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Este artigo trata da política educacional brasileira no contexto neoliberal. Tem por objetivo
apresentar como o Estado vem tratando a formação de professores por meio do Programa Mais
Alfabetização (PMA). Aborda-se a função social do Estado e da política social no contexto do
capital. A metodologia utilizada consiste na pesquisa bibliográfica e na pesquisa documental. Na
pesquisa teórica buscou-se conhecer qual tem sido o papel do Estado na questão social e na
reformulação da política educacional. Já a pesquisa documental analisou a Portaria nº 142, de 2018,
que afirma a necessidade de garantir a alfabetização dos estudantes do 1º e 2º ano do ensino
fundamental. Acredita-se que o programa é mais uma investida da política de formação alinhada aos
interesses neoliberais que aprofunda o descompromisso do Estado com uma política efetiva de
formação docente.
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ESTADO E A POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA NO CONTEXTO NEOLIBERAL: O
PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO

STATE AND BRAZILIAN EDUCATIONAL POLICY IN THE NEOLIBERAL CONTEXT: THE MOST
LITERACY PROGRAM

ESTADO Y LA POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEÑA EN EL CONTEXTO NEOLIBERAL: EL
PROGRAMA MÁS ALFABETZACIÓN

Resumo:

Este artigo trata da política educacional brasileira no contexto neoliberal. Tem por objetivo
apresentar como o Estado vem tratando a formação de professores por meio do Programa Mais
Alfabetização (PMA). Aborda-se a função social do Estado e da política social no contexto do
capital. A metodologia utilizada consiste na pesquisa bibliográfica e na pesquisa documental. Na
pesquisa teórica buscou-se conhecer qual tem sido o papel do Estado na questão social e na
reformulação da política educacional. Já a pesquisa documental analisou a Portaria nº 142, de 2018,
que afirma a necessidade de garantir a alfabetização dos estudantes do 1º e 2º ano do ensino
fundamental. Acredita-se que o programa é mais uma investida da política de formação alinhada aos
interesses neoliberais que aprofunda o descompromisso do Estado com uma política efetiva de
formação docente.

Palavras-chave: Estado. Política educacional. PMA. Formação de professor.

Abstract:

This article deals with the brazilian educational policy in the neoliberal context. Aims to present how
the State dealing with the training of teachers through the Literacy Program (PMA). Deals with the
social function of the State and of social policy in the context of the capital. The methodology used is
the bibliographical research and documentary research. On theoretical research sought to know what
has been the role of the State in social issues and in the reformulation of educational policy. Already
the documentary research examined the Ordinance nº 142, 2018, which affirms the need to ensure
the literacy of the students of the first and second year of elementary school. It is believed that the
program is more a political onslaught of neoliberal interests aligned training that deepens the
disengagement of the State with an effective policy for teacher education.

Keywords: State. Educational policy. PMA. Teacher formation.

Resumen:

Este artículo trata sobre la política educacional brasileña en el contexto neoliberal. Pretende presente
cómo los estado en relación con la formación de maestros através del Programa Más Alfabetzación
(PMA). Aborda la función social del estado y de la política social en el contexto capitalista. La
metodología utilizada es la investigación bibliográfica y documental. En la investigación teórica
buscó saber cuál ha sido el papel del estado en cuestiones sociales y en la reformulación de la
política educativa. Ya la investigación documental examina la Ordenanza nº 142, 2018, que afirma la
necesidad de asegurar la alfabetización de los estudiantes de primer y segundo año de primaria. Se
cree que el programa es que más una embestida política neoliberal intereses formación alineada que
profundiza la separación del estado con una política eficaz de formación docente.

Palabras-clave: Estado. Política educativa. PMA. Fomación docente.
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1. Introdução

Este artigo é resultado do Programa de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Federal de
Alagoas (UFAL), na especialidade de conhecimento Política Educacional. O trabalho apresenta
algumas considerações sobre as primeiras análises da política educacional brasileira no contexto
neoliberal, com ênfase na análise crítica do Programa Mais Alfabetização (PMA). Tem por objetivo
apreender o papel do Estado na reformulação da política educacional brasileira, especialmente
quando se trata de questões emergenciais, como a formação de professor.

No texto, o Estado é considerado uma das categorias fundamentais para a compreensão das
possibilidades e limites da questão social, em especial da política educacional, no contexto do
capital. Daí a necessidade de se entender a função social do Estado na sociedade de classes e como
esta instituição se desenvolve historicamente, até chegar ao contexto atual.

A partir do entendimento da categoria Estado, parte-se para a análise do papel do Estado brasileiro na
questão social, e como ele regulamenta a questão educacional na conjuntura neoliberal. Argui-se: o
PMA consiste numa política educacional ou numa ação assistencialista e pontual?

Para responder a essa questão, o artigo fundamenta-se no materialismo histórico. Este, como método
de pesquisa, permite ir à raiz das questões para explicar o fenômeno da realidade. Já o estudo sobre o
Estado respalda-se nos seguintes autores Engels (1982), Marx (2010) e Lessa (2013), entre outros.

