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A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ALFABETIZAÇÃO NO MUNICÍPIO 

DE UBAITABA-BA: uma análise da recontextualização local 

 

RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo geral analisar como a implementação das Políticas de 

Alfabetização Pacto Bahia e PNAIC foram recontextualizadas na rede pública de ensino de 

Ubaitaba-Bahia. Como objetivos específicos: Caracterizar as Políticas de Alfabetização Pacto 

Bahia e PNAIC e a instituição desses programas no município; analisar as Políticas de 

Alfabetização adotadas pelo município considerando as orientações à prática docente das 

professoras alfabetizadoras da rede pública de ensino; analisar com as professoras 

alfabetizadoras participantes do Pacto Bahia e PNAIC as contribuições desses programas à 

sua prática pedagógica; produzir com as professoras alfabetizadoras um plano de ação com a 

criação de um grupo de estudos e trocas de experiências para o desenvolvimento e 

acompanhamento das propostas alfabetizadoras do município. Para a realização do estudo foi 

utilizado como referencial teórico metodológico Poulantzas (1985), Gramsci (1978, 2001, 

2011), Cury (1985, 2002, 2006), Afonso (2001), Arretche (1998, 2001), Hölling (2011), 

Vieira (2011) e Soares (2004, 2011) para discutir as categorias: Estado, Políticas 

Educacionais, Implementação de Políticas Públicas, Políticas de Alfabetização. No decorrer 

da pesquisa emergiram outras categorias de análise: “reorganização da rede em ciclo de 

aprendizagem”, “condições de trabalho” e “a prática pedagógica”. A pesquisa se ancora e 

fundamenta na Pesquisa-Ação de Thiollent (2011), partindo do princípio de que os sujeitos 

são conhecedores da sua realidade e podem contribuir para a reflexão – ação ou resolução de 

um problema coletivo. As fases de pesquisa são desenvolvidas em espiral e cada uma dessas 

fases exige necessariamente: a) planejamento e ação; b) avaliação e teorização; e c) retroação 

sobre o problema. O lócus da pesquisa foi a rede pública de ensino de Ubaitaba-BA e os 

sujeitos são 16 professoras alfabetizadoras da rede que aceitaram participar da pesquisa. Os 

procedimentos de pesquisa se valeram de 07 encontros coletivos com as professoras para 

discussão e reflexão acerca das Políticas de Alfabetização implementadas pelo município, 

Pacto Bahia e PNAIC, e as práticas pedagógicas de alfabetização. Também se realizou análise 

de documentos oficiais e de relatórios desses programas, uso de questionário diagnóstico e 

entrevistas com ex-secretários de educação e formadora desses programas. Os resultados 

produzidos pelo grupo de professoras alfabetizadoras evidenciaram a implementação de 

Políticas de Alfabetização no município, Ciclo de Aprendizagem, Pacto Bahia e PNAIC, sem 

avaliação dessas políticas por parte da secretaria; descontinuidade das políticas e programas 

de alfabetização; ausência de condições efetivas de trabalho; necessidade de formação 

continuada sólida para os professores; inexistência de critérios para perfil dos professores 

alfabetizadores; falta de conhecimento crítico das leis e suas normatizações pelas professoras. 

Como resultado da pesquisa, foi elaborado com as professoras um planejamento de ações para 

a criação de um grupo de estudo das professoras alfabetizadoras da rede (1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental Anos Iniciais), objetivando momentos de estudos, trocas de experiências 

e de fortalecimento do grupo. Espera-se que esta pesquisa sirva de referência para discussão 

das Políticas de Alfabetização do município, contribuindo para o (re)pensar a prática 

pedagógica das professoras alfabetizadoras. 

 

Palavras-chave: Estado, Políticas Educacionais, Implementação de Políticas Públicas, 

Políticas de Alfabetização. 

 



 

IMPLEMENTATION OF ALPHABETIZATION POLICIES IN THE MUNICIPAL 

OF UBAITABA-BA: an analysis of local recontextualization. 

 

ABSTRACT 

The general objective of this work was to analyze how the implementation of the 

Bahia Pact and PNAIC Literacy Policies were recontextualized in the public school system of 

Ubaitaba-Bahia. Specific objectives: To characterize the Bahia Pact and PNAIC literacy 

policies and the institution of these programs in the municipality; to analyze the literacy 

policies adopted by the municipality considering the guidelines for the teaching practice of 

female literacy teachers in the public school system; to analyze with the female literacy 

teachers participating in the Bahia Pact and PNAIC the contributions of these programs to 

their teaching practice; to produce with female literacy teachers an action plan with the 

creation of a study group and exchange of experiences for the development and monitoring of 

the municipality's literacy proposals. To carry out the study, Poulantzas (1985), Gramsci 

(1978, 2001, 2011), Cury (1985, 2002, 2006), Afonso (2001), Arretche (1998, 2001), Hölling 

