados na 

formação docente, da LDBEN aos dias atuais, o que permitiu que reafirmássemos a 

imprescindibilidade da educação contar com profissionais conscientes que pudessem agir no 

sentido inverso da alienação provocada pelo direcionamento atual. A análise de pesquisas 

nesse caminho contribuiu para que refletíssemos, à luz de estudos de diversos pesquisadores, 

sobre conclusões quanto à precariedade da formação inicial docente, e quanto à formação 

continuada como estratégia que mais tem sido empreendida para suprir as carências e lacunas 

com as quais os docentes apresentam-se nas escolas. Nesse sentido, os problemas da primeira 

dificultariam que a segunda tenha um olhar prospectivo, que se volte para o desenvolvimento 

profissional, para a inovação ou, inclusive, para a implementação adequada de novas políticas 

educacionais. No entanto, ao pesquisarmos nexos mais profundos dessa questão, nos 

deparamos mais uma vez com a falta de diálogo e cooperação entre as diversas instâncias 

governamentais e com a proposição da ideia de composição de um sistema educacional 

nacional (SAVIANI, 2014) avaliado nesse trabalho como uma das alternativas para que se  

pudesse efetivamente balizar as ações de atendimento à Lei de Diretrizes e Bases (Lei n.° 

9.394/96), inclusive quanto às ações de formação continuada, que permanecem reféns de 

políticas de governos, sem alcançar até o momento a estrutura necessária para que sejam 

convertidas em política de Estado, o que contribui para reafirmarmos a imprescindibilidade da 
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reorganização da política pública nesse âmbito, seja seguindo o modelo de sucesso do Regime 

de colaboração vivido no Ceará (c.f. apêndice F), seja pela efetivação da proposta de 

implementação de um Sistema Nacional de Educação, defendida por Saviani (2010, 2014), 

entre outros estudiosos.  

Contudo a investigação não esgotou o preenchimento de lacunas observadas, tal como 

o porquê da ausência da referência do Programa de Alfabetização na Idade Certa, do Ceará, 

nos documentos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, para o que entendemos 

que seja necessária uma análise que inclua tecer uma outra nuance do contexto histórico e  

político do período de criação-transposição-implementação da proposta, o que implicaria uma 

nova pesquisa que investigue por que é que não entrou, quem são os atores, quem redigiu a 

proposta nacional, conforme levantado por Sofia Lerche Vieira, em entrevista realizada em 

2014.   

Comprovamos, por meio das ações da pesquisa, que a qualidade referida e reconhecida 

como necessária, não se efetiva apenas por meio de decretos, portarias ou resoluções, fazendo, 

portanto, sentido que políticas públicas de educação como esta, na qual se apresenta o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), para que sejam realmente 

comprometidas com objetivos democráticos relativos a uma educação de qualidade, conforme 

argumentam, não ignorem a necessidade de propor meios adequados para a realização desses 

objetivos, dentre os quais se incluem mudanças na estrutura formativa tradicionalmente 

pensada, e ainda a instituição de uma estrutura didática e administrativa integradora, que 

assegure por um lado a igualdade qualitativa e de acesso dos docentes à formação continuada 

e de outro contemple as especificidades das diferentes regiões e esferas quanto ao contexto 

educacional.  

Para concluir este trabalho, gostaríamos de nos referir, ainda que de forma muito 

sucinta, a uma consideração relacionada a uma intervenção na formatação dos cursos de 

formação continuada de educadores envolvidos com a alfabetização. Trata-se de uma 

intervenção que pudesse garantir possibilidades vislumbradas para que o caminho proposto no 

mapa pudesse alcançar o destino almejado.  

Reiteramos que a maior intervenção possível para o salto qualitativo da educação 

brasileira seria sem dúvida a reestruturação das políticas públicas, fosse pela efetivação do 

Regime de colaboração, fosse pela criação de um Sistema Nacional de Educação ou conjunto 

de ações correlatas. No entanto, considerando sua inexistência no atual cenário educacional 

brasileiro, apresentamos duas propostas de intervenção complementares para que o PNAIC 
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alcance, ou pelo menos se aproxime do objetivo inicial de “alfabetizar todas as crianças até os 

8 anos de idade”.  

A primeira versa sobre a proposição de um termo de compromisso que inclua o atual 

governo e os entes federados quanto à continuidade do PNAIC, até no mínimo 2024 (quando 

encerra o período de vigência do atual PNE), incluído em plano diretor que permaneça em 

vigor independente das mudanças de governo no período. Desse modo, o “pacto” estaria 

formalmente constituído, pelo menos no sentido de transcender a característica de política de 

governo. 

A segunda medida, inspirada no exemplo do que foi desenvolvido no PAIC, quanto à 

inserção do caráter científico de pesquisa na sistematização das ações por meio do trabalho de 

investigação realizado pelo comitê de erradicação do analfabetismo, seria a flexibilização da 

transposição da proposta central aos contextos locais. 

Nesse sentido, com base no que foi apontado pela pesquisa, indicamos que os eixos do 

PNAIC sejam organizados nos mesmos moldes da LDBEN, no sentido de anunciar uma base 

nacional comum e uma parte diversificada, que poderia ser composta a partir da análise 

sistemática de um comitê nacional composto para esse fim, elencando especificidades locais, 

características das redes, percursos formativos já percorridos, perfil dos docentes e 

consequentes necessidades, etc. Somente a partir daí se delinearia junto às universidades 

parceiras e representantes das secretarias de educação como seria organizado o público-alvo, 

os tempos e espaços para os encontros e as possibilidades para a manutenção dos docentes 

participantes no ciclo de alfabetização, bem como aspectos/temas com maior prioridade de 

abordagem, atores envolvidos no processo e articulação com o trabalho desenvolvido nas 

unidades escolares e ainda respectivos momentos de desenvolvimento e acompanhamento de 

ações pedagógicas à exemplo dos estudos desenvolvidos em hora-atividade e orientações do 

coordenador pedagógico. 
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APÊNDICE A – Modelo do questionário de levantamento de expectativas do PNAIC 

 

Nome completo:_________________________________________________________ 

Cargo que ocupa atualmente na Rede Municipal de São Paulo ____________________ 

Turma em que fará formação PNAIC: (   )1º ano (   )2º ano (   )3º ano  (   )Multiseriada 

Orientador de Estudos:___________________________________________________  

 

1ª PARTE - PERFIL ACADÊMICO- PROFISSIONAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO  