Engels (1982), ao realizar o estudo da função social do Estado, observa que esta instituição surgiu a
partir da propriedade privada, que em seguida resultou na divisão social do trabalho e na criação de
classes sociais, com interesses e necessidades distintas. Emergiu uma sociedade que divide os
homens livres em exploradores e explorados, uma sociedade em que o antagonismo de classe é
levado a seu extremo.

Com o desenvolvimento da sociedade capitalista, o Estado exerce um papel essencial na
reformulação da política social, visando possibilitar, nos limites da sociedade de classe, ações sociais
para a grande massa de trabalhadores. Esta ação ocorre por meio da política, que tem como objetivo
amenizar a questão social.

De acordo com Marx (2010), a política não busca a superação de um dado problema social, mas
apenas amenizar um problema por determinado período de tempo. Logo, há um limite na atuação do
Estado quando se trata da questão social.

No contexto neoliberal, como a questão social tem sido tratada? O neoliberalismo tem propagado as
ideias conservadoras e os interesses de classe, a ponto de falsear a realidade, fazendo com que os
indivíduos acreditem que o Estado inapelavelmente é uma instituição ineficiente. Assim, ele gerencia
de forma inadequada a questão social. Por isso, os propulsores do neoliberalismo defendem a saída
do Estado e a abertura da iniciativa privada em todos os setores da vida social.

A busca por uma educação de qualidade e a luta por esse objetivo devem ser colocadas na ordem do
dia, quando se está diante de uma orientação política que defende a educação sob a livre iniciativa do
mercado e a saída do Estado na reformulação da educação como uma política social.

2. Estado e a questão social no capital

Conforme Engels (1982), o Estado surgiu como uma necessidade do gerenciamento do antagonismo
de classe, a fim de
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[...] conter o antagonismo das classes, e como, ao mesmo tempo, nasceu em
meio ao conflito delas, é, por regra geral, o Estado da classe mais poderosa,
da classe economicamente dominante, classe que, por intermédio dele, se
converte também em classe politicamente dominante e adquire novos meios
para a repressão e a exploração da classe oprimida. (ENGELS, 1982, p. 193).

Nessa conjuntura, estando o Estado a serviço do sistema de reprodução do capital, tem como função
administrar, remediar e por vezes ocultar os males sociais decorrentes do antagonismo de classe; mas
não eliminá-los, pois se assim fizesse estaria exterminando a si mesmo. Corroborando essa
perspectiva, Marx (2010, p. 58) afirma que “o Estado jamais encontrará no Estado e na organização
da sociedade o fundamento dos males sociais [...]”. Por esse motivo sua função é contraditória, pois
ora precisa intervir nos problemas sociais, ora necessita negá-los.

O Estado e a organização da sociedade não são, do ponto de vista político,
duas coisas diferentes. O Estado é o ordenamento da sociedade. Quando o
Estado admite a existência de problemas sociais, procura-os ou em leis da
natureza, que nenhuma força humana pode comandar, ou na vida privada,
que é independente dele, ou na ineficiência da administração, que depende
dele. (MARX, 2010, p. 59).

No contexto da educação e das demais questões sociais, o Estado busca atender às necessidades da
classe mais poderosa, e por isso procura respostas para os males sociais em todos os lugares, menos
onde realmente se encontra: no antagonismo de classe. É que, na sua função histórica, o Estado foi
criado para contemplar os interesses econômicos e políticos da classe dirigente. Para a classe
trabalhadora ele age de forma pontual e assistencialista, tentando amenizar as respostas dessa classe.

A contradição da função social do Estado não é um defeito operacional, muito pelo contrário, ela faz
parte da sua essência. Como instituição que está sempre à disposição da classe mais poderosa e como
sentinela dos interesses da classe dominante, o Estado historicamente tem agido em contraposição
aos interesses da classe trabalhadora.

Um exemplo desta ação contraditória é fornecido por Lessa (2013, p. 47), ao demonstrar a
disparidade na formação dos sujeitos ricos e pobres. Ao pesquisar a questão da educação após a
Segunda Guerra Mundial, esse autor aponta que: “das classes trabalhadoras, na melhor das hipóteses,
10% a 15%, mais frequentemente, de 4% a 8% frequentavam o ensino superior”. Realidade distinta
da classe dominante, em que os mais ricos sempre estavam nas melhores universidades. Assim,
quando se trata da questão educacional, os “filhos das classes trabalhadoras exibem um desempenho
consistentemente inferior ao das camadas mais ricas” (GEORGE; WILDING, 1976 apud LESSA,
2013).

Mesmo com a expansão das universidades nos “30 anos dourados” nos países capitalistas, percebe-se
que tanto nas academias quanto nas escolas já havia uma diferenciação de oportunidades entre os
filhos da classe trabalhadora e os da elite. O próprio sistema educacional conspirava para a impressão
de que as desvantagens existentes eram apenas uma questão de incapacidade inata. O Estado de
bem-estar jamais se caracterizou como um Estado para todos; para alcançar os objetivos de
reprodução necessários ao capital, utilizou-se de torturas e de outros meios de repressões. Logo, a
existência desse Estado de bem-estar é um “mito” (LESSA, 2013).

