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RESUMO
 
 
Dentre as diversas abordagens encontradas nos estudos sobre educação a que trata da formação do professor via
política pública é fortemente defendida pelos especialistas. A propósito temos na atual LDBEN, Lei 9394/96, no Artigo
61 a afirmação que a formação de profissionais da educação deve ocorrer em serviço como é o caso do Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). Este estudo tem como objetivo geral analisar a proposta da formação
continuada proposta pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic); e como objetivos específicos
conhecer a concepção teórico-metodológica de alfabetização que embasa o processo de formação docente proposto
pelo Pnaic;e verificar como são realizadas as ações voltadas para a formação dos professores cursistas no Pnaic.Para a
realização desta investigação foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica.
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ABSTRACT
 
Among the variousapproaches foundin studies ofeducationwhich deals withteacher trainingviapublic policy isstrongly
advocatedbyexperts.By the waywe havein the currentLDBEN, Law 9394/96, Article 61 toclaimthat the formation
ofeducation professionalsmustoccur in servicesuch asthe National Pact forLiteracyin theAgeOne(Pnaic). This study has
asmain objective to analyzethe proposalof continuingtraining offeredby the NationalPact forLiteracyin theAgeOne(Pnaic);
andspecific objectivesknow thetheoretical andmethodological conceptionofliteracythat supportstheteacher
trainingprocessproposed byPnaic; and check howare carried outactions aimed atthe training ofteachers inteacher
studentsPnaic. To carry outthis researchwas used asmethodologythe bibliographical research.

Keywords: Pnaic. Literacy. Continuing Teacher Training
 

1 INTRODUÇÃO
 
A formação continuada de professores é um campo de estudo com relevante evidência nas pesquisas educacionais
nacionais e internacionais. Dentre as diversas abordagens encontradas nos estudos desta temática a que trata da
formação via política pública nos remete a uma questão relacionada à sociedade capitalista de forte cunho neoliberal, ou
seja, aquela em que o Estado passa a atender as demandas do capital. Nesse sentido, a educação na sociedade
contemporânea é tida como uma exigência social e contínua para a formação de qualquer profissional, especialmente o
da educação.
A propósito temos na atual LDBEN, Lei 9394/96, no Artigo 61 a afirmação que a formação de profissionais da educação
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deve ocorrer em serviço. Nesse contexto, algumas medidas foram tomadas pelo Estado brasileiro através do Ministério
da Educação em parceria com diversas instituições de formação, sobretudo as Universidades, no sentido de possibilitar
que os educadores pudessem participar de cursos de formação continuada em diversificadas áreas de atuação, a
exemplo da oferta do Pró-Letramento e atualmente o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). Esse
último representa a tentativa de continuação dos programas implementados pelo governo federal.
Este estudo tem como objetivo geral analisar a proposta da formação continuada proposta pelo Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (Pnaic); e como objetivos específicos conhecer a concepção teórico-metodológica de
alfabetização que embasa o processo de formação docente proposto pelo Pnaic;verificar como são realizadas as ações
voltadas para a formação dos professores cursistas no Pnaic.
A importância desta pesquisa para o campo educacional, especialmente na área de formação do professor
alfabetizador, está em refletir sobre um programa de formação continuada para docentes alfabetizadores e analisar a
sua proposta para a formação e atuação dos educadores. Por tanto, faz-se necessário levantarmos algumas questões:
Que tipo de formação docente o Pnaic propõe? Que conceitos, teorias e métodos de ensino e de alfabetização são
apresentados aos professores que participam do Pnaic?  Como ocorre o processo de formação dos professores
cursistas no Pnaic?
Para a realização desta investigação foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográficaatravés de publicações
pertinentes à temática em estudo, como políticas públicas, formação continuada de docentes, alfabetização e
letramento.
 