 

Formação acadêmica 

(   ) Magistério em nível técnico                                         ano de início _______ ano de conclusão_________ 

Instituição ______________________________________________________________ 

 

(   ) Graduação em Pedagogia                                             ano de início _______ ano de conclusão_________  

 Instituição______________________________________________________________ 

 

(   ) 2ªGraduação______________________________ ano de início _______ ano de conclusão ________ 

Instituição______________________________________________________________ 

 

(   ) Especialização_____________________________ ano de início______ ano de conclusão__________ 

Instituição______________________________________________________________ 

 

(   )Pós-graduação Lato sensu ___________________ano de início  _______ ano de conclusão ________  

Instituição______________________________________________________________ 

 

(   )Pós graduação Stricto sensu (Mestrado)_______________ano de início_______ ano de conclusão______ 

Instituição______________________________________________________________ 

 

(   ) Doutorado _______________________________ano de início ________ ano de conclusão ___________ 

Instituição______________________________________________________________ 

 

(   ) Outros _____________________________________ ano de início ________ano de conclusão_________ 

Instituição _____________________________________________________________ 

 

Experiência docente  

Tempo de exercício docente: ____anos no ensino fundamental I 

                                                ____anos no ensino fundamental II 

                                                ____ anos na Educação Infantil (  ) Creche (   ) Pré-escola   

                               ____ anos Outro. Qual? ______________________________ 

                                                     Total: ________ anos 

Distribuídos entre: 

(   ) Rede de ensino público Municipal de São Paulo  Ensino Fundamental I Período de _____a 

____. 

(   ) Rede de ensino público Municipal de São Paulo.  

(   ) Educação Infantil    (   ) Ensino Fundamental II   (   )Outro. Qual _______? 

(   ) Rede particular ___ anos   - Período de ______ a _____. 

(   ) Educação Infantil    (   ) Ensino Fundamental I     (   ) Ensino Fundamental II   (   )Outro. Qual _______?  

(   ) Rede de ensino público Estadual ____anos     –  Período de  _______a _______. 

(   ) Educação Infantil    (   ) Ensino Fundamental    (   ) Ensino Fundamental II   (   )Outro. Qual _______?  
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(    )Rede de ensino Municipal de outro Município que não seja São Paulo.  

Qual?______________  Período de ______ a ______. 

(   ) Educação Infantil    (   ) Ensino Fundamental I     (   ) Ensino Fundamental II   (   )Outro. Qual _______?  

 

Experiência docente nas classes de alfabetização a partir da implantação  

do ensino de nove anos (2010*) 

Turma em que exerceu docência: 

2010  (    )1° ano (Ciclo de nove anos)    (    )2° ano (Ciclo de oito anos)     (   )3ª ano (Ciclo de oito anos)     (   ) 4º ano (Ciclo de oito anos)     

(    ) Módulo (sem regência) 

2011  (   )1° ano (Ciclo de nove anos)     (    )2° ano (Ciclo de nove anos)    (   )3ª ano (Ciclo de oito anos)    (   ) 4º ano (Ciclo de oito anos)     

(    ) Módulo (sem regência) 

2012  (   )1° ano (Ciclo de nove anos)     (   )2° ano (Ciclo de nove anos)    (   )3ª ano (Ciclo de nove  anos)   (   ) 4º ano (Ciclo de oito anos)    

(    ) Módulo (sem regência) 

2013  (   )1° ano (Ciclo de nove anos)   (   )2° ano (Ciclo de nove  anos)   (   )3ª ano (Ciclo de nove  anos)    (   ) 4º ano (Ciclo de nove  

anos)   (    ) Módulo (sem regência) 

 

Exercício  adverso das opções apresentadas: _______________________________    (   )2010  (   )2011 (   )2012  (   )2013

  

2ª PARTE - NECESSIDADES FORMATIVAS INDIVIDUAIS TENDO EM PERSPECTIVA DE FOCO DA 

AÇÃO FORMATIVA - TEMAS RELACIONADOS À ALFABETIZAÇÃO  

 

Por qual/quais razões você aderiu à ação formativa do PNAIC (temas relacionados à alfabetização): 

( 1 )  a certificação, que considera ser importante para  evolução funcional/currículo profissional 

( 2 )  A insistência das(os) colegas/ equipe gestora da Unidade     

( 3 ) a Necessidade de  aprimoramento da minha prática    

( 4 )  a bolsa auxilio de R$200,00 oferecida  

( 5 ) Com intenção de entender o que é  o PNAIC   

(    ) OUTROS. Quais?  

____________________________________________________________________________ 

 

Caso tenha assinalado o item 03 da questão anterior elenque abaixo as necessidades formativas 

relacionadas à alfabetização, ou seja, os temas/assuntos/aspectos sobre os quais você avalia precisa 

aprender ou aprofundar conhecimentos para incrementar ou melhorar o seu fazer pedagógico cotidiano 

(Elencar em ordem de maior a menor relevância considerada por você ). 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Você acredita que todas serão contempladas por meio da ação formativa do PNAIC? Justifique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Assinatura: ___________________________________  Data do preenchimento ___/___/_______. 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre esclarecido do 1° questionário aplicado 

 

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 
Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Gestão e Práticas Educacionais 

 
Termo de Consentimento livre e esclarecido relativo à pesquisa 

PROPOSTA DE AÇÃO FORMATIVA DO PNAIC AOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DA 

REDE MUNICIPAL DE SÃO PAULO: UMA ANÁLISE À LUZ  DO PERFIL  PROFISSIONAL E 

NECESSIDADES FORMATIVAS DO GRUPO*  

 

Prezado(a) professor alfabetizador 
 

O objetivo da pesquisa é possibilitar intervenções na sistematização do processo formativo proposto 

pelo MEC e aplicados aos professores da rede Municipal de São Paulo, e talvez outras redes a exemplo desta, 

com vistas a otimizar seu alcance dentre os professores participantes e torná-la mais eficiente e eficaz quanto aos 

objetivos que se propõe; 

Nesse sentido o questionário que se apresenta é o instrumento diagnóstico para um ensaio avaliativo preliminar, 

por meio do qual se pretende analisar a aplicabilidade da proposta formativa sugerida nos documentos do Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), relativa às temáticas de alfabetização, em contraponto com as especificidades 

dos professores alfabetizadores da Rede Municipal de ensino de São Paulo, no que concerne ao perfil e às necessidades 

formativas apontadas por estes.  