Não se pode negar que o Estado de bem-estar nos países mais capitalizados foi um dos momentos em
que a questão social obteve destaque, mediante políticas para a educação, a moradia, a seguridade
etc. Nesse período, verificou-se a crescente intervenção do Estado, principalmente no setor
econômico, nos países mais desenvolvidos, a exemplo de Canadá, Suécia e Austrália.
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Lessa (2013) assevera que mesmo no chamado período de bem-estar social, o Estado não assumiu
um “compromisso” efetivo com a classe trabalhadora, mas sim com a expansão do capital:

[...] explicar o Estado de bem-estar a partir de um “compromisso” entre
trabalho e capital parte do pressuposto de que as políticas públicas dos
Estados imperialistas do pós-guerra estavam verdadeira e genuinamente
voltadas a atender aos interesses dos trabalhadores e às necessidades dos
mais carentes. [...] Não houve política pública que não tenha sido, acima de
tudo e prioritariamente, um bom negócio para o capital. (LESSA, 2013, p.
210).

A exploração de países sobre outros países e de trabalhadores sobre trabalhadores foi que fez com
que esse “compromisso” existisse de forma subjetiva para parte desses indivíduos, já que todos esses
processos, bem como as políticas, resultaram das necessidades imanentes de reprodução do capital.
Logo, o Estado dito de bem-estar

[...] não se ampliou ou perdeu seu caráter de classe. O que ocorreu é que
alterações nas necessidades para a reprodução do capital tornaram necessário
que o Estado democrático promovesse a tortura, ampliasse a exploração dos
trabalhadores [...], cooptasse a aristocracia operária para melhor controlar os
seus trabalhadores, ampliasse as encomendas para o setor privado pela
implantação das políticas públicas etc. (LESSA, 2013, p. 214-215).

A partir das ponderações do aludido autor, compreende-se que o Estado de bem-estar não alterou a
essência histórica da função social do Estado. A maior atenção à questão social só foi possível
porque representou um bom negócio ao capital, ou seja, uma grande fonte de lucro para os
apologistas do capital e os senhores de negócios. O Estado de bem-estar não só permitiu a
reprodução ampliada do capital, mas também o controle da subjetividade da classe trabalhadora.

A base material que sustentou a aparente verdade sobre o “mito” do Estado de bem-estar foram as
transformações na reprodução do capital; foi a partir delas que o “falso socialmente necessário” pôde
emergir e se desenvolver. Consequentemente, o Estado permaneceu como “o comitê encarregado de
administrar os negócios do conjunto da burguesia, continuou sendo burguês – seu caráter de classe
não se alterou” (LESSA, 2013, p. 215).

Ainda sobre o Estado, Chasin (2000) acredita que seja plausível um processo de regeneração deste
por meio de uma revolução social. Propõe que somente com a extinção dele será possível uma
ruptura de poder da classe dominante.

Já Marx (2010, p. 60) salienta que o Estado só poderá acabar com o antagonismo de classe, que rege
a sua função histórica, se ele acabar consigo mesmo. Nas palavras do autor:

O Estado não pode eliminar a contradição entre a função e a boa vontade da
administração, de um lado, e os seus meios e possibilidades, de outro, sem
eliminar a si mesmo, uma vez que repousa sobre essa contradição. Ele
repousa sobre a contradição entre vida pública e privada, sobre a contradição
entre os interesses gerais e os interesses particulares.

É nessa contradição que o Estado desenvolve as suas funções administrativas &8210; sempre à
disposição da classe dominante. Na esfera da política, Estado e capital estão emaranhados num ciclo
de dependência que assegura os interesses da sociedade civil acima de qualquer necessidade social.
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Segundo Chasin (2000, p. 93), a sociedade civil e o Estado se relacionam como

Um mundo articulado de dimensões solidárias entre si, graças à
interdependência entre sociedade civil e Estado, tendo o capital como centro
organizativo de ambos. Ou seja, a sociedade civil, articulada em torno do
poder econômico, assegura a dominação capitalista sobre o estado político e,
através deste, sobre o conjunto da sociedade, formando, assim, um anel
autoperpetuador.

Dessa forma, como palco político da burguesia, o Estado sanciona sua dependência ao legislar
sempre de acordo com os interesses reprodutivos do capital. Isso significa dizer que o fracasso na
questão social não pode ser explicado a partir da subordinação das demandas sociais aos interesses
dominantes. A crer no neoliberalismo, isso decorre do mau gerenciamento e da ineficiência do
Estado no tocante às políticas públicas.

Na atualidade, a subordinação total dos interesses sociais à livre-iniciativa do mercado é parte do
projeto de dominação do capital; por isso ele precisa ser desestatizado, desburocratizado,
desregulamentado, leia-se: totalmente entregue aos interesses lucrativos e expansionistas do capital.