2 O PNAIC E A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES
 
A atual sociedade chamada de pós-moderna evidencia transformações profundas em todos os campos, especialmente
na educação. De acordo com Harvey (2002), a sociedade pós-moderna ocasionou uma mudança no capitalismo devido
à introdução dos avanços tecnológicos no mundo do trabalho e à intensificação da globalização. As barreiras espaciais
estão sendo cada vez mais abolidas graças aos potentes meios de comunicação integrados aos satélites e com isso as
informações atingem diferentes partes do mundo de forma rápida e numa mesma fração de tempo.
Neste sentido, os sujeitos pós-modernos vivem na era do ciberespaço, isto é, estão constantemente em contato com
informações da internet, vivenciando situações de segmentação e efemeridade, criando demandas de compreensão e
equilíbrio de todas as ordens.
Assim, muitos desafios se apresentam no contexto do século XXI, sendo que um dos mais emergentes é a
democratização da educação, como um bem de direito para todos, que vai desde o acesso, permanência e a busca
constante pela qualidade do ensino ofertado pela escola pública. Assim também como a perspectiva de elevar os
índices educacionais e sociais e potencializar ao cidadão a oportunidade de aprender a conviver numa sociedade em
constante processo de transformação.
O direito à educação, enquanto demanda do capital e também como uma conquista social, vem se ampliando em
diversos países, especialmente naqueles em desenvolvimento como o Brasil, em que ainda necessita de campanhas de
incentivo a matrículas de todas as crianças, jovens e adultos no sistema de ensino. Todavia, apenas a garantia da
universalização do acesso à escola não tem efetivado o sucesso educacional no país, pois diversos desafios ainda
permanecem carentes de serem enfrentados. A despeito disto temos a evasão, a repetência e a baixa qualidade da
aprendizagem dos alunos da educação básica.
Essa realidade vivenciada nas escolas, assim como fatores relacionados à vida social dos estudantes,tem ocasionado a
reprovação de um grande número de estudantes nos anos iniciais do ensino fundamental, elevando os índices de
distorção idade-série a e evasão dos alunos do sistema de ensino.
Diante do exposto, o Estado passa a ser cada vez mais chamado à promover políticas públicas para os mais variados
setores da sociedade. Assim,a partir do final do século XX, o papel do Estado e as relações com a sociedade civil
passaram a ser redefinidos, ocasionando um forte debate sobre a necessidade de se articular a educação aos
diferentes setores da sociedade, especialmente ao setor produtivo, que vai exigir cada vez mais um trabalhador
qualificado e em constante processo de formação.
Partimos do entendimento que nas sociedades capitalistas as políticas públicas, principalmente as de caráter
democratizante são mediatizadas por lutas e conflitos. Por serem dinâmicas e concretas elas são estrategicamente
empregadas e acabam sendo tomadas pelo Estado,como se fosse também seu interesse, expressando a habilidade do
governo em implantar ações que atendem aos seus interesses e os dos grupos aos quais serve.
Em relação à perspectiva educativa nota-se que as reivindicações do magistério, que vêm se arrastando ao longo dos
tempos, não obtiveram por parte do Estado ações efetivas para seu atendimento. O que se tem visto é que o governo
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brasileiro formulou e ainda formula políticas a fim de satisfazer às exigências dos organismos internacionais, indicando
políticas voltadas para a quantidade, mas sem comprometimento com uma educação de qualidade.
O que se percebe é que a influência dos órgãos internacionais,como o Banco Mundial que a partir dos anos 80 passou a
intervir nas políticas públicas e sociais, o que implicou em uma atuação muito mais determinista no processo de ajuste
estrutural imposto aos países.
Desta forma os organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial, o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) vão
desempenhar o papel de conduzir as reformas dos Estados nacionais, sobretudo nos países do capitalismo periférico e
semi-periférico, impondo muitas vezes um modelo de desenvolvimento incompatível com a realidade do país.
(CIAVATTA, 2003 apud CIAVATTA e FRIGOTTO, 2003, p.3).
Sendo assim, podemos afirmar que a obrigatoriedade do ensino passa e ser defendida e começa a se fazer presente
nos diversos textos constitucionais brasileiros, Contudo, as ações que visaram a sua promoção e universalização, foram
sendo implementadas ao longo dos anos, de forma lenta e gradual.
O direito à educação passa a ser um direito fundamental que se inclui entre os direitos sociais previstos na Constituição
do Brasil de 1988, noartigo 6º, segundo o qual “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer,
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”. Sua
disciplina expressa se encontra nos artigos 205 a 214. Está vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana que,
conforme o artigo 1º, incisoIII da Constituição, é fundamento do Estado brasileiro.
Nesse sentido, pode-se dizer que de sua adequada prestação decorre a realização dos objetivos fundamentais do País,
estabelecidos no artigo 3º da Lei Maior, quais sejam, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a
erradicaçãoda pobreza e da marginalidade, a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem
comum.
Podemos concluir que o direito à educação tem evoluído em relação à sua realização e garantia no direito nacional. A
Constituição de 1988 possibilitou avanços significativos no tratamentonormativo da matéria, estabelecendo princípios
que devem nortear as atividades dos entes federados quantoao desenvolvimento dos respectivos sistemas de ensino,
bem como na fixação de recursos orçamentários para a manutenção e o desenvolvimento da educação.
Avanços também foram registrados quanto à universalização do acesso e à avaliação das entidades públicas e
particulares de ensino superior e médio, por meio deinstrumentos periódicos utilizados nos estabelecimentos de ensino
de todo o território nacional. Também as questões relativas à capacitação dos professores vêm merecendo maior
atenção do Poder Público, no sentido de ser objeto de políticas públicas que garantam sua adequada realização.
Contraditoriamente, o acesso à escola não garante sua permanência nem a boa qualidade dos serviços oferecidos à
população estudantil. Diversos sujeitos passam a ser excluídos do sistema educacional por força de fatores sociais
externos à escola, comodesemprego e violência, além das questões internas, a exemplo das condições físicas dos
prédios escolares, dos baixos salários, da má formação dos professores, dificuldades de aprendizagem dos alunos,
evasão, reprovação e distorção idade-série, dentre outros.
É importante salientar que em seus estudos Saviani (1996, p.51) retrata a necessidade de ir além e não só considerar
os problemas educacionais pela ótica social, o que tem sido comum nos discursos da teoria crítico-reprodutivista. Ele
demonstra que a reprovação e a evasão são problemas sociais, mas que muitas ações podem ser articuladas na
dimensão escolar. A fim de combater esses problemas, através da escola, novas possibilidades e novas condições
poderão ser encontradas para que os problemas apareçam e sejam tratados, mobilizando os mais variados mecanismos
internos e sociais da escola.
Nesse contexto, com o objetivo de que todas as crianças brasileiras até oito anos sejam alfabetizadas, o governo federal
instituiu pela Portaria nº 867 de 4 de julho de 2012 o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Ele
contempla a participação da União, estados, municípios e instituições de ensino superior de todo o país. O Pnaic reúne
os seguintes eixos de atuação: a formação continuada de professores alfabetizadores, o de avaliação, a disponibilização
de materiais didáticos e pedagógicos de uso do educador e de seus alunos e a gestão, controle social e mobilização.
A propósito temos na atual LDBEN, Lei 9394/96, no Artigo 61 a afirmação que:
 