Esclarece-se que há ainda planos de acompanhar tais impressões ao longo do processo formativo 

(previsto para junho) e ao final deste (previsto para dezembro deste ano). 

A aplicação do questionário diagnóstico será realizada pela pesquisadora Natalia Francisca Cardia dos 

Santos, RG:43.877.934.4, aluna do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Práticas Edcucacionais da 

Universidade Nove de Julho, sob a orientação da Professora Doutora Francisca Eleodora Santos Severino, RG. 

4357170-0. 

Incialmente um único formulário será entregue com auxilio dos orientadores de estudo dos grupos 

escolhidos para coleta amostral e acompanhamento posterior do processo no momento inicial do primeiro 

encontro formativo. Este será preenchido de modo individual e as dúvidas poderão ser esclarecidas pela 

pesquisadora que estará no local, disponível para esse fim. 

Os dados obtidos não serão individualizados, mantendo-se em sigilo a identidade de cada um dos 

entrevistados. 

A participação do entrevistado, é livre e voluntária, podendo abandonar a pesquisa a qualquer momento, 

sem que isso implique em qualquer dano, custo ou penalização do entrevistado. 

Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimento adicional, a pesquisadora Natalia Francisca Cardia 

dos Santos poderá ser contatada pelo telefone celular de nr. (11) 97438832. 

Contando com sua valiosa colaboração, agradeço sua compreensão. 
 

Termo de aceitação 
 

Após ter sido informado(a) sobre as características da pesquisa 
PROPOSTA DE AÇÃO FORMATIVA DO PNAIC AOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DA 

REDE MUNICIPAL DE SÃO PAULO: UMA ANÁLISE À LUZ  DO PERFIL  PROFISSIONAL E 

NECESSIDADES FORMATIVAS DO GRUPO*  

 

ACEITO participar da entrevista. 

 

         Em_____ de___________ de 2013. 

 

    ___________________________________ 

Nome e assinatura do(a) entrevistado(a) 

*Título em construção podendo ser alterado, sem que os objetivos se modifiquem; 
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APÊNDICE C – Questionário de avaliação quanto ao alcance (ou não) das expectativas 

elencadas inicialmente 

 

Você participa como... 

(  ) Público-alvo 

(  ) ouvinte 

 

 

Expectativas em relação às temáticas abordadas na formação 

 

Eixo 1 - Estratégias: 

 

 Estratégias para alfabetizar 

(   ) contemplado de modo satisfatório (   ) contemplado de modo insatisfatório  (   ) não contemplado 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Abordagens para o avanço de alunos com dificuldade de aprendizagem 
  (   ) contemplado de modo satisfatório (   ) contemplado de modo insatisfatório  (   ) não contemplado 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Trabalho com turmas heterogêneas 
  (   ) contemplado de modo satisfatório (   ) contemplado de modo insatisfatório    (   ) não contemplado 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 Trabalho com consciência fonológica 
  (   ) contemplado de modo satisfatório (   ) contemplado de modo insatisfatório    (   ) não contemplado 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Eixo 2 –Conceituação teórica: 

 

 Novos enfoques teóricos 
(   ) contemplado de modo satisfatório (   ) contemplado de modo insatisfatório  (   ) não contemplado 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Atualização conceitual 
  (   ) contemplado de modo satisfatório (   ) contemplado de modo insatisfatório  (   ) não contemplado 
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Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Currículo - Alfabetização 
  (   ) contemplado de modo satisfatório (   ) contemplado de modo insatisfatório    (   ) não contemplado 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Concepção de alfabetização 
  (   ) contemplado de modo satisfatório (   ) contemplado de modo insatisfatório    (   ) não contemplado 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Eixo 3 – Prática Pedagógica: 

 

 Prática pedagógica em sentido amplo 

(   ) contemplado de modo satisfatório (   ) contemplado de modo insatisfatório  (   ) não contemplado 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Inclusão- Trabalho com crianças NEE 

  (   ) contemplado de modo satisfatório (   ) contemplado de modo insatisfatório  (   ) não contemplado 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Avaliação – instrumentos/formas de registro 

  (   ) contemplado de modo satisfatório (   ) contemplado de modo insatisfatório    (   ) não contemplado 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Especificidades da infância (Ensino de 9 anos) 

  (   ) contemplado de modo satisfatório (   ) contemplado de modo insatisfatório    (   ) não contemplado 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Expectativas quanto aos enfoques metodológicos do curso de formação PNAIC – 

Temáticas de alfabetização 

 

 Trocas de experiências entre os participantes 

 (   ) contemplado de modo satisfatório (   ) contemplado de modo insatisfatório  (   ) não contemplado 

 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Abranger temáticas referentes aos problemas sociais que interferem no desenvolvimento da criança 
  (   ) contemplado de modo satisfatório (   ) contemplado de modo insatisfatório  (   ) não contemplado 

 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Leituras/ estudos teóricos 

  (   ) contemplado de modo satisfatório (   ) contemplado de modo insatisfatório    (   ) não contemplado 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Orientações/ explanações do orientador de estudos 
  (   ) contemplado de modo satisfatório (   ) contemplado de modo insatisfatório    (   ) não contemplado 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Reflexões da (na) prática 
 (   ) contemplado de modo satisfatório (   ) contemplado de modo insatisfatório  (   ) não contemplado 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Estratégias exclusivas/prioritariamente focadas em  alfabetização e letramento 
  (   ) contemplado de modo satisfatório (   ) contemplado de modo insatisfatório  (   ) não contemplado 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Diálogos  
  (   ) contemplado de modo satisfatório (   ) contemplado de modo insatisfatório    (   ) não contemplado 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Apresentação/exploração/disponibilização de recursos materiais 
  (   ) contemplado de modo satisfatório (   ) contemplado de modo insatisfatório    (   ) não contemplado 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Avaliação quanto a aspectos estruturais do curso de formação PNAIC – Temáticas de 

alfabetização  

 

 Quantidade de horas/ distribuição do tempo  

(   ) Adequada        (    ) parcialmente adequada        (     ) inadequada 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Logística de entrega dos cadernos de formação 

(   ) Adequada        (    ) parcialmente adequada        (     ) inadequada 

 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Qualidade do conteúdo apresentado nos cadernos de formação (comparado à suas necessidades  

formativas) 

(   ) Adequada        (    ) parcialmente adequada        (     ) inadequada 

Por quê?  Os Orientadores de estudos   tiveram que trazer outros  materiais/subsídios para dar conta do tema? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Quantidade de horas/ distribuição do tempo do curso 

(   ) Adequada        (    ) parcialmente adequada        (     ) inadequada 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Possibilidades de participação (organização do público-alvo)  

(   ) Adequada        (    ) parcialmente adequada        (     ) inadequada 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tem interesse em participar da continuidade da pesquisa,  quando analisaremos as contribuições ou não da ação 

formativa do PNAIC – temáticas de alfabetização na prática em sala de aula?  