No antagonismo de classe desta sociedade, “o Estado e a política em geral não são nunca senão
pesadelo e mediação”, pois a resolução dos males socais pela via política esbarra na raiz dos
problemas sociais e na limitação da política. Esta “é precisamente inteligência política porque pensa
no interior dos limites da política” (CHASIN, 2000, p. 102-103).

3. O Estado brasileiro e a política educacional no neoliberalismo

Diferentemente dos países de capitalismo avançado, o Brasil nunca vivenciou um surto do Estado de
bem-estar social. É característica do país, especialmente a partir dos anos de 1950, uma intervenção
massiva do Estado no desenvolvimento do seu parque industrial. A economia de base agrária foi um
gargalo que retardou o desenvolvimento do país, permanecendo este numa condição de atraso em
relação aos países mais desenvolvidos.

De 1930 até 1980, apesar das divergências políticas e das condições econômicas, o país foi regido
por um processo retardatário de desenvolvimento. Nesse contexto fez-se imprescindível o Estado,
que através do incentivo fiscal garantiu o desenvolvimento do capitalismo brasileiro (TEIXEIRA,
1998).

Teixeira (1998, p. 222), ao tratar da criação do Estado interventor brasileiro, assevera que “[...] aqui
o Estado nasce para criar uma sociedade capitalista industrializada; lá [países de capitalismo
avançado], surge quando o capitalismo ingressa em sua terceira revolução tecnológica”.

Como o Estado era o único capaz de financiar a acumulação capitalista no Brasil, este se valeu de
dois pontos: o primeiro foi incentivar as exportações, e o segundo, investir na produção de máquinas
e equipamentos. Só assim foi possível criar condições para que esse modelo de acumulação fosse
adotado no país.

No entanto, este aparato estatal no desenvolvimento do capitalismo brasileiro foi abalado pela crise
financeira iniciada em 1980; esta crise elevou a situação de instabilidade econômica, e em seguida, a
crise fiscal. Ademais, a crise foi combinada à disputa de dois projetos sociais que marcaram a
história do Brasil após o fim da ditadura militar.

Nessa disputa, o projeto da burguesia saiu vitorioso, com a instauração dos ideais neoconservador e
neoliberal, representados inicialmente, nos anos de 1990, por Fernando Collor, que começou um
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“[...] programa de reestruturação produtiva, segundo o qual as empresas deveriam procurar um
processo de gestão pela qualidade produtiva, único caminho capaz de torná-las mais competitivas
para entrarem no chamado mundo desenvolvido” (TEIXEIRA, 1998, p. 225).

Apesar das iniciativas para alavancar o desenvolvimento produtivo, este presidente não conseguiu
reverter a situação monetária do país; na verdade, a crise fiscal só começou a ser resolvida no
governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), que seguiu o ideal neoliberal do governo Collor e
estabeleceu na sua agenda a meta de “[...] acabar com a inflação, privatizar, reformar a Constituição
para flexibilizar as relações entre o Estado e a sociedade, assim como as relações entre capital e
trabalho” (TEIXEIRA, 1998, p. 225).

A partir dos apontamentos de Teixeira (1998), é possível afirmar que é no governo FHC,
especialmente depois do Plano Real, que se consolida no Brasil o projeto neoliberal, incluindo o
estabelecimento das condições econômicas e políticas para a instauração do processo de
reestruturação produtiva, o que viabilizou o estabelecimento de uma indústria mais capitalizada,
desenvolvida e com processos modernos de produção e organização do trabalho.

Esse novo processo de produção e organização do trabalho, denominado a nova reestruturação
produtiva, sustentada pelo capital internacional, impôs uma nova fase na economia brasileira, que
passou a exigir “[...] uma menor presença do Estado na sociedade” (TEIXEIRA, 1998, p. 225).

Assim, é a partir os anos de 1990, no processo desregulamentação da política econômica do Brasil,
que todas as questões (políticas, econômicas e sociais) passam a ser regidas e orientadas a partir dos
interesses do mercado mundial.

Com a abertura da economia, a desregulamentação e o desmantelamento do Estado, a privatização e
a flexibilização nas relações entre o Estado e a sociedade passam a ser devastadoras. O
descompromisso do Estado com a questão social está na ordem do dia.

Nos anos de 1990 a maioria dos direitos sociais foi regulamentada em legislação específica, como é
o caso da saúde e da educação. No entanto, mesmo representando conquistas sociais
importantíssimas para a sociedade brasileira, as leis aprovadas expressam interesses reprodutivos do
capital, porquanto permitem a íntima relação entre os serviços privados e os direitos sociais, bem
como o compromisso efetivo do Estado com as políticas públicas.

Este descompromisso pode ser constatado nos constantes cortes de verbas na pasta do Ministério da
Educação (MEC), que tem afetado todas as etapas a educação escolar do Brasil. Em contrapartida, a
teoria neoliberal, reforça o fetiche da mercadoria, sendo a falta de qualidade na educação atribuída à
ingerência do Estado. Como o mercado está embasado na competitividade, além de na ideia de
liberdade, o neoliberalismo defende um conto perfeito, no qual todos partilharão os mesmos
benefícios sociais do mercado.