(2011), Vieira (2011) and Soares (2004, 2011) were used as theoretical methodological 

references to discuss the categories: State, Educational Policies, Implementation of Public 

Policies, Literacy Policies. In the course of the research, other categories of analysis emerged: 

"reorganisation of the network in the learning cycle", "working conditions" and "pedagogical 

practice". The research is anchored and based on Thiollent's Research-Action (2011), 

assuming that the subjects are aware of their reality and can contribute to reflection - action or 

resolution of a collective problem. The research phases are developed in a spiral and each of 

these phases necessarily requires: a) planning and action; b) evaluation and theorization; and 

c) feedback on the problem. The locus of the research was the public teaching network of 

Ubaitaba-BA and the subjects are 16 female literacy teachers of the network who agreed to 

participate in the research. The research procedures made use of 07 collective meetings with 

the teachers for discussion and reflection on the Literacy Policies implemented by the 

municipality, Pacto Bahia and PNAIC, and the pedagogical practices of literacy. It also 

carried out analysis of official documents and reports of these programs, use of diagnostic 

questionnaire and interviews with former secretaries of education and trainer of these 

programs. The results produced by the group of female literacy teachers showed the 

implementation of Literacy Policies in the municipality, Learning Cycle, Bahia Pact and 

PNAIC, without evaluation of these policies by the secretariat; discontinuity of literacy 

policies and programs; lack of effective working conditions; need for continuous solid 

training for teachers; lack of criteria for the profile of female literacy teachers; lack of critical 

knowledge of the laws and their normatizations by female teachers. As a result of the 

research, it was elaborated with the teachers a planning of actions for the creation of a study 

group of the female literacy teachers of the network (1st to 5th year of Elementary School 

Early Years), aiming at moments of studies, exchanges of experiences and strengthening of 

the group. It is hoped that this research will serve as a reference for discussion of the 

municipality's Literacy Policies, contributing to the (re)thinking of the pedagogical practice of 

female literacy teachers. 

 

Keywords: State, Educational Policies, Implementation of Public Policies, Literacy Policies. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo está inscrito na linha de pesquisa Políticas Educacionais, do Programa de 

Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação (PPGE), da Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC). Teve como objetivo geral: analisar como a implementação das Políticas 

de Alfabetização, Pacto Bahia e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), 

foram recontextualizadas na rede pública de ensino de Ubaitaba-BA. Como objetivos 

específicos: caracterizar as Políticas de Alfabetização Pacto Bahia e PNAIC e a instituição 

desses programas no município; analisar as Políticas de Alfabetização adotadas pelo 

município considerando as orientações à prática docente das professoras alfabetizadoras da 

rede pública de ensino; analisar com as professoras alfabetizadoras participantes do Pacto 

Bahia e PNAIC as contribuições desses programas à sua prática pedagógica; produzir com as 

professoras alfabetizadoras um plano de ação com a criação de um grupo de estudos e trocas 

de experiências para o desenvolvimento e acompanhamento das propostas alfabetizadoras do 

município. 

 Analisar a implementação de políticas públicas é compreender que estas estão em 

constante movimento dialético. Segundo Höfling (2001), “As ações empreendidas pelo 

Estado não se implementam automaticamente, têm movimento, têm contradições e podem 

gerar resultados diferentes dos esperados” (p. 35). Isso acontece pelo fato de as políticas 

públicas estarem voltadas especialmente a grupos diferentes, sendo que o impacto de tais 

políticas sofre o interesse expresso nas diferentes classes e nas relações de poder.  

O Estado cria formas estratégicas de obter o consenso entre grupos e classes sociais 

para a introdução de políticas públicas, entre elas as educacionais. Desse modo, estudar as 

políticas educacionais e as formas como são implementadas numa determinada rede de ensino 

implica inseri-las no contexto global da economia e da política.  

O interesse pelo objeto de investigação desta pesquisa está estreitamente relacionado 

à minha trajetória pessoal e profissional. A minha trajetória pessoal sempre esteve ligada por 

vivências e experiências no campo da educação, sou filha de professora de escola pública, que 

também já assumiu por muitos anos a função de gestora na rede estadual. Por muitos anos, a 

vi lutando por uma escola pública de qualidade, suas ações, sua dedicação, despertaram em 

mim o desejo de lecionar e acreditar que é possível uma educação de qualidade.  