   (   ) sim                             (   ) não 

Se sim, favor deixar contato abaixo para que possamos localizá-lo (a) posteriormente: 

Nome: ___________________________________________ 

Endereço de E-mail: ________________________________ 

Número de telefone: fixo (    ) ___________________, celular (    ) ______________________  
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APÊNDICE D – Termo de consentimento livre esclarecido do 2° questionário aplicado 

 

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão e Práticas Educacionais 

 
Termo de Consentimento relativo à pesquisa: 

ENTRE O PROPOSTO E O ALMEJADO: Ação formativa do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa na avaliação de professores da Rede Municipal de São Paulo 
 

Prezado (a) professor (a) alfabetizador (a), 
 

O objetivo da pesquisa é investigar e analisar em que medida o proposta de Ação Formativa do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)- Temáticas de alfabetização atende as necessidades 

formativas de professores-alfabetizadores da Rede municipal de São Paulo. 

Para tanto coletamos, por meio de questionário amostral aplicado em 27/04 a 3 (três) turmas do PNAIC 

desta DRE, quais eram as expectativas dos participantes para o curso naquele momento em que se iniciava. 

Nesta etapa, na qual o processo formativo se encerra apresentamos um novo questionário, onde 

elencadas às expectativas, solicitamos que você assinale em que medida cada uma delas foi ou não contemplada. 

E para que possamos melhor compreender a avaliação  da ação formativa, foram incluídos itens relacionados à 

estrutura do curso. 

A aplicação do questionário está sendo realizada pela pesquisadora Natalia Francisca Cardia dos Santos, 

RG:43.877.934.4, aluna do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Práticas Edcucacionais da Universidade 

Nove de Julho, sob a orientação da Professora Doutora Francisca Eleodora Santos Severino, RG. 4357170-0. 

Inicialmente um único formulário será disponíbilizado com auxilio dos orientadores de estudo. Este será 

preenchido de modo individual e as dúvidas poderão ser esclarecidas pela pesquisadora que estará no local, 

disponível para esse fim. 

Como há a intenção de continuidade desse trabalho de pesquisa no Doutorado, onde se pretende analisar 

o reflexo da ação formativa do PNAIC no dia-a-dia da sala de aula, deixamos um formulário específico para que 

caso se interesse em participar, você possa deixar registrada a forma de contactá-lo. 

Os dados obtidos não serão individualizados, mantendo-se em sigilo a identidade de cada um dos 

entrevistados. 

A participação do entrevistado é livre e voluntária, podendo abandonar a pesquisa a qualquer momento, 

sem que isso implique em qualquer dano, custo ou penalização do entrevistado. 

Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimento adicional, a pesquisadora Natalia F. Cardia dos 

Santos poderá ser contatada pelo telefone celular de nr. (11) 967076740, bem como sua orientadora Francisca 

Eleodora dos Santos Severino pelo nr.(11) 23381095. 

Contando com sua valiosa colaboração, desde já agradecemos. 

 

 
AUTORIZAÇÃO 

Após ter sido informado (a) sobre as características da pesquisa 

ENTRE O PROPOSTO E O ALMEJADO: Ação formativa do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa na avaliação de professores da Rede Municipal de São Paulo 

 

ACEITO participar da entrevista. 
 

         Em_____ de___________ de 2013. 
 

    ___________________________________ 

Nome e assinatura do(a) entrevistado(a) 
*Título em construção podendo ser alterado, sem que os objetivos se modifiquem; 
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APÊNDICE E – Gráficos quantitativos, referência para a composição do discurso do 

sujeito coletivo 

 

Categorização os dados coletados da pré-pesquisa realizada em 27/04  

 

2ª Parte – Motivação/necessidades formativas individuais tendo em perspectiva de foco da 

ação formativa 

 

Expectativas para a ação formativa do PNAIC relacionadas à melhoria no fazer pedagógico 

 

Relacionam a adesão a ação formativa do PNAIC à necessidade de aprimoramento da prática 

pedagógica = 100% dos pesquisados 

 

 

Temas, assuntos, aspectos que avalia dever serem abordados para tal...   
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Categorias-eixos: Estratégias, conceituação teórica, prática pedagógica   

Subcategorias de cada eixo: 
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APÊNDICE F – Transcrição integral da entrevista concedida por Sofia Lerche Vieira 

 

Realizada em 16/10/2014, entre 16h20 e 17h32, nas dependências da Uninove  

 

Início com apresentação da pesquisa por Natalia: Em primeiro lugar gostaríamos de 

agradecê-la, professora Sofia, pela oportunidade que nos foi dada ao conceder-nos esta 

entrevista, que certamente trará uma contribuição muito rica para a pesquisa. Muito obrigada. 

 

Natalia: Gostaria de começar apresentando minha pesquisa, que é sobre o PNAIC, 

principalmente o período compreendido entre 2012/2013, que foi a implantação desse 

Programa, e, meu foco principal de analise é a ação formativa.  

A ideia nesse momento inicial é de conseguir traçar um panorama das diversas nuances 

organizativas do PNAIC nesse momento inicial de implantação quando ele se tornou uma 

política nacional. Aí, em um dos capítulos analisar até que ponto isso é uma política 

educacional e até onde era política de governo, quais as nuances disso.  

O que nós estamos tentando buscar é a caracterização do PNAIC, a começar pelas bases 

de influência que o sustentam, principalmente nos movimentos formativos, que é nosso foco 

principal.  

Tenho encontrado muitas coisas a sugerirem que o Ceará foi o “berço” do Pacto, mas eu 

não encontro nada que faça a relação entre o PAIC no Ceará, desde Sobral, até o Estado, até 

chegar, enfim, a ser divulgado, até o momento em que ele tenha se tornado influencia para o 

PNAIC. Encontrei o discurso da presidente Dilma, que na cerimônia oficial de lançamento do 

Programa Fala, ela cita a experiência do Ceará, inclusive no período em que a Sra. foi 

Secretaria da Educação, mas não encontro nada, nenhum registro em documento escrito. 