Em síntese, desde que o Estado cuide dos direitos de propriedade e reforce os
contratos privados, o mercado, por si só, promoverá a distribuição eficiente
dos recursos e, assim, o bem-estar geral da sociedade. (TEIXEIRA, 1998, p.
233).

Teixeira (1998) e Netto (2010), ao refletirem sobre a política e a questão social, afirmam que essas
questões nem sempre existiram com a roupagem atual. Antigamente vivia-se num estado de escassez
por falta de meios produtivos; nos dias atuais, há uma abundância produtiva em todos os setores, mas
a distribuição ocorre de forma desigual. Netto (2010) afirma que o problema está na “barbárie
capitalista” e que a contradição entre produção e distribuição coloca a humanidade em condições de
desigualdades alarmantes.
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Devido à má distribuição da riqueza social, faz-se necessária a atuação do Estado através das
políticas públicas, visto que “a ‘questão social’ é constitutiva do capitalismo: não se suprime aquela
se este se conservar” (NETTO, 2010, p. 7). Consequentemente, se o capital continuar a existir, a
questão social persistirá. Nesse processo é preciso observar quais demandas têm sido apresentadas
como possibilidades para a sua expansão.

Quando se trata do Estado, verifica-se que a sua “desqualificação [...] tem sido, como é notório, a
pedra de toque do privatismo da ideologia neoliberal: a defesa do ‘Estado mínimo’ pretende,
fundamentalmente, ‘o Estado máximo para o capital’” (NETTO, 2010, p. 17).

Com esse Estado mínimo, a saída agora se acha no assistencialismo; a palavra de ordem é “redução”,
conforme Netto (2010, p. 24):

A experiência de mais de uma década, especialmente na América Latina, é
muito pouco promissora: na medida em que não se conjugam efetivamente
com transformações estruturais (e esta é uma das condições políticas para que
o tardocapitalismo os suporte), eles acabam por cronificar-se como
programas emergenciais e basicamente assistencialistas.

Este assistencialismo exacerbado caracteriza os programas pontuais e desarticulados. Isso, conforme
o citado autor, tem constituído a nova face da barbárie.

A reestruturação do capital afeta também o sistema educacional, passando a se configurar sob as
mesmas regras que dominam o comércio. Isso pode ser confirmado pela forma como as verbas
públicas estão sendo contingenciadas, impossibilitando uma educação de qualidade. É notório que
essas mudanças vêm se caracterizando por modelos conservadores que atribuem às questões
ideológicas o fracasso da educação, quando na verdade sabe-se que é descompromisso do Estado, na
perspectiva neoliberal, que tem impossibilitado de fato uma educação de “qualidade”.

Alinhado a estas demandas, destaca-se ainda a busca pelo perfil docente mais flexível, que
compreenda a defesa de currículos alinhados à concepção neoliberalista e adequados aos interesses
do mercado.

No entanto, mesmo diante do contexto neoliberal, é possível afirmar que houve um avanço na oferta
educacional, porém esta não tem sido acompanhada pela ampliação de recursos, o que, por si só, já
impossibilita a almejada “qualidade” da educação. Na contramão desta realidade, a escola é colocada
como a mola propulsora da sociedade, entretanto o sistema é totalmente organizado para atender às
necessidades reprodutivas do capital.

As constantes reformas e a criação dos programas pontuais não correspondem a uma política de
educação efetiva. Nos limites do capital, esse descompromisso estatal dá-se pelo simples fato de que
a educação, como os demais serviços sociais, foi transformada em mercadoria; assim, as escolas
precisam vestir a camisa da lógica empresarial e reproduzir o discurso das palavras mágicas, a saber:
flexibilização, descentralização, eficiência, eficácia e competitividade. Nessa perspectiva, da mesma
forma como acontece nas empresas, escolas, professores, alunos e funcionários passam a competir
entre seus pares.

Entre as implicações do neoliberalismo no contexto educacional, é perceptível que o interesse da
minoria conservadora e defensora dessa nova forma de compreender a ação do Estado em relação à
questão social almeja o afastamento do Estado e a defesa da mercantilização dos serviços públicos.
Nesse contexto, a educação torna-se uma mercadoria a serviço da demanda do capital.

A mercantilização da educação tem contribuído para a negação do outro. Nesta relação tem-se a
exclusão de alguns grupos sociais, que são incapacitados de devolver as suas potencialidades
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enquanto indivíduos que na escola pública encontrarão o espaço para adquirir cultura e se apropriar
dos conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade (SANTOMÉ, 2003).

Neste processo de negação, o descompromisso do Estado é acentuado porque o neoliberalismo está
alienado quanto aos interesses do mercado, em detrimento da questão social, uma vez que tal
processo se caracteriza como um

[...] projeto político, econômico e social de caráter hegemônico que está
fundamentado na subordinação absoluta da sociedade ao mercado livre e na
não intervenção estatal, portanto, nos pilares teórico-metodológicos da
proposta neoliberal: desestatização, desregulamentação e desuniversalização.
(NETO; MACIEL, 2004, p. 44).

