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Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a concepção de alfabetização e as metodologias que
fundamentam os programas de formação continuada para alfabetizadores, do período de 2000 a 2014. Para
isso, realizamos análise dos documentos orientadores dos programas, leituras de estudos sobre alfabetização
e observação de um momento de formação continuada proporcionada pelo Programa Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) no município de Xaxim/SC. Esses instrumentos nos possibilitaram
analisar como o PNAIC se desenvolve, principalmente, como chega à escola, e apontar a necessidade de
reestruturação nos Programas de Formação Continuada para Alfabetizadores e suas condições de
operacionalização, no que tange à concepção de alfabetização enquanto processo emancipatório.

Palavras-chave: Alfabetização. Formação continuada de professores. PNAIC.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LA ALFABETIZACIÓN: NADA MANERA SUAVE ENTRE MATERIA Y
PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA

Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar el concepto de alfabetización y las metodologías que se
basan los programas siguieron a la alfabetización, el período 2000-2014 Para esto, se realizó un análisis de
los documentos rectores de los programas, las lecturas de los estudios sobre la alfabetización y la
observación. un momento de educación continua proporcionada por el Programa Nacional de Alfabetización
por Edad Cierta (PNAIC) en el municipio de Xaxim/SC. Estas herramientas nos permitió analizar cómo el
PNAIC desarrolla principalmente como llegue a la escuela, y señalamos la necesidad de reestructurar los
programas de alfabetización y educación continua para sus condiciones de operación, con respecto a la
concepción de la alfabetización como un proceso emancipador.
Palabras clave: Alfabetización. La formación continua de los docentes. PNAIC.

Introdução

Este trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa que tem por finalidade analisar as concepção de
alfabetização e as metodologias que fundamentam os programas de formação continuada para
alfabetizadores. A análise pauta-se pela perspectiva histórico-cultural que se fundamenta na filosofia
marxista, e busca entender a alfabetização como um processo que deve ser construído a partir das e para
as relações culturais e históricas, buscando a emancipação do sujeito.
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A alfabetização é o ciclo inicial da vida escolar do aluno, no ensino fundamental, portanto, deve constituir um
processo que busque a emancipação humana e a superação dos processos de exploração que são impostos
pela classe dominante e que tornam a educação um instrumento de alienação. Nesse sentido, entendemos
que o processo de alfabetização tem um compromisso social, principalmente com a classe trabalhadora, e, se
fundamentada na perspectiva de emancipação, pode possibilitar o acesso a conhecimentos antes limitados
para essa classe.

Com a necessidade de entender as concepções orientadoras dos programas de formação de alfabetizadores,
focalizamos os três primeiros anos do ensino fundamental, justamente porque são os anos destinados à
alfabetização.

Realizamos a pesquisa no município de Xaxim/SC, especificadamente, em uma escola que é local onde
ocorrem as formações do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), da qual participam
todos os professores atuantes nos três anos iniciais do ensino fundamental.

Neste estudo, além de um relato sobre a observação de um momento da formação, apresentamos análise
documental dos programas de formação continuada para alfabetizadores, articulada a reflexões originadas por
leituras de estudos sobre alfabetização. A observação ocorreu em um encontro com a temática avaliação, da
qual descrevemos todas as atividades, debates, relatos e considerações feitas pelos professores.

Organizamos o texto em duas partes. Na primeira, estabelecemos reflexão teórica sobre alfabetização, seus
domínios, métodos e concepções. Salientamos as mudanças ocorridas nos processo de alfabetização para
atender a demandas dos tempos sociais, evidenciando a relação do processo de alfabetização com o projeto
de sociedade. Na segunda parte, analisamos como ocorrem as formações nos programas de formação
continuada de alfabetizadores, com ênfase no PNAIC.

Os métodos da Alfabetização que geram a discussão

Ao adentrarmos o contexto histórico da alfabetização, caracterizada como um procedimento de ensinar e
aprender a ler e escrever, no Brasil, identificamos um processo marcado pelos debates e definições de
métodos para se alfabetizar (MORTATTI, 2000). Destacamos, em um primeiro momento, pesquisas como a de
Gonçalves (2011) e Mortatti (2000) as quais evidenciam que os métodos utilizados desde a antiguidade até o
final do século XVIII foram os de fundamentação sintética, os métodos Alfabético, Silábico e Fonético.

Franco (1997) conceitua esses métodos de fundamentação sintética como um processo que segue das partes
para o todo, da síntese para a análise. Braslavsky (1988, p.42) caracteriza-os de “métodos que partem de
unidades não significativas da palavra”. Em Frade (2007), podemos encontrar o objetivo desse método.