Assim, para buscar essa referência, esse histórico do PNAIC (eu não consigo construí-lo 

em cima do PAIC), então o meu objetivo com essa entrevista, com essa conversa com a Sra. é 

exatamente começar a traçar esse cenário desde Sobral até o PNAIC nacionalmente 

conhecido. 

Procurei pautar a ideia da entrevista na perspectiva reflexiva, de Heloísa Shimansky, no 

sentido de que eu a transcreverei e apresentarei primeiro para a Sra. para ver se a Sra. 

concorda, ou se tiver algum ponto que necessite ser revisto nós revemos antes de qualquer 

publicação ou utilização de fragmento. 
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Profª Sofia: Estou entendendo que eu estou dando a você algum background para sua 

pesquisa. 

E o que eu começo por dizer é que você tem uma questão instigante de analise, que é 

assim: Você sabe que existe uma referencia de onde se parte para definir uma política, mas 

você não encontra nos documentos uma justificativa que expresse essa, vamos dizer assim, 

esse ponto de partida. 

Eu entendo que essa é uma questão bem interessante de análise, já que nem sempre os 

documentos vão expressar essas matrizes teóricas ou matrizes de pensamento ou as ideias que 

originaram determinados rumos da política; A pesquisa é exatamente para tentar elucidar isso. 

No que você me diz que (eu não tenho lido, não conheço os documentos do PNAIC), sei 

que o PNAIC é inspirado no Ceará, sobre isso eu não tenho a menor dúvida, até o nome é 

igual. Você tem Programa de alfabetização na idade certa e o Pacto Nacional pela 

alfabetização na idade certa, essa expressão “alfabetização na idade certa” é muito forte, essa 

identidade nas palavras-chave é algo que expressa uma direção. 

No Ceará essa preocupação é muito presente há pelo menos uns 12 anos; ela tem uma 

história e conheço um pouco dessa história. Eu não sei, porém Natalia, em que medida o que 

eu conheço dessa história pode elucidar o que está nos documentos.  

Porque se os documentos expressam mais uma discussão do Pró-letramento, deve ter uma 

razão para isso. 

Nada que acontece no texto escrito acontece desprovido de um sentido, existe uma 

relação.  

Então quando você diz assim “no discurso da presidente Dilma ela mencionou”, “nas 

entrevistas eu ouço referências”, “este nome me diz alguma coisa, não é por acaso”, são 

alguns sinais, algumas evidências, mas é preciso investigar por que o Ceará não aparece, 

então deve ter algum motivo. 

Não sei se você já pesquisou alguma coisa sobre isto, os textos falam pelas suas presenças 

e pelas suas ausências, uma ausência é sinal de alguma coisa. Eu falo isso porque eu trabalho 

com análise de conteúdo e na analise de conteúdo você tem sempre essa dinâmica: de um lado 

você olha o que está presente e o que está ausente, porque sim e porque não. E cabe a você, 

como pesquisadora ir tecendo, ir construindo essas relações. 

Existem dois eixos, um eixo que é do trabalho que foi realizado em Sobral, e um eixo que 

está aproximado a esse de Sobral, em algum momento eles se encontram, até que o Programa 
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Alfabetização na idade certa é escolhido como a política pública de governo. Isso tem a ver 

com a história da política educacional em Sobral e as pessoas que passaram por lá.  

Quando o hoje Governador Cid Gomes foi eleito o prefeito de Sobral, Sobral vivia uma 

crise de identidade imensa na sua política municipal porque era um município onde as 

disputas políticas se sobrepunham a um projeto, porque havia uma disputa, um prefeito 

impugnando o outro, toda uma polêmica que acabou criando uma situação de desgoverno em 

Sobral muito forte; Quando o Cid chega, ele chega pra dar uma resposta de política pública 

diferenciada. Ele fez um excelente trabalho em várias áreas e uma das áreas que ele escolheu 

como prioridade foi a educação. 

Ele investiu muito em educação na primeira gestão dele (ele foi prefeito durante dois 

mandatos) e chegou a constatação de que apesar do muito que investiu as respostas eram 

muito precárias porque chegou um secretario, num determinado momento que decidiu, através 

de um trabalho que envolvia pesquisa e avaliação, fazer um diagnóstico de leitura das crianças 

da Rede Municipal e as constatações foram aquelas que o diagnóstico apenas confirmou: que 

as crianças tinham um nível de leitura e de letramento muito aquém do esperado e aí eles 

começaram a desenvolver um trabalho que eles chamavam de “alfabetização na idade certa”. 

Esse trabalho foi sendo realizado em Sobral sob a coordenação de um secretário 

extremamente corajoso, que tinha um perfil acadêmico, no sentido de que quis transformar 

tudo aquilo em processo de pesquisa, chamou uma pessoa que era especialista em 

alfabetização para apoiá-lo.  

Essa pessoa era o professor Mauricio de Holanda Maia que hoje é o Secretário de 

educação do Ceará, mas que na época era o secretário de educação de Sobral. Acontece que 

ele faz um concurso pra Câmara e assume o lugar na Câmara e, a pessoa que era subsecretária 

ou vice-secretária dele assume o lugar do então secretario municipal, a professora Izolda Cela, 

que dá continuidade aquele trabalho; Trabalho que conquista uma visibilidade no Ceará. 

Nessa época eu, como Secretária de Educação acompanhei muito de perto o trabalho de 

Sobral. E essa experiência chama a atenção, a ponto de que num determinado momento, por 

iniciativa do Deputado Ivo Gomes, que é irmão do Cid Gomes cria no âmbito da Assembleia 

Legislativa com um conjunto muito alto de parceiros. Foi criado um comitê que passa um ano 

discutindo essas questões de alfabetização. Então o Estado do Ceará está, vamos dizer assim, 

essa discussão tem uma contaminação positiva, uma sinergia muito grande naquele momento 

que antecede (foi na época da minha gestão), que nós precisávamos ter uma política de 

alfabetização. 