 
A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de
ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: I - a associação
entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; [...]. (BRASIL, 1996).
 
Assim, diante das ações desenvolvidas pelo Estado como parte das políticas públicas destacamos neste estudo o Pacto
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Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). Este foi criado pelo governo federal em 2012, visando garantir o
direito à alfabetização a todas as crianças até os oito anos de idade, através da Portaria nº 867 de 04 de julho de 2012.
Os objetivos doPnaic, elencados no artigo 5º são:
 
I-garantirque 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, 2012).
 
De acordo com o Manual do Pacto (BRASIL, 2012), a formação de professores vinculados ao programa consiste em um
curso presencial destinado aos professores alfabetizadores com duração de dois anos, com carga horária de 120 horas
por ano, baseado no Programa Pró-letramento que tem como proposta de trabalho estudos e atividades práticas. A
formação deve ser conduzida por professores orientadores através da realização de encontros presenciais.
Uma das questões que perpassa essa formação se refere à concepção de alfabetização e aos métodos de ensino.
Neste ponto é importante esclarecer que as discussões sobre a alfabetização no Brasil, entendida como processo de
ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, remontam o final do século XIX.
 
Segundo Mortatti (2010, p.330),
 
Nas décadas que antecederam a Proclamação daRepública brasileira, o ensino e a aprendizagem iniciais da leitura e
escrita começaram a se tornar objeto de preocupação de administradores públicos e intelectuais da Corte e de algumas
províncias brasileiras, especialmente São Paulo. Entretanto, foi somente a partir da primeira década republicana, com
as reformas da instrução pública, especialmente a paulista, que as práticas sociais de leitura e a escrita se tornaram
práticas escolarizadas, ou seja, ensinadas e aprendidas em espaço público e submetidas à organização metódica,
sistemática e intencional, porque consideradas estratégicas para a formação do cidadão e para o desenvolvimento
político e social do país, de acordo com os ideais do regime republicano.
 
 
Mas foi a partir dos anos de 1930, que a educação e, em particular, a alfabetização passaram a integrar políticas e
ações dos governos como áreas estratégicas para a promoção do desejado desenvolvimento nacional. E então saber
ler e escrever passou a ser visto como índice de eficiência da escola pública. Nesse contexto o método de alfabetização
passou a se diversificar e ter defensores e críticos de cada um deles.
 