A política neoliberal parte da minimização do Estado, especialmente quando se trata da questão
social, ao tempo que fortalece o processo de mercantilização, pois intenta “a transformação dos
serviços sociais, direito adquirido do cidadão, em mercadorias a serem comercializadas livremente
no mercado” (NETO; MACIEL, 2004, p. 49). Dessa forma, até mesmo as “boas” intenções, que
visam sanar problemas graves da educação brasileira, necessitam ser analisadas com um olhar atento,
como é o caso da formação docente para atender à necessidade de alfabetização dos estudantes do
ensino fundamental.

4. Formação de professor no Programa Mais Alfabetização

O PMA é o que há de mais atual da política de formação dos professores do ensino fundamental. No
entonto, acha-se alinhado às diretrizes da política neoliberal que passaram a orientar a proposta de
educação brasileira a partir dos anos de 1990.

No Brasil, durante muito tempo a escola foi privilégio de poucos; apenas a partir do final da década
de 80, com a Constituição de 1988, a educação escolar passa a ser considerada como direito de todos
e dever do Estado, como está presente no art. 208 da referida Constituição. Posteriormente, com a
aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96, tem-se a organização do ensino em
todos os níveis; além disso, essa Lei estabelece onde deverão ser formados os professores da
educação básica.

Alguns anos após a criação da LDB 9.394/96, o Conselho Nacional de Educação sancionou a
Resolução CNE/CP nº 1/2006, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de
Graduação em Pedagogia, licenciatura. As diretrizes, como o próprio nome aduz, direcionam os
princípios que as instituições de ensino superior deverão seguir no seu projeto de curso, bem como as
condições e os meios em que o ensino e os conteúdos serão tratados e definidos.

No art. 2º, a diretriz do curso de Pedagogia afirma:

As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação
inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais
do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade
Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio
escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos
pedagógicos. (BRASIL, 2006).

Já a LDB 9394/96 assinala que em seu art. 62:

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
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superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima
para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros
anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade
normal. (BRASIL, 1996).

A formação para os anos iniciais do ensino fundamental está normatizada nos documentos oficiais,
que determinam habilitação específica para os profissionais desta área do magistério. No curso de
pedagogia, são formados os professores que atuarão em diversas etapas da educação.

O art. 4º das diretrizes do curso estabelece:

O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores
para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais
do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade
Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
(BRASIL, 2006).

No decorrer da explanação do documento, percebe-se que a ênfase na formação do pedagogo
centra-se na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.

Os marcos legais que normatizam a formação docente no Brasil possibilitam vários espaços de
formação: universidade, faculdades privadas (formação aligeirada), formação técnica superior, curso
Normal de nível médio e educação a distância. Este fato por si só revela que a formação inicial pode
ocorrer em distintos formatos, o que demonstra que a formação continuada necessita de um olhar
mais atento, visto que o modelo vigente de formação inicial pode concorrer em distintos modelos.

Este breve tratamento dos marcos legais da formação do professor representa o público-alvo do
PMA. Tem como meta melhorar os índices de alfabetização na Avaliação Nacional de Alfabetização
(ANA); para isso, um dos caminhos apresentados é a formação do professor. No entanto, a proposto
ignora o lócus de formação inicial e coloca todas as dificuldades na prática docente.

Diante do desafio da alfabetização, o PMA afirma que busca assegurar o processo de alfabetização
(leitura, escrita e matemática) dos estudantes do 1º e 2º anos do fundamental por meio da ajuda de
assistente de alfabetização e de possível formação continuada com os professores alfabetizadores,
para assegurar aquilo que o MEC tem denominado de alfabetização na idade certa, que agora foi
antecipado para o 2º ano do ensino fundamental.

A iniciativa para a criação do PMA foi justificada pelo baixo rendimento dos estudantes no último
resultado da ANA, publicado em 2017. O documento afirma que busca assegurar o processo de
alfabetização dos estudantes do fundamental, que consta do Programa Nacional de Alfabetização na
Idade Certa (PNAIC), bem como corrobora a necessidade de se considerar a orientação da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC); esta assevera que nos dois primeiros anos do ensino
fundamental a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização (BRASIL, 2018).

Desse modo, a preocupação com o processo de alfabetização dos estudantes é antecipada com ações
para o 1º e o 2º ano do fundamental, uma vez que o

[...] resultado da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA)/SAEB, criada
no intuito de avaliar o nível de alfabetização dos estudantes ao final do 3º ano
do ensino fundamental, aponta para uma quantidade significativa de crianças
nos níveis insuficientes de alfabetização (leitura, escrita e matemática).
(BRASIL, 2018).
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A Portaria nº 142, que instituiu o PMA, visa “a alfabetização (leitura, escrita e matemática) dos
estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental, por meio de
acompanhamento pedagógico específico”, e “a prevenção ao abandono, à reprovação, à distorção
idade/ano, mediante a intensificação e ações pedagógicas voltadas ao apoio e fortalecimento do
processo de alfabetização”.