114 

Já estava anunciado no plano de governo daquela gestão, no plano de educação, que 

elegeu dez prioridades e uma das prioridades era a alfabetização, e isso também caminhava 

com uma outra prioridade que era a de avaliação. Então há uma série de fatos e de caminhos 

que vão sendo trilhados que vão determinando uma consciência dos diferentes parceiros 

envolvidos com o projeto educativo no Ceará, e aí eu estou falando da Assembleia 

Legislativa, das universidades públicas, da secretaria de educação, do Unicef-Ceará, da 

Undime. Há uma sintonia, uma sinergia muito grande na direção de levar adiante um projeto 

onde nós iríamos fazer um diagnóstico da situação de leitura das crianças em um conjunto de 

municípios do Ceará.  

E essa publicação traduz três pesquisas que foram financiadas com recursos da secretaria 

de educação e do INEP; O INEP também era parceiro nessa iniciativa porque já havia feito o 

registro de Sobral. 

Bom, isto feito, começamos a discutir o Projeto para o Estado, e nesse meio tempo há 

uma mudança de governo: o Cid Gomes é eleito governador, e a política de educação qual 

seria?... se você olhar o que aconteceu em Sobral antes você vê a contribuição que ele traz 

para o Ceará (Para o Ceará como Estado). 

Há uma adesão dos municípios, esse pacto é fortalecido. O Estado do Ceará desde os anos 

90 teve uma política muito clara na direção da municipalização da educação; O Estado não 

tem mais escolas de ensino fundamental, praticamente o ensino fundamental é residual, e isso 

facilita para que o Estado seja o grande coordenador dessa política pública. 

Então o Ceará, se destacou como um dos Estados do Nordeste com um caráter 

diferenciado na sua política por várias razões, inclusive pela continuidade de um Projeto 

Educativo. Isso foi possível por conta do regime de colaboração e a forma como o Ceará 

trabalhava, diferenciadamente, com muito respeito a individualidade dos municípios, a 

autonomia municipal, independentemente das cores partidárias(...). Isso explica que o Ceará 

tinha condições propícias. 

O que é que acontece: com uma forte ênfase nas séries iniciais, os resultados do Ceará nas 

avaliações nacionais começam a se fazer evidentes e com isso chama a atenção de que tem 

alguma coisa diferente acontecendo nessa unidade da federação. 

O ministro da educação vai várias vezes ao Ceará, o Ministro Fernando Haddad ainda 

evidencia em algumas falas públicas o seu encantamento com a política; Eu mesma, como 

professora da UNILAB, assisti na aula inaugural ou seja, no dia em que a universidade deu 
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inicio as suas atividades letivas que foi em Abril de 2011 (eu posso estar enganada, mas acho 

que foi no Dia da África).  

Não tenho bem certeza, mas acho que é Abril de 2011; O ministro vai à inauguração da 

UNILAB, no inicio do ano letivo, ele abre o ano letivo e ele faz uma fala pública (o ministro 

Fernando Haddad) muito elogiosa ao trabalho que estava sendo feita no Ceará.  

O Ministro Fernando Haddad já elogiava o trabalho anterior ao governo Cid Gomes. 

Nessa época eu, como Secretária, percebia uma receptividade, era um governo que não era em 

sintonia, era um governo de outro partido, um governo PSDB, mas havia uma percepção de 

seriedade e de muita consistência no trabalho que estava sendo feito. 

Essa é um pouco da história que vem antes, o que acontece depois é o seu trabalho de 

pesquisa.  

Como evidenciar?  

Se você olhar para os materiais do Ceará é possível que você encontre evidências que 

você está buscando porque aparece no Pacto.  

Não sei te dizer, não saberia o porquê das ausências, devem existir explicações, mas acho 

que sua pesquisa vai ser uma contribuição muito interessante para esclarecer isso. 

 

Natalia: Bom, em relação à ação formativa que vem sendo aplicada nacionalmente: gostaria 

de descrever, até para que a Sra. possa nos dar indicativos de, se essa era a mesma realidade 

que acontecia no Ceará. 

 

Profª Sofia: Eu não conheço o processo de formação dos professores, eu sei como a 

Secretária acompanha; se você quiser me dizer eu posso, mas não é a minha praia, tá? 

 

Natalia: De acordo. Então, nacionalmente o PNAIC foi oferecido aos professores de 1° ao 3° 

ano, foi anunciado como sendo um curso de dois anos de duração (inicialmente), no entanto, 

de 2013 para 2014 não são necessariamente os mesmos professores que estão participando, 

isso não foi assegurado, pelo menos não nesse foco de pesquisa que nós temos no município 

de São Paulo, que eu suponho que reproduza os demais por conta de ser nacionalmente a 

mesma proposta.  

Os professores deveriam estar cadastrados em 2012 no Censo como professores regentes 

de 1° ao 3° ano, podendo assim participar naquele ano.  Acontece que essas atribuições 

acontecem no município de São Paulo anualmente e esses professores transitam entre as 
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turmas de 1° ao 5° ano, então ao mesmo tempo um professor com regência de um 5° ano pode 

(aconteceram vários casos) não ter sido contemplado para participar como público-alvo no 

ano de 2013 e 2014 ter pego uma turma de 1° ao 3° sendo, portanto, contemplado e o 

contrário também aconteceu, e eles não conseguiram ter continuidade.  

Em uma palestra que houve aqui mesmo na UNINOVE com a professora Telma Ferraz 

Leal, ela veio falar um pouquinho da intervenção do CEEL, de como eles estavam se 

organizando e ela como coordenadora dessa proposta (formativa), ela comentou que no Ceará 

a formação tinha uma duração de 3 (três) anos e que o professor fazia no primeiro ano o 

caderno 1, no segundo ano o caderno 2 e no terceiro ano um terceiro caderno. A Sra. tem 

dados a respeito disso? 

 

Profª Sofia: Não, eu não acompanhei o processo de formação dos professores, eu sei que um 

aspecto muito importante da política no Ceará, é que os professores são acompanhados 

município a município por alguém da Secretaria, na Secretaria Municipal de Educação, 

entende?! Então esse é um dado de realidade que eu sei um pouco por conta de uma 

experiência que eu tenho de pesquisa em 15 municípios da região.  

Quando eu estava fazendo essa pesquisa (foi um trabalho que demorou 2 anos) várias 

vezes acontecia da gente não poder se encontrar porque eles estavam na formação do PAIC, 

porque dia de formação do PAIC tudo parava porque os professores das séries iniciais iam 

fazer esse trabalho.  

Eu acho bem interessante o que você está colocando, mas você acha que é no processo 

formativo que está o nó? 

O que você está buscando como explicação? 