Cada letra (grafema) é aprendida como um fonema (som) que junto a outro fonema,
pode formar sílabas e palavras. Para o ensino dos sons, há uma sequência que deve
ser respeitada, segundo a escolha de sons mais fáceis para os mais complexos. Na
organização do ensino, a ênfase na relação som/letra é o principal objetivo (FRADE,
2007, p. 23).

Com esses métodos de base sintética, o processo de alfabetização se graduava, implicando a memorização e
repetição, pois iniciava o ensino da letra para as sílabas e delas para a palavra, depois para as frases. O foco
não estava no “uso social da escrita” (GOLÇAVES, 2011, p.52), pois se aprendia por partes isoladas para
então chegar a um todo sem significados.

Em um segundo momento, mais precisamente no período entre 1876 a 1890, ainda com base na pesquisa de
Mortatti (2000), destacamos a predominância do método analítico, também conhecido como Global. Ainda, de
acordo com a autora, o método analítico com sua base fundamentada no positivismo foca o ensino da palavra
mais fácil para a mais difícil, característica típica das cartilhas de alfabetização.
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Muitas discussões entre adeptos do método sintético e adeptos do método analítico marcaram o cenário da
alfabetização no Brasil. Houve até uma tentativa de unir os dois métodos, nomeando essa junção de métodos
mistos, tudo para tentar solucionar o fracasso escolar. Mas, como afirma Braslavsky (1988), o método:

Não é uma panaceia. Acreditamos que o método deve inserir-se em uma concepção
pedagógica compreensiva, holística, com perspectivas sociais, culturais, políticas e
filosóficas, pesquisando os fatos educacionais no seu próprio campo, com o apoio de
outras ciências as quais respeita e interroga, sem por isso subordinar-se a elas
(BRASLAVSKY, 1988, p.47).

Dessa forma, acreditamos que nenhum método conseguirá apresentar resultados positivos para redimir o
persistente fracasso escolar presente nos dias atuais, sem que esses estejam em conformidade com o
contexto social, que busquem a emancipação do sujeito com base no ensino da leitura e da escrita e veja
esse processo como necessidade humana e social para a libertação de um povo alienado, e não mais focado
para necessidade de atender demandas do mercado social imposta por quem detém o domínio.

De domínios, concepções e métodos de alfabetização

A alfabetização por se tratar de um fenômeno de base histórica e social, (GRAFF, 1994) tem tido diferentes
concepções inerentes a seus domínios de caráter ontológico, axiológico, teórico-epistemológico e
metodológico que se entrecruzam ao longo dos tempos e representam a complexidade do processo de
alfabetizar.

Citamos o primeiro domínio de base ontológica, o qual se refere à busca da essência do ato de alfabetizar, o
que constitui esse ato. A esse respeito, Brito (2005) apresenta a concepção do ato de alfabetizar no período
entre o século XVIII e XIX como voltado a capacitar melhor as pessoas para o mercado de trabalho, quando
as indústrias precisavam de pessoas capazes de entender as escritas sociais, principalmente a do mercado.

Na perspectiva desse domínio, as reflexões sobre a alfabetização na atualidade remetem-nos também a
preparação de alunos para o mercado de trabalho. Isso fica evidente nas práticas orientadas para a
alfabetização como preparo à realização de avaliações de larga escala, promovidas por um sistema que
mensura em números os resultados desse processo. Avaliações cujos reflexos adentram a sala de aula, como
método orientador do trabalho docente.

O segundo domínio, o axiológico, está relacionado com a valorização social, cultural e histórica da
alfabetização. Nesse âmbito, os estudos de Graff (2004) criticam os estudos de Morais (1996) e movimentos
que valoravam a alfabetização como um processo salvacionista, capaz de eliminar os problemas sociais e
econômicos gerando a igualdade social.

Graff (2004) faz crítica a essa valorização social por acreditar que a alfabetização não se trata de um processo
somente de garantia do bom emprego, mas, de um processo que tem seu valor social no momento em que é
entendido como uma condição para a democracia, um processo voltado para a liberdade da expressão do
pensamento crítico.

Saviani (2008) destaca que a valorização da alfabetização como uma condição de igualdade pode ser
considerada um mito, pois a “educação é direito de todos e dever do Estado, advindo de interesses
decorrentes do tipo de sociedade que se consolidara no poder, a nova classe burguesa” (SAVIANI, 2008, p.5).
De acordo com o autor, essa é uma tentativa de educação camuflada pelo capitalismo como igualitária.