Os métodos de alfabetização podem ser classificados em dois tipos básicos: sintético (da partepara o todo) e analítico
(do todopara a parte). Dependendo do que foi considerada a unidade linguística a partir da qual se deveria iniciar o
ensino da leitura e escrita e do que se considerou todoou parte, ao longo da história da alfabetização no Brasil foi-se
sedimentando a seguinte subdivisão classificatória desses métodos: métodos sintéticos (de marcha sintética): alfabético,
fônico, silábico; e métodos analíticos (de marcha analítica): da palavração, da sentenciação, da historieta, do conto.
(MORTATTI, 2010, p. 330-331).
 
A partir do final da década de 1970, com o fim do regime ditatorial, a luta pela democratização da educação centrou-se
na defesa do direito à escolarização para todos. E no início dadécada de 1980, passou-se a questionar, sistemática e
oficialmente, o ensino e a aprendizagem iniciais da leitura e escrita, já que nessa etapa de escolarização se concentrava
a maioria da população brasileira pobre, que fracassava na escola pública.
A fim de buscar respostas a essas necessidades e questionamentos, pesquisadores brasileiros pelo menos três
modelos teóricos principais de explicação para os problemas da alfabetização no Brasil, os quais podem ser
denominados, sinteticamente, construtivismo, interacionismolingüísticoe letramento. Sendo assim, essa nova
abordagem vai se amparar nos estudos e pesquisas deEmilia Ferreiro na Universidadede Genebra, sob orientação do
epistemólogo suíço Jean Piaget. Essas pesquisas se propõem a explicar a psicogênese dalíngua escrita na criança,
implicando conhecer como a criança aprendea ler e a escrever; passam a questionar o uso das cartilhas de
alfabetização e os testes de maturidade para o aprendizado da leitura e da escrita. (MORTATTI, 2010).
Desde a publicação, em 1997, dos Parâmetros Curriculares Nacionais(PCNs), com maior ou menor grau de intensidade
e explicitação, esses modelos foram incorporados nesse e em outros documentos oficiais expedidos por órgãos do
governo federal, nos quais se sintetizam políticas públicas para a educação e para a alfabetização no Brasil, ainda em
vigência. (MORTATTI, 2010).
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Em meados dos anos de 1980 e 1990, no Brasil, como ocorreu com as propostas dos pesquisadores brasileiros João
Wanderley Geraldi e Ana Luiza Smolka,fundamentadas no interacionismo linguístico e na psicologia soviética, e com as
propostas dos pesquisadores brasileiros Mary Kato, Leda Tfouni, Ângela Kleiman e Magda Soares, fundamentadas no
conceito de letramento. (BRASIL, 2008).
Assim, o conceito de alfabetizaçãofoi ampliado com as contribuições dos estudos sobre a psicogênese da aquisição da
língua escrita, particularmente com os trabalhos de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky. De acordo com esses estudos, o
aprendizado do sistema de escrita não se reduziria ao domínio de correspondências entre grafemas e fonemas(a
decodificação e a codificação), mas se caracterizaria como um processo ativo por meio do qual a criança, desde seus
primeiros contatos com a escrita, construiria e reconstruiria hipóteses sobre a natureza e o funcionamento da língua
escrita, compreendida como um sistema de representação. (BRASIL, 2008).
Com o surgimento dos termos letramento e alfabetização, muitos pesquisadores passaram a preferir distinguir
alfabetização e letramento. Passaram a utilizar o termo alfabetização em seu sentido restrito, para designar o
aprendizado inicial da leitura e da escrita, da natureza e do funcionamento do sistema de escrita. Passaram,
correspondentemente, a reservar os termos letramento para designar os usos (e as competências de uso) da língua
escrita.
A concepção de letramento também perpassa na proposta do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que
deve considerar quatro princípios centrais ao longo do desenvolvimento do trabalho pedagógico:
 
1. o Sistema de Escrita Alfabética é complexo e exige um ensino sistemático eproblematizador;
2. o desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de textos ocorre durante todo o processo de
escolarização, mas deve ser iniciado logo no início da Educação Básica, garantindo acesso precoce a gêneros
discursivos de circulação social e a situações de interação em que as crianças se reconheçam como protagonistas de
suas próprias histórias;
3. conhecimentos oriundos das diferentes áreas podem e devem ser apropriados pelas crianças, de modo que elas
possam ouvir, falar, ler, escrever sobre temas diversos e agir na sociedade;
4. a ludicidade e o cuidado com as crianças são condições básicas nos processos de ensino e de
aprendizagem.(BRASIL, 2012).
 