 

Natalia: Então, na verdade, a ideia é que através da formação esses professores tenham maior 

arcabouço teórico, conceitual, para que eles possam desenvolver um trabalho de melhor 

qualidade com as crianças, já que são eles que estão à frente do processo de alfabetização. No 

entanto nós temos observado algumas lacunas muito sérias em relação ao processo formativo 

observando a Rede Municipal de São Paulo, que nós estamos procurando desvelar. Daí, acho 

que é valido compararmos com o exemplo do Ceará, por ter obtido resultados aparentemente 

exitosos e por essa razão ter sido a provável inspiração para o Programa (até venho fazendo o 

levantamento do estado do conhecimento das pesquisas que vem sendo feitas em relação ao 

PAIC, onde encontramos de fato muitas semelhanças). 



117 

 

Profª Sofia: Com o que está sendo feito em São Paulo? 

 

Natalia: Na intenção, entre a proposta que estava descrita, que era almejada. Então nos parece 

que foi incentivado no PAIC e como vem sendo proposto pelo PNAIC. 

Mas alguns detalhes fogem à nossa visão, por exemplo: Nos grandes municípios, a 

exemplo de São Paulo, nós temos a figura do Coordenador Pedagógico, como sendo o 

responsável por assegurar a formação continuada nas escolas. Existe um momento específico 

em que acontece, os professores tem dentro da sua jornada, ou seja, eles já recebem, (de 

acordo com a opção de jornada que fazem anualmente),  o momento de estudos na escola e 

quem coordena esse estudo é o Coordenador Pedagógico; No entanto os coordenadores 

pedagógicos não entram nessa proposta do PNAIC , não foram inseridos. 

 

Profª Sofia: Olha, deixa eu dizer uma coisa: No Ceará não é assim. Entende? Esse caráter da 

responsabilidade do Coordenador Pedagógico pela formação de professores, eu penso que é 

uma peculiaridade muito paulista. 

Não sei te responder se isso se aplica a outras unidades da federação. 

A primeira vez que eu ouvi falar nisso foi num estudo sobre (da professora Vera Placco) 

Coordenador Pedagógico e eu vim debater essa pesquisa e pra mim era estranho... 

coordenador pedagógico, quando tem, quando se consegue que as escolas tenham (no Ceará é 

diferente), então talvez tenha a ver com isso: Toda vez que você transpõe uma política para 

uma outra realidade, sem as devidas adequações, essas   coisas correm o risco de acontecer . 

Então o processo no Ceará, ele é alguma coisa que é muito mais, a metodologia, lógico, 

não se pode fazer isso em São Paulo, assim como não se fez pra Fortaleza.  

Fortaleza é um dos municípios onde esse processo avançou menos, porque, qual era a 

lógica da formação: a Secretaria tinha alguém responsável pela formação dos professores do 

município dentro da secretaria municipal de educação, então, entende? uma relação muito 

mais direta. 

Se aqui existe, se o Coordenador é a figura, se tem que fazer um outro processo: o 

coordenador é formado e essa formação tem que caminhar para as pontas do sistema. 

Eu não sei por que foi feito de outro jeito. 
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Natalia: Pois é, essa é minha observação inicial, o que me trouxe para essa pesquisa. Eu sou 

coordenadora pedagógica e para que eu pudesse entender o PNAIC e dar continuidade a ele, 

uma vez que poucos professores fazem na Unidade onde atuo, eu me tornei orientadora de 

estudos no PNAIC em 2013. E aí essas questões começaram a ser evidenciadas: De que forma 

transpor algo que era específico de um Estado ou, no caso, que foi apresentado como 

nacionalmente formatado, com as possibilidades de adaptação, mas sem que essas adaptações 

se efetivassem. 

Nós fomos observando, ao longo do caminho, se estavam ou não, como elas vinham 

acontecendo. 

 

Profª Sofia: É Natalia, eu penso que em qualquer processo de adaptação, transposição e 

adaptação, são duas coisas, as coisas nunca acontecem da mesma forma. Isso depende de 

circunstâncias muito específicas de cada lugar, de cada contexto, porque o contexto é 

determinante de uma série de coisas.  

Quando eu venho dizendo: no Ceará a gente tem um regime de colaboração muito forte 

Estado-Munícipio, isso não é verdade para São Paulo. Se você olhar a prefeitura de São 

Paulo, a secretaria Municipal de educação de São Paulo versus a Secretaria Estadual, elas 

conversam entre si?! No Ceará não é assim, entende?! 

Então as circunstâncias foram propícias de todas as maneiras, pra que aquilo acontece 

naquele lugar naquele momento, porque havia uma construção: essa colaboração que foi 

acontecendo entre o Estado e os municípios, desde os anos 90; Se você olhar o processo de 

municipalização ou o regime de colaboração, já que as duas coisas caminham juntas, isso é 

alguma coisa que vem sendo construída há décadas e porque esse processo tem continuidade, 

se as partes conversam entre si. Então desde a parte escola (como é que se dá a autonomia da 

escola nesse contexto) né? Como é que cada escola conduz o processo de formação, vai de 

escola a escola (que é diferente). Provavelmente tinha que ser de um jeito bastante diverso do 

que o que o Ceará fez. 

Qual é o princípio orientador? A alfabetização de todas as crianças! (É interessante, não 

é?). Eu acho que todos os Estados, todos os municípios da Federação querem ver suas 

crianças bem sucedidas.  

Então como ideia é algo muito interessante: como ideia, como valor público. Só que em 

política você tem (eu já trabalhei isso até em texto escrito) você tem um valor, qual o valor 
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(?): Alfabetização das crianças na idade certa; Você tem as condições políticas; E você tem as 

condições de implementação daquela política. 

Existem as mesmas condições políticas? Porque as condições de implementação, eu 

acredito que estão postas: há recursos, há interesse, é uma política estimulada nacionalmente; 

E as condições políticas? Aqui eu estou falando: como é que esses atores dialogam entre si? 

Ou não? Questões para sua pesquisa responder. 