O terceiro domínio analisado trata do teórico-epistemológico, sustentado pelos conhecimentos necessários ao
professor alfabetizador para alfabetizar. Esse domínio nos possibilita adentrar na questão de formação dos
alfabetizadores, seja inicial ou continuada.

De acordo com Vigotski (2008 [1984]), o conhecimento do professor é de suma importância no processo
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educacional, principalmente no de alfabetização, suas práticas devem gerar possibilidades para o aluno
aprender de forma significativa e contextualizada.

Os conhecimentos adquiridos pelos professores ao longo de sua formação inicial nem sempre são suficientes
para atender ao processo de alfabetização, fazendo necessária sua participação em formações continuadas,
desde que a alfabetização seja vista como:

[...] um processo de inserção da criança no universo da genericidade, ou seja, é o
processo pelo qual os indivíduos tomam para si o resultado do desenvolvimento
histórico-social (linguagem escrita), a fim de desenvolver as possibilidades máximas
da humanidade, quais sejam, da universalidade e liberdade do homem (GONTIJO,
2002, p.41).

A dificuldade encontrada no âmbito desse domínio é que muitas formações não são estruturadas como
processo à superação de conhecimentos impregnados por métodos tradicionais que não contribuem ao
desenvolvimento da autonomia. Devido a essas constatações, apresentamos o último domínio, o de caráter
metodológico, que trata das metodologias e procedimentos para que a alfabetização seja contemplada.

O processo de alfabetização tem sua parcela no fracasso escolar, muitas vezes situada nas práticas dos
alfabetizadores. Nesse sentido, têm se travado muitos debates sobre metodologias e procedimentos para se
alfabetizar, principalmente sobre as metodologias apresentadas por livros didáticos, cartilhas, apostilas e
outros materiais que tiram do professor a condição de mediador do conhecimento para assumir a de aplicador
de conteúdos contidos nesses materiais (GERALDI, 2010).

Em contraposição a uma prática alienada por materiais didáticos que transformam o professor em aplicador,
Brito (2005) aponta que “[...] alfabetizar não é formar no domínio de uma técnica, mas sim pôr a pessoa no
mundo da escrita, de modo que ela possa transitar pelos cursos da escrita, ter condição de operar
criticamente com os modos de pensar e produzir da cultura escrita” (BRITO, 2005, PREFÁCIO).

Visando uma prática alfabetizadora na perspectiva emancipatória, os domínios apresentados contribuem para
pensar a alfabetização como um processo de conquista da autonomia e da liberdade do homem.

Os programas de formação para alfabetizadores de 2000 a 2014

Na tentativa de solucionar os problemas enfrentados ao longo da história da alfabetização seja referente aos
métodos, aos domínios ou às concepções, o governo aposta em formações continuadas para alfabetizadores
fundamentados na perspectiva técnica da resolução de problemas, na busca pela “melhoria da educação e
quem saiba a extinção do fracasso escolar”.

Mortatti (2006) já afirmava que a história da formação de professores alfabetizadores sempre esteve e está
relacionada à história da alfabetização. Nesse sentido, apresentaremos um dos primeiros programas de
formação continuada nomeado como Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA),
formação pautada na perspectiva do construtivismo, defendido por Emília Ferreiro, que exerceu e ainda
exerce um papel relevante no ensino de leitura e escrita, (MORTATTI, 2000).

Do ponto de vista do "construtivismo", portanto, "alfabetização" passou a designar a
aquisição, por parte de crianças, da lectoescrita, ou seja, da leitura e da escrita,
simultaneamente. Esse processo de aquisição/aprendizagem é entendido como
predominantemente individual, resultante da interação do sujeito cognoscente com o
objeto de conhecimento (a língua escrita). [...] Assim, pode ser considerado
alfabetizado aquele que conseguiu compreender (construir para si o conhecimento) a
base alfabética da língua escrita (no caso do português) (MORTATTI, 2004, p.
75-76).

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/programas_de_formacao_do_alfabetizador_caminho_nada_suave_entre_s.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-13,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Por ser um processo tido como individual, do aluno, essa teoria tira do professor o status de único detentor do
conhecimento, e o foco do processo de aprendizagem passa a ser o aluno. Os professores sentem dificuldades
de entender como proceder no trabalho de alfabetizar de acordo com essa nova teoria.