Dentro dessa visão, a alfabetização aparece como uma das prioridades nacionais no contexto atual, pois o professor
alfabetizador tem a função de possibilitar o estudante a tornar-se letrado. Para exercer sua função é preciso que o
professor tenha clareza do que ensina e como ensina. Para isso, não basta ser um reprodutor de métodos que
objetivem apenas o domínio de um código linguístico. É preciso ter domínio sobre qual concepção de alfabetização está
subjacente à sua prática.
Nesta perspectiva, o professor vai se configurando como agente do processo de formação e a escola também passa a
ser vistacomo espaço onde esta formação acontece.
 
[...] a preocupação com a pessoa do professor é central na reflexão educacional e pedagógica. Sabemos que a
formação docente depende do trabalho de cada um. Sabemos também que mais importante do que formar é formar-se;
que todo conhecimento é autoconhecimento e que toda formação é autoformação. (NÓVOA, 1998, p. 24).
 
Dentre outros saberes, a experiência do trabalho docente é percebida como elemento de formação capaz de valorizar o
papel dos saberes da experiência. Sendo assim, o cotidiano das práticas escolares, têm assumido papel relevante na
formação continuada de professores.
Nessa perspectiva, Tardif (2002) sinaliza que a pesquisa sobre a epistemologia da prática profissional como um dos
principais elementos concernentes à formação de professores e professoras na contemporaneidade tem ocupado um
grande espaço nos estudos contemporâneos sobre a formação de professor.
 
[...] a finalidade de uma epistemologia da prática profissional é revelar esses saberes, compreender como são
integrados concretamente nas tarefas dos profissionais e como estes os incorporam, produzem utilizam, aplicam e
transformam em função dos limites e dos recursos inerentes às suas atividades de trabalho. Ela também visa
compreender a natureza desses saberes, assim como o papel que desempenham tanto no processo de trabalho
docente quanto em relação à identidade profissional dos professores (TARDIF, 2002, p. 11).
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Por meio de uma investigação crítica como possibilidade de melhor compreender e intervir no seu próprio processo de
trabalho, o professor, ao dialogar com sua própria trajetória, pode revelar posturas e procedimentos didáticos,
demarcando os caminhos traçados do desenvolvimento da sua formação e da influência na sua atuação profissional.
Nesse sentido, o trabalho proposto pelo Pnaic no processo de formação continuada do professor alfabetizador requer
que o educador analise sua prática docente e faça as adequações às propostas teórico-metodológicas do programa.
Esta é uma ação fundamental para o crescimento e melhoria da atuação do professor, pois ele poderá lançar mão dos
conhecimentos prévios a cerca da alfabetização e através da reflexão sobre sua própria prática ele terá condições de
perceber onde precisa alterar tendo em vista as orientações apresentadas pelo Pnaic.
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 
A formação continuada do educador é um direito previsto na atual LDB e tem ocorrido no Brasil a partir da criação de
diversos programas como exemplo apresentamos o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). Este é
ofertado para os professores d0 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental da rede pública de ensino em todos os municípios
brasileiros.
O Pnaic reúne os eixos de atuação do professor que são a formação continuada de professores alfabetizadores, o de
avaliação, a disponibilização de materiais didáticos e pedagógicos de uso do educador e de seus alunos e a gestão,
controle social e mobilização. Para tanto são realizados encontros quinzenais durante o ano letivo visando capacitar os
professores para utilizarem o processo teórico-metodológico proposto pelo Pnaic. Este é embasado na concepção de
letramento que deve considerar princípios centrais ao longo do desenvolvimento do trabalho pedagógico como
valorização da leitura e da escrita, a produção de textos e uso dos gêneros textuais, habilidades de ouvir, falar, ler,
escrever, calcular e a ludicidade na aprendizagem.
Dentro dessa visão, a alfabetização aparece como uma das prioridades nacionais no contexto atual, pois o professor
alfabetizador tem a função de possibilitar o estudante a tornar-se letrado.
Senso assim, o Pnaic é um programa resultante de uma política pública de formação continuada do professor que
objetiva 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 e contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos
professores alfabetizadores.
Esperamos que este estudo possa contribuir para esclarecer sobre os objetivos e procedimentos utilizados no Pnaic no
processo de formação continuada do professor alfabetizador brasileiro e que outros estudos possam ser realizados
visando conhecer na prática como o mesmo é realizado através de estudos empíricos.
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