O professor receberá “apoio técnico por meio de processos formativos” e “auxílio do assistente de
alfabetização”, que terá a incumbência de ajudar o professor nas atividades pedagógicas. A
quantidade de horas destinadas à permanência dos assistentes de alfabetização em sala dependerá da
condição de vulnerabilidade da escola (BRASIL, 2018).

Segundo a Portaria:

O Programa será implementado com o fito de garantir apoio adicional,
prioritariamente no turno regular, do assistente de alfabetização ao professor
alfabetizador, por um período de cinco horas semanais para unidades
escolares não vulneráveis, ou de dez horas semanais para as unidades
escolares vulneráveis, considerando os critérios estabelecidos nesta Portaria.
(BRASIL, 2018).

A Portaria enfatiza que o processo de alfabetização dos estudantes é fundamental para melhorar o
índice de aprovação. Os últimos resultados da ANA têm demonstrado que ainda há uma taxa elevada
de reprovação no 3º ano; conforme os dados, em 2017, a média foi de 12,2% (BRASIL, 2018).

É preciso salientar que a atenção ao processo de formação dos estudantes do fundamental é
inquestionável; a crítica centra-se na forma como as ações para tal melhoria estão sendo
apresentadas, assim como no discurso que justifica o programa, pois, a nosso ver, a ação pedagógica
é apenas a ponta do iceberg de todo o desmonte e precarização das escolas públicas, o que pode
contribuir para o baixo rendimento dos estudantes.

Para que a proposta do PMA seja colocada em prática, o MEC propõe um pacto federativo, no qual
Estados, municípios, secretarias de educação, unidades escolares e professores devem pensar se
aceitam ou não o programa. Todos os estados aceitaram fazer parte do PMA.

Uma das primeiras iniciativas da SAB foi apresentar o programa na internet, no canal do Youtube,
no dia 1º de fevereiro de 2018, por meio de videoconferência, a cargo de Aricélia Ribeiro do
Nascimento, coordenadora pedagógica do PMA. Nessa ocasião, a coordenadora afirmou que após a
seleção dos assistentes de alfabetização, que ficaria a cargo das secretarias de Educação, o programa
teria a duração de seis meses e seria voltado para apoiar as turmas de 1º e 2º anos do ensino
fundamental e os professores. O apoio seria oferecido por meio do assistente de alfabetização, que
acompanharia o docente em sala de aula, e também via formação, destinada tanto aos professores
alfabetizadores como aos assistentes de alfabetização (CONVIVA EDUCAÇÃO, 2018).

Neste contexto de precarização da formação docente alinhada aos interesses da política neoliberal, a
hipótese é que o PMA é mais um projeto pontual e assistencialista do governo federal, que não
contribuirá para uma política efetiva de formação do professor.

Diante das primeiras considerações sobre o programa, afirma-se a necessidade de se refletir sobre o
papel da formação escolar no desenvolvimento da sociedade. Só a partir da modernidade,
especialmente após a consumação do modo de produção capitalista, é que o Estado começa a se
responsabilizar pelo processo de formação dos sujeitos. O processo decorrente da Revolução
Industrial passa a requerer uma classe trabalhadora minimamente alfabetizada. Apenas no século
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XIX a educação primária ganhará uma dimensão de direito social. O Estado é designado para
ofertá-la, dentro dos limites privados de atuação, implementando a educação como um direito social.

Quando se trata do Estado brasileiro, observa-se que a oferta e o direito universal à educação,
sobretudo a educação básica, é uma conquista recente, que está sustentada nos princípios da política
neoliberal. Esta começou a influenciar o país a partir dos anos de 1990.

No contexto atual, em que ação do Estado brasileiro é ainda medida pela perspectiva da política
neoliberal, propaga-se a bandeira da eficiência, da qualidade, da avaliação de resultados, repassando
para a sociedade toda a responsabilidade com a questão social. Desse modo, quando o Estado afirma
a possível melhoria dos índices educacionais de alfabetização por meio de um modelo precário e
pontual de formação de professor, ele lança o discurso de que o fracasso escolar tem como eixo
central a atuação do professor.

De acordo com Neto e Maciel:

A preocupação das propostas educacionais neoliberais por números, dados
estatísticos e quantitativos é incoerente e contradiz o princípio da qualidade,
pois a quantidade não significará necessariamente qualidade. (NETO;
MACIEL, 2004, p. 54).

Essa citação colabora para a análise crítica do objetivo real do PMA, uma vez que até o presente
momento as ações do governo federal para sanar a problemática da alfabetização dos estudantes dos
dois primeiros anos do ensino fundamental centraram-se na contratação do assistente de
alfabetização e em uma ação de formação a distância. Quanto à questão de materiais para apoio
pedagógico, ainda não se tem notícia.