O PROFA foi desenvolvido no ano de 2000, pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Posto em prática em
2001, contou com as parcerias de secretarias e diretorias de ensino. As parcerias com o programa foram
mantidas somente até o fim de 2002. Em alguns locais continuou, devido a investimentos e
comprometimento das prefeituras, governos estaduais e Universidades (BRASIL, 2001).

Seu documento norteador estabelece como objetivo geral aprimorar competências profissionais, competências
que foram elencadas com estudos de Perrenoud (2000) e classificadas em dez famílias:

1- organizar e dirigir situações de aprendizagem;

2- administrar a progressão das aprendizagens;

3- conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação;

4- envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho;

5- trabalhar em equipe;

6- participar da administração da escola;

7- informar e envolver os pais;

8- utilizar novas tecnologias;

9- enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão;

10- administrar sua própria formação contínua (PERRENOUD, 2000, p.15).

Para possibilitar ao professor a capacidade de adquirir e desenvolver tais competências, a formação do PROFA
ocorria da seguinte forma: um professor da rede municipal era escolhido pela Secretaria Municipal de
Educação e Cultura de cada município para participar dos encontros nas universidades parceiras. Após a
formação nas universidades, esse professor reproduzia ao grupo dos professores de seu município todo
conhecimento visto na formação. Esse professor era denominado de Formador.

Nesse programa, optamos por chamar de formador o coordenador dos grupos de
formação de professores: a razão não é o fato de considerarmos que todos os
profissionais que assumem essa função estarão, de imediato, completamente
preparados para desempenhar o papel de formadores, mas sim que, dada a natureza
do Curso, se trata de uma função que coloca ao formador esse papel (BRASIL, 2001,
p3)

Após essa formação nas universidades, esse professor reunia-se com os demais professores da rede e
reproduzia o que havia aprendido. Para isso, muitas tarefas deveriam ser planejadas e averiguadas com
antecedência, destacamos uma delas que nos chamou atenção pelo fato de reproduzir cópias de atividades:
“ler, cuidadosamente e com antecedência, todo o Módulo do Curso e estudar a fundo a Unidade que vai ser
desenvolvida, pois sua realização implica preparar material escrito, reproduzir cópias de atividades,
providenciar equipamentos etc.” (BRASIL, 2001, p. 5).

Ao destacarmos essa tarefa do Formador, questionamo-nos quanto à autonomia e ao conhecimento do
professor para criar suas próprias atividades, a partir das reais necessidades de seu grupo de alunos. Para
isso, continuamos a análise do documento e destacamos a estrutura da formação do PROFA que era
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organizado em três módulos de unidades.

O Módulo 1 trata de conteúdos de fundamentação, relacionados aos processos de
aprendizagem da leitura e escrita e à didática da alfabetização. O principal objetivo
desse módulo é demonstrar que a aprendizagem inicial da leitura e da escrita é
resultado de um processo de construção conceitual que se dá pela reflexão do
aprendiz sobre as características e o funcionamento da escrita. No Módulo 2 são
discutidas situações didáticas de alfabetização. O objetivo é demonstrar que a
alfabetização é parte de um processo mais amplo de aprendizagem de diferentes
usos da linguagem escrita, em situações de leitura e produção de texto. O Módulo 3
também tem como foco as situações didáticas. O objetivo é apresentar e discutir
outros conteúdos de língua portuguesa que fazem sentido no período de
alfabetização (BRASIL, 2001, p. 13).

De acordo com o documento analisado, “Guia do formador”, os módulos são acompanhados por vídeo que
documentam atividades de alfabetização repassadas pelas Universidades aos Formadores , e esses,
reproduzam aos professores. Durante os encontros do formador com os professores da rede, são discutidas e
planejadas situações de ensino e aprendizagem para resolução de problemas.

O que nos cabe debater é o conceito de resolução de problemas impregnado nessa e em outras formações
continuadas, pois devemos verificar o que há por trás dessa concepção. Analisando a pragmática que em
geral está ligada às novas demandas para atender o mercado de trabalho, nesse tipo de formação, os
professores precisam pensar, não de forma orientada e geradora de conhecimento, mas, somente na
perspectiva de desenvolver competências e habilidades para formar sujeitos moldados a um determinado
projeto social, no caso, o projeto liberal, na experiência do capitalismo.