Eu acho que bem interessante você elucidar isso. E eu acho que a analise documental 

ajuda em parte, isso que você está vendo; Onde é que você encontra identidade? Se você 

pensar, daqui eu tenho o PNAIC e eu tenho o PAIC... eu tenho dois projetos. Parece que um 

deu origem a outro. É um processo inverso das políticas; normalmente as políticas 

normalmente no Brasil, elas são políticas (eu discuti isso em um artigo chamado Reformas e 

autorreformas da educação, em texto de uma revista chamada Rizoma Freireano em que eu 

discuto um pouco esse processo de cima pra baixo e de baixo pra cima, como é que às vezes 

alguma iniciativa vem de baixo e vai pra cima ou ao contrário), no Brasil isso é muito raro: 

você ver uma política que nasce na base, ser alçada a condição de política pública nacional. 

Por que isso aconteceu? Porque o Brasil precisava disso, de ter essa preocupação vamos 

dizer assim, estava no momento, na hora e com condições propícias para isso acontecer. 

Se fosse a Paraíba, ou se fosse Rio Grande do Sul ou Minas Gerais, o Estado que tivesse 

uma identidade nessa direção ele teria tido a mesma, vamos dizer assim, o mesmo foco do 

ponto de vista da ótica do Governo Federal, eu acredito. Mas o Ceará procurou muito também 

o Governo Federal, então é um canal que o Ceará buscou (essa parceria) e ao chegar lá talvez 

tenha faltado essa sensibilidade de ir para o específico local, o que não quer dizer que não 

possa ser feito. Essas adaptações, eu acredito que estaria na esfera de governabilidade da 

secretaria municipal de educação. 

É fácil falar. Implantar uma política pública nunca é simples e ainda é muito cedo para 

avaliar os efeitos da política. Você está dizendo: “eu estou analisando o ano de 2013”. Do 

ponto de vista de analise de política não é suficiente(...). 

Assim tudo, se traduz num conjunto de circunstâncias, que geram condições que podem 

ser mais fáceis aqui e mais difíceis ali; Aqui parece estar sendo mais difícil mas, também é 

cedo para esperar resultados. 

 

Natalia: Entendo, talvez seja um indicativo de caminhos possíveis, não é?!  
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Profª Sofia: Isso, exato. Do ponto de vista de política pública não, eu não confiaria nos 

resultados porque ainda está acontecendo(...)  

 

Natalia: Certo. Bem, mas isto é algo que realmente nós estamos construindo, que na 

qualificação também foi conversado, de nós tentarmos buscar muito mais qual foi o histórico, 

como o PNAIC chegou a ser uma política nacional (que é o que nós estamos fazendo), o que é 

o PNAIC. E aí trazer um indicativo de como foi esse primeiro ano, por meio do recorte do 

Município de São Paulo, E para poder acrescentar, tentar trazer uma contribuição até para o 

próprio município, eu fiz um levantamento com docentes que participaram, sendo levantado 

(com esse recorte de pessoas): Quais eram suas expectativas no início do curso, no primeiro 

momento, quando elas chegaram ao primeiro encontro e qual foi a avaliação que elas fizeram 

quanto ao alcance (ou não) dessas mesmas expectativas ao final. 

 

Profª Sofia: Só que o curso ainda não terminou, não é?! 

 

Natalia: Para elas sim. Como eu havia dito, ele se encerrou em 2013 em língua portuguesa. 

Em 2014 ele começou com outras pessoas (conforme turma atribuída no ano), com ênfase em 

matemática, não se caracterizando, talvez, como um processo contínuo. 

 

Profª Sofia: E você sabe por quê?   

 

Natalia: Talvez por ter esbarrado em questões relacionadas à atribuição, no que se refere à 

legislação municipal. Não se conseguiu assegurar que os mesmos professores permanecessem 

com turmas do ciclo de alfabetização (turmas de 1º ao 3º ano) por que a contratação é feita 

para que o professor lecione do 1° ao 5° ano e aí que o 4º e 5º ano não foram contemplados 

por conta dessa especificidade local, que não é, creio, generalizada. 

 

Profª Sofia: Isso é tudo bastante complexo. Mas é assim. Política educacional não é só o que 

está escrito no texto. O processo de implementação, ele é permeado por muitas contradições, 

demandas da prática, impedimentos legais, impedimentos financeiros. 

Nisso, que eu chamo de condições de implementação, você tem uma série de fatores que 

vão contribuir para uma política ser bem sucedida ou não, pra ela chegar ao final mais 

próxima daquilo que se esperava ou muito distante, ou mesmo se perder no meio do caminho. 
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Eu não acredito que o país vá abdicar de uma política que assegure a todas as crianças a 

alfabetização nas séries iniciais do ensino fundamental, mas isso não depende só das 

professoras fazerem a formação, isso depende de uma série de condições que precisam ser 

asseguradas para a escola. 

E ao mesmo tempo as políticas de avaliação, de larga escala, são fatores indutores da 

alfabetização, Você tem aqui um processo de alfabetização em curso e de outro lado você tem 

as políticas públicas cobrando a alfabetização, então elas se complementam, num contexto 

macro propicio a isso.  

Acho que vai ser um trabalho bem interessante. Tomara que você termine, trabalhando 

muito. 

Se toda essa problemática aparecer como indicativo, acho que não tem problema não. 

Mas foque mais no histórico. E o histórico daqui não é o mesmo de lá. E isso é parte do 

problema.  

Eu sempre senti que quando eu estava falando de relação Estado-Município, eu estava 

falando (enquanto Secretária) e os outros secretários, ninguém entendia muito bem o que eu 

estava dizendo, porque era muito diferente (lá). 

 

Natalia: Professora Sofia eu a agradeço demais por conceder essa entrevista, porque de fato 

nós não estávamos encontrando, apesar de ser (para mim) um fator inquietante, que tenho 

buscado muito, porque quero conhecer de verdade, até porque eu trabalho com séries iniciais, 

e acho que a alfabetização é o começo de muita coisa, de muitas descobertas e de aquisição de 

consciência; consciência tão necessária ao exercício pleno da cidadania. Mas não tínhamos 

muitos elementos para compreender o histórico dessa construção. 

 

Profª Sofia: É. Especificamente sobre o vínculo entre o Ceará e o Brasil você tem a fala da 

Presidente, que é muito forte. Você deve ter outros sinais, agora o porquê não se colocou não 

sei te dizer, realmente, porque que essa filiação não é explicita é estranho, mas 

enfim...desculpa se você descobrir ótimo, se não descobrir...também acho que não tem 

problema não.  

Porque senão você teria que entrevistar o Prefeito, e o ministro Mercadante e todo esse 

mundo aí. É difícil. Por que é que não entrou? Quem são os atores? Quem redigiu a proposta 

nacional?  

 