Diante das ponderações apresentadas sobre o PMA, é possível dizer que se acha alinhado ao projeto
de educação neoliberal, de cunho aligeirado e assistencialista; fundamenta-se no falso discurso de
formação, ao afirmar que esta é um elemento indissociável do programa, mas não especifica
nenhuma proposta. Outra fragilidade do programa é sua delimitação temporal. Como seu prazo de
duração encerrou-se em 2018, foi de apenas seis meses.

Ademais, a metodologia de execução adotada no referido programa é um processo descontínuo, que
favorece tanto a desarticulação da política nacional de formação como apresenta uma falsa solução
aos problemas de aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental. O PMA assumiu o caráter de
voluntariado; assim, nem as secretarias de Educação nem os docentes foram obrigados a aderir. Já o
suporte na atividade docente foi assumido por supostos cursos de formação continuada e por meio da
ajuda nas atividades pedagógicas de sala de aula.

As ações pedagógicas proclamadas no PMA justificam-se pela necessidade de o MEC melhorar os
índices nas avaliações nacionais, contudo, a política de formação do professor alfabetizador e a ajuda
do assistente não são suficientes para resolver o problema da alfabetização. Na verdade, o caráter
descontínuo do programa revela mais um falso compromisso do Estado com a questão educacional.

A formação inicial e continuada deve ser compreendida como uma ação contínua e de
responsabilidade social. Pergunta-se: “como é possível para o professor enfrentar rápidas e profundas
transformações que ocorrem em todos os níveis da sociedade contemporânea, com uma formação
aligeirada, simplista e fragmentada?” Parece que tal indagação não faz parte da ordem do dia do
MEC, que tem desconsiderado todos os entraves do trabalhador docente nas escolas e justificado o
fracasso escolar atribuindo-o à atuação do professor (NETO; MACIEL, 2004, p. 54).

Considerações finais
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O atual cenário da política nacional e internacional remete ao campo da economia, mais
precisamente ao período de reestruturação capitalista. Nesse sentido, observa-se que depois de um
longo período de acumulação, a economia capitalista, precisamente nos anos de 1960, iniciou um
período de crise, denominado por Mészáros (2009) como a crise estrutural do capital. Estrutural
porque ela não afetou apenas a economia dos países centrais, mas uma crise de caráter global e
internacional que repercutiu fortemente no gerenciamento das políticas sociais e no ideário da classe
trabalhadora. Diante da crise, o Estado necessitou ser reorganizado, com uma política neoliberal que
refletisse as contradições econômicas, sociais e políticas. Iniciou-se uma reformulação das políticas
de bem-estar social, com mudanças complexas não só na organização social, mas também na
subjetividade da classe trabalhadora.

O Estado neoliberal minimiza o seu papel de provedor social, e os debates passam a girar em torno
da distinção entre as funções exclusivas e não exclusivas do Estado. O neoliberalismo “esvazia o
status de direito da política social” e transfere seus direitos e responsabilidades para a sociedade.

As reformas educacionais institucionalizadas a partir da LDB 9.394/96 (as diretrizes curriculares
nacionais, a descentralização do sistema, a avaliação e a política de formação de professores para a
Educação Básica e os decretos e pareceres e portarias do MEC) são consequências do processo de
reformulação da política educacional brasileira. Nesse cenário, a política de formação dos
professores brasileiros está fundamentada nos conceitos neoliberais de eficiência e eficácia. O sujeito
deve ser preparado para o mundo da incerteza e para a flexibilização da educação voltada ao
mercado.

O reconhecimento do Estado em relação à formação do professor ocorre por uma exigência do
mercado; este assevera que o conhecimento e a educação são as bases fundamentais de
desenvolvimento de um país. Ao lançar mão de tal perspectiva, o Estado, aliado aos conceitos de
formação de mercado dos organismos internacionais, coloca a responsabilidade da educação nas
mãos dos professores e considera que os resultados dependerão exclusivamente da formação docente.

De acordo com Neves (2005, p. 16, grifo da autora):

Situar a educação como política social do Estado capitalista significa, antes
de tudo, admitir a refuncionalização social dos sistemas educacionais em face
das mudanças qualitativas ocorridas na fase monopolista do capitalismo,
tanto em relação à organização da produção quanto em relação às estruturas
jurídico-políticas e às relações sociais globais. Significa, ainda, admitir que
os sistemas educacionais, no mundo capitalista contemporâneo, respondem
de modo específico às necessidades de valorização do capital, ao tempo que
se consubstanciam numa demanda popular efetiva de acesso ao saber
socialmente produzido.

As políticas educacionais no contexto atual são políticas exclusivas de ajustes necessários aos
interesses do capital; por isso, “as propostas se restringem ao financiamento de programas sociais
compensatórios, voltados para as camadas mais pobres da população, destinados a atenuar as tensões
sociais geradas pelo ajuste” necessário à produção. As ações compensatórias não oferecem uma saída
consistente para sanar os problemas de aprendizagem dos estudantes, julgando mais cômodo
justificar o fracasso dos alunos pela formação deficiente do professor (SOARES, 1998, p. 27).
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