Como criado na perspectiva de resolver o fracasso escolar, o MEC busca verificar os resultados do PROFA,
para o que conta com o apoio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que realizou e
aplicou a Prova Brasil[iii] no ano de 2003 e obteve os seguintes resultados:

Matemática – Redes Municipais – 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental: Não houve
mudanças na média de desempenho, em Matemática, entre 2001 e 2003 [...] Leitura
– Redes Municipais – 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental: Considerando os
intervalos de confiança calculados pelo procedimento estatístico mais rigoroso, houve
aumento na média de desempenho, em Leitura, entre 2001 e 2003. (BRASIL, 2004,
p.8-15)

Apesar de alguns avanços, as políticas educacionais, principalmente as de formação continuada, causaram um
aligeiramento na formação do professor e uma fragmentação nos conteúdos, porque a necessidade
emergente era aumentar os índices nas avaliações de aprendizagem estipulados pelo governo. Soares (2008)
ressalta tais constatações, afirmando que:

[...] na medida em que são fragilizados, precarizados, aligeirados e esvaziados de
conteúdos os processos de trabalho e formação dos professores, em especial
daqueles que atuam ou irão atuar na escola pública, há uma crescente e gradativa
desqualificação desses profissionais e, por sua vez, o enfraquecimento da
possibilidade da escola estar, de alguma forma, contribuindo para o fortalecimento
de um projeto contra-hegemônico de sociedade (SOARES, 2008, p. 140).

Como os resultados esperados não foram atingidos, o MEC, no ano de 2005, em outra tentativa, investe em
mais um Programa de Formação Continuada de Professores das Séries Iniciais do ensino Fundamental, o
Pró-Letramento, cujo objetivo era “oferecer suporte à ação pedagógica dos professores das séries iniciais do
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ensino fundamental de modo a elevar a qualidade do ensino de Língua Portuguesa e Matemática, por meio da
formação continuada de professores” (BRASIL, 2005a, p. 6).

Este suporte oferecido à ação do professor era uma estratégia de melhorar seu desenvolvimento em sala para
que o seu processo de ensino e aprendizagem levasse os alunos a alcançarem a nota desejada nas avaliações
realizadas pelo MEC. A formação do pró-Letramento descrita no documento de “Guia Geral” foi estruturada na
seguinte forma: “o Pró-Letramento funcionará na modalidade semipresencial. Para isso, utilizará material
impresso e vídeos e contará com atividades presenciais e a distância, que serão acompanhadas por
professores orientadores, também chamados tutores” (BRASIL, 2007, p.7).

Os sujeitos dessa formação deveriam estar vinculados ao sistema de ensino e trabalhar com turmas dos anos
iniciais do ensino fundamental. Eram responsabilidades suas:

[...] reunir-se com o tutor, semanal ou quinzenalmente, para discutir os textos lidos,
retomar as atividades realizadas e planejar futuras ações. O cursista também deverá
realizar as atividades, inclusive as que se referem a leituras e tarefas propostas, no
formato presencial (BRASIL, 2007, p.3).

O professor cursista era conduzido pelo professor Orientador de Estudos, nomeado também como Tutor,
nomeado pela Secretaria de Educação e Cultura de seu município. Cada professor orientador/tutor recebia
uma bolsa, e para isso tinha a responsabilidade de:

[...] • participar das atividades de formação de tutores; • acompanhar a frequência,
organizar e dinamizar as turmas, nos horários presenciais; • manter plantão para
esclarecimento das dúvidas; • fazer relatórios sobre as turmas e encaminhá-los aos
Centros e • buscar com o formador esclarecimentos sobre dúvidas e questões
trazidas pelos professores e sobre as quais necessite de orientação (BRASIL, 2007,
p. 3).

Para orientar esse tutor, o terceiro sujeito da formação, o Formador de Professor Tutor, deveria estar
vinculado ao Centro da REDE ou a uma Universidade parceira, atuando como professor ou como aluno
mestrando ou doutorando, cuja responsabilidade era:

[...] • participar da preparação da formação dos orientadores/ tutores, com o
Centro/ Universidade; • ministrar o curso de preparação dos orientadores/tutores; •
organizar os seminários ou encontros com os orientadores/tutores para
acompanhamento e avaliação do curso, nos locais definidos; • manter um plantão de
apoio aos orientadores de estudos/ tutores; • analisar com os orientadores de
estudos/tutores os relatórios das turmas e orientar os encaminhamentos (BRASIL,
2007, p. 3-4).

Na coordenação de todo processo de formação, especificamente no município, o quarto sujeito da formação,
nomeado como Coordenador Geral, era um profissional da própria Secretaria de Educação e Cultura do
município e tinha a responsabilidade de:

[...] • acompanhar e dinamizar o Programa, na instância de seu município; •
participar das reuniões e dos encontros agendados pelo MEC e/ou pelas
Universidades; • prestar informações sobre o andamento do Programa no município;
• subsidiar as ações dos tutores; • tomar decisões de caráter administrativo e
logístico; • garantir condições materiais e institucionais para o desenvolvimento do
Programa (BRASIL, 2007, p. 3).
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Na prática, a formação do Pro-Letramento se iguala à formação do PROFA, pois, as práticas dos professores
estavam engessadas a atender as determinações de uma pirâmide de relações de saberes, mesmo afirmando
que:

A formação deve não só ser compreendida como um componente inerente à
profissionalização dos professores, mas assumida como tal. [...]. A formação
continuada deve considerar o professor como sujeito da ação pedagógica,
valorizando suas experiências pessoais, o conhecimento teórico e os saberes da
prática (BRASIL, 2005a, p. 5).

Como analisamos, os materiais que fundamentavam a formação e posteriormente as práticas eram
estabelecidas pelos Formadores de Tutores, das universidades parceiras, que chegavam ao professor de
forma pronta para a aplicação; os debates ocorriam, o professor opinava, refletia sobre a atividade, mas
deveria aplicá-la de forma predeterminada, pois se tratavam de atividades, segundo a proposta de formação,
capazes de exercer no aluno o desenvolvimento de habilidades e competências para resolver as avaliações de
forma eficiente e, com isso, aumentar os índices de alfabetização.

Com base na pesquisa de doutorado de Martins (2010), podemos destacar que nem mesmo a formação do
Pro-Letramento proporcionou os resultados esperados nas avaliações. A fim de prolongar o tempo de
alfabetização e com isso buscar os resultados esperados, no ano de 2007 o governo emite o decreto nº 6.094
que definiu no inciso II do art. 2º que é de responsabilidade dos entes governamentais “[...] alfabetizar as
crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados por exame periódico específico.”
(BRASIL, 2012, p.11).

Para contemplar tal decreto e prioritariamente melhorar os resultados de alfabetização, o MEC, em agosto de
2012, elaborou uma nova proposta de formação. Essa proposta concretizada no novo Programa de Formação
Continuada, nominado como Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), como:

[...] um compromisso formal assumido pelos governos Federal, do Distrito Federal,
dos Estados e Municípios para assegurar a plena alfabetização de todas as crianças
até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental (BRASIL, 2014,
p.1).

As ações do PNAIC têm o propósito de iniciar o processo de alfabetização no 1º ano, aprofundar as
aprendizagens no 2º ano e consolidá-las no 3º e último ano do ciclo. Diante dessas propostas de ações, o
MEC estabelece que a formação dos alfabetizadores deve proporcionar condições de efetivação da
alfabetização durante esse ciclo, assim:

Para a Formação Continuada de Professores Alfabetizadores foram definidos
conteúdos que contribuem, dentre outros, para o debate acerca dos direitos de
aprendizagem das crianças do ciclo de alfabetização; para os processos de avaliação
e acompanhamento da aprendizagem das crianças; para o planejamento e avaliação
das situações didáticas; e para o conhecimento e o uso dos materiais distribuídos
pelo Ministério da Educação voltados para a melhoria da qualidade do ensino no ciclo
de alfabetização (BRASIL, 2014, p.1).

A formação estabelecida pelo PNAIC é uma continuação da formação do Pró-Letramento, mas, voltado a
atender ao novo clico de alfabetização. Para isso:

•A formação dos professores do ciclo de alfabetização será realizada prioritariamente
por meio da atuação dos orientadores de estudo que concluíram a formação no
âmbito do Programa Pró-Letramento. [...]•Será ofertado um curso de
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aprofundamento de estudo para os professores orientadores de estudo –etapa inicial
de formação (40 horas) –encontros de acompanhamento para a avaliação
permanente e monitoramento das ações. (4 encontros de 24 horas ao longo do
curso) –48 horas de atividades de planejamento, estudo e realização de atividades
propostas. •Os professores alfabetizadores serão atendidos pelos orientadores de
estudo: –Em encontros presenciais, totalizando 84 horas distribuídas em oito
unidades. –No total, serão computadas as 84 horas relativas às unidades
trabalhadas, mais 08 horas de seminário final e 28 horas de estudo e atividades
extrassala, total 120 horas (BRASIL, 2014, p. 9-10).

Os conteúdos dessa formação continuam sendo organizados por “[...] um conjunto de universidades públicas
que participam desse programa.” (BRASIL, 2012, p.23), recebem recursos do MEC e ministram cursos para os
professores orientadores do estudo. Os orientadores de estudo são escolhidos entre os próprios professores
pertencentes ao quadro das redes de ensino e, de preferência, com experiência como tutores do
Pró-Letramento. É de responsabilidade do orientador de estudo:

[...] ministrar o curso de formação, acompanhar a prática pedagógica dos
professores alfabetizadores cursistas, avaliar sua frequência e participação, manter
registro de atividades dos professores alfabetizadores cursistas junto aos educandos
e apresentar relatórios pedagógicos e gerenciais das atividades referentes à
formação dos professores alfabetizadores cursistas (BRASIL, 2012, p.22).

O encontro com o orientador de estudos com os professores alfabetizadores será o momento de formação,
reflexão, debates e prática, tudo com ênfase nos cadernos disponibilizados pelas universidades para a
formação.

Destacamos também que, além de formação todos os envolvidos recebem uma bolsa, com valores
diferenciados entre coordenador local das ações do PNAIC, orientador de estudo e professores. Essa bolsa é
paga pelo FNDE de forma mensal via Sistema Geral de Bolsas (SGB), enquanto durar o curso. “Ela representa
uma ajuda de custo para viabilizar a participação nos encontros presenciais.” (BRASIL, 2012, p. 28).

Análise de um momento de formação de alfabetizadores no PNAIC em Xaxim/SC

Na tentativa de exemplificarmos, recorremos a escolher um momento de encontro dos professores
alfabetizadores com o orientador de estudo. O momento escolhido teve a temática “Avaliação”, escolha que
se deu justamente para entendermos como é avaliado o ato de alfabetizar e os resultados apresentados pelos
alunos no decorrer do processo. A temática abordada intitulava-se Avaliando os conhecimentos sobre o
“Sistema de Escrita Alfabética (SEA) e a ortografia”, presente no caderno de “Avaliação no Ciclo de
Alfabetização: Reflexões e Sugestões”. O curso iniciou com a leitura desse caderno que apresentou os direitos
de aprendizagem de cada ano, destacamos alguns trechos:

O trabalho do 1º ano, [...] escrever o próprio nome, reconhecer e nomear as letras
do alfabeto, diferenciar letras de números e outros símbolos, conhecer a ordem
alfabética e seus usos em diferentes gêneros, [...]. 2º ano [...] conhecer diferentes
tipos de letras em situações de escritas de palavras e textos, dominar as
correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro [...] 3º ano [...]
aprofundar o conhecimento de fazer uso das grafias de palavras com
correspondência regulares contextuais, como exemplo o (R e RR, C e QU, G e GU
etc.) entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro. [...] cada aluno deve
progredir a cada ciclo, porém com efetiva aprendizagem (BRASIL, 2012, p. 44-45).
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Após a leitura, o texto foi debatido, e cada professor deveria apontar as capacidades que seus alunos já
desenvolveram com a escrita, descrevendo se eles conseguem escrever seu próprio nome, se identificam as
letras de seus nomes em outras palavras, se formulam frases coerentemente, se identificam erros
ortográficos, entre outros aspectos levantados pelo orientador.

Encontramos descrito no documento orientador para essa analise a seguinte descrição “[...] precisamos
avaliar os conhecimentos do tipo conceitual, que envolvem a compreensão de que a escrita relaciona-se com
a pauta sonora da palavra, e não com o seu significado” (BRASIL, 2012, p. 45). Com essa descrição, podemos
afirmar que o ensino da escrita encontra-se em uma perspectiva técnica, pois em toda forma de ensinar a
escrita deve haver relação com seu significado, Para que a criança relacione a escrita a um sistema de
significação. Como alfabetizar na perspectiva emancipatória se os cadernos norteadores da formação de
alfabetizadores estão pautados em um ensino técnico?

Retomamos o relato do encontro, após esse debate, no qual os professores relataram um pouco sobre a
aprendizagem de seus alunos. O orientador solicitou que formassem três grupos, cada grupo com sua
série/ano, 1º, 2º e 3º. Grupos formados, outra curiosidade, o orientador distribuiu cópias de atividades
preparadas para avaliação. Essas atividades avaliativas seriam posteriormente aplicadas aos alunos como
forma de verificar “[...] se a criança já conhece as letras; se as identifica e as usa no registro das palavras; se
ao escrever palavras, já faz alguma correspondência entre letras e sons; enfim, precisamos perceber o que já
sabem do Sistema de Escrita Alfabética” (BRASIL, 2012, p. 45).

Com base no documento, essa atividade possibilita avaliar o nível da escrita e detectar as capacidades que o
aluno já desenvolveu. Ou seja, o debate central está em identificar o que ele já sabe e não o que precisa
aprender. Essa atividade lembra a proposta do PROFA, na qual o objetivo era aprimorar as
competências/capacidades estabelecidas por Perrenoud (2000).

Brevemente, os professores descreveram quais seriam as capacidades avaliadas a partir da atividade.
Descrevemos como eram as atividades por grupo.

A atividade destinada ao 1º ano/série continha uma imagem e, do lado, várias palavras parecidas, mas
apenas uma estava correta, e a criança deveria assinalá-la. No 2º ano/série a atividade também continha
uma imagem e uma frase. Ao lado da imagem estavam descritas frases sobre o assunto do texto e
solicitava-se que o aluno fizesse um X no quadro que mostrava corretamente a frase que contemplava o
assunto do texto. A atividade do 3º ano/série era composta por um texto seguido de uma pergunta “Na
história o autor diz que “o resultado foi assombroso” por quê?
” (BRASIL, 2012, p.70). Ao lado havia frases afirmando o porquê, mas apenas uma erra a correta.

Geraldi (2005) faz um apontamento sobre atividades iguais a essas utilizadas na formação, chamando-as de
uma enunciação monológica, na qual os sujeitos não são interlocutores. Esse tipo de atividade avaliativa tem
somente o objetivo de verificar se o aluno se apropriou da capacidade de codificar e decodificar a partir da
análise ilustrativa do objeto, remetendo-nos a lembrar da teoria tradicional, viés em que não podemos
perceber o conteúdo como algo a contribuir com a formação do sujeito, e a forma de avaliar não ultrapassa o
nível da técnica. As atividades se apresentam como orações e palavras isoladas, sem relação com o social do
aluno. Em conformidade a este pensamento, Bakhtin (2003, p. 282- 283) afirma que:

A língua materna – sua composição vocabular e sua estrutura gramatical – não
chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários e gramáticas, [e, para as
finalidades do estudo, de atividades com dimensões apenas técnicas] mas de
enunciações concretas que nós mesmos ouvimos e nós mesmos reproduzimos na
comunicação discursiva viva com as pessoas que nos rodeiam.

Essa análise nos apresentou um indicativo que pode demonstrar como o PNAIC chega à escola contexto da
pesquisa, e a possíveis dúvidas sobre as concepções de alfabetização enraizadas nas formações de
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alfabetizadores, que não possibilitam fazer da alfabetização um processo que possibilite a autonomia e a
liberdade do homem.

Não desconsideremos a necessidade do ensino da relação grafofônica, que é um princípio básico da
alfabetização, mas salientamos a necessidade de observar que cada aluno tem sua história de vida num
contexto social e ideológico, em que, com a relação com o outro, vai construindo sua consciência, “[...] com
diferentes palavras que internalizamos e que funcionam como contrapalavras na construção de sentidos do
que vivemos, vemos, ouvimos, lemos” (GERALDI, 2005, p. 22), e não com palavras soltas e isoladas de
contextos.

Escritas finais

Determinado em analisar as concepção de alfabetização e as metodologias que fundamentam os programas
de formação continuada para alfabetizadores, esse estudo, focado na perspectiva histórico-cultural, pressupõe
o processo de alfabetização como possibilidade de emancipação do sujeito e com isso gerar possibilidades de
superação das concepções técnicas de alfabetização por parte dos alfabetizadores, mostrando indicadores de
ensino técnico, impregnado nas práticas.

Os resultados expressam que as formações continuadas de professores atuantes como alfabetizadores
contribuem mais para uma prática de ensino técnico que busca preparar o aluno para responder avaliações
moldadas para o aprendiz obter um conhecimento para se amoldar ao sistema capitalista e não para ampliar
sua visão de mundo.

O processo de alfabetização pressupõe compromisso com os alunos, principalmente, os de escolas públicas
que são muitas vezes alfabetizados para o mercado de trabalho, por isso, a concepção de alfabetização deve
orientar a uma alfabetização que humanize, que contribua com o processo educativo na perspectiva de formar
sujeitos livres, participativos, conscientes capazes de compreender a importância da alfabetização na sua vida
social e não somente para atender a indicadores avaliativos da formação pressuposta para atingir números.
Nessa perspectiva, identificamos que, apesar do avanço do conhecimento linguístico, não é nada suave o
caminho do alfabetizando para uma educação linguística que amplie sua concepção de mundo.
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