Fiz o curso do Magistério, e me encantei com o ato de ensinar. Os estágios foram 

momentos de dedicação e tentativas de inovação a prática pedagógica com o intuito de 

proporcionar àqueles alunos momentos diferentes de aprendizados. Em 2004, fui aprovada no 
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vestibular da UESC para cursar Licenciatura em Letras e Artes. Esse momento foi o início da 

realização de um sonho. Ainda cursando o 5º semestre, comecei a lecionar, primeiro em uma 

escola privada na cidade de Itabuna, depois na cidade Buerarema. No último semestre, em 

2008, fui aprovada na Seleção de Professores Temporários do Estado da Bahia (REDA) e 

comecei a ensinar na cidade de Aurelino Leal em algumas turmas do ensino médio. Essa 

experiência foi frustrante, mas, também de muita aprendizagem, pois, evidenciou a triste 

realidade da educação brasileira, em que muitos alunos concluem essa etapa de ensino sem 

conseguir ler e interpretar textos simples e complexos, não conseguem fazer inferências, 

localizar informações explícita e implícita do texto, além de não escrever com coerência. 

Diante dessa realidade, precisei buscar metodologias que pudessem contribuir para amenizar 

essas dificuldades daqueles adolescentes e jovens, alguns deles já estavam no mercado de 

trabalho, trabalhavam durante o dia e estudavam à noite.  

No mesmo ano, 2008, comecei a lecionar no município de Ubaitaba, na rede pública 

de ensino, em uma escola de Ensino Fundamental Anos Finais. Angustiava-me o fato de 

presenciar um número grande de crianças com dificuldades em ler, escrever e interpretar 

textos. Essas crianças acabavam sendo reprovadas e infelizmente, abandonavam a escola. 

Em 2009, comecei a especialização em Leitura, Interpretação e Produção Textual na 

Faculdade do Sul (FacSul), visando aprimoramento profissional para ajudar meus alunos 

nesse processo de construção de conhecimentos e habilidades de leitura, interpretação e 

escrita. Em 2010, fui aprovada no concurso público de Ubaitaba-BA para o cargo de 

professora de Língua Portuguesa, e continuei lecionando na mesma escola, sempre 

procurando promover atividades diversificadas e desenvolvendo projetos de leitura e 

produção escrita para meus alunos. Em 2011, comecei a lecionar também em uma escola 

privada, no Ensino Fundamental Anos Finais.  

Em 2014, assumi a função de coordenadora pedagógica em uma escola de Ensino 

Fundamental Anos Finais na rede pública de ensino do município, e pude sentir mais de perto 

as inquietações que não eram apenas de uma escola, mas, um problema da rede, pois nos 

encontros e reuniões de coordenação, eram mostrados os dados estatísticos que sinalizavam a 

problemática da alfabetização das crianças no município.  

Durante todos esses anos compartilhei com os colegas professores a inquietação do 

fato de as crianças adentrarem o Ensino Fundamental Anos Finais sem habilidades de leitura e 

escrita. Meus questionamentos frente à educação pública incidiam, sobretudo, no fato de que, 

mesmo a rede de ensino de Ubaitaba-BA sendo composta de docentes com formação 

acadêmica e, em sua maioria, com cursos de pós-graduação, não conseguíamos enxergar 
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mudanças significativas no desenvolvimento escolar dessas crianças. Diversas vezes ouvi dos 

colegas frases como: “o problema está na base”, “eu não sei alfabetizar”, “o que os 

professores do fundamental anos iniciais fazem na escola?”, “Não é problema meu, não tenho 

formação para isso”. Lamentavelmente esses alunos não conseguiam avançar, alguns eram 

reprovados um, dois, três anos. O índice de distorção idade-série aumentava no município, e 

esses alunos acabavam desistindo da escola, e alguns, infelizmente, adentrando ao mundo das 

drogas e da criminalidade.  

Diante desse cenário, o município de Ubaitaba iniciou em 2006, o estudo e 

organização do ensino da rede em Ciclo de Aprendizagem com a Resolução CME nº 

010/2007, nas classes do Ensino Fundamental Anos Iniciais, diante da necessidade de 

reversão do quadro do fracasso escolar, determinado pela não alfabetização das crianças, pela 

reprovação, evasão e distorção idade/série.  

Em 2011, aderiu ao Programa Pacto pela Educação na Bahia (Pacto/Bahia) instituído 

pelo Decreto nº 12.792, de 28 de abril de 2011, para combater os altos índices de 

analfabetismo e superar os baixos indicadores apresentados pelo município. Em 2013, adere 

também o PNAIC, instituído pela Portaria n.º 867, de 4 de julho de 2012. Políticas de 

Alfabetização elaboradas, respectivamente, pelos governos Estadual e Federal para combater 

os altos índices de analfabetismo ou a alfabetização tardia, e superar os baixos indicadores 

que vêm se repetindo ao longo da História da Educação no Brasil, a fim de assegurar o 

disposto na Constituição Federal (CF/1988), o direito público subjetivo à educação a todo 

cidadão/cidadã brasileiro/a.  

Enquanto professora da rede tive a expectativa que com a implementação dessas duas 

últimas Políticas de Alfabetização no município, haveria a possibilidade de reverter o quadro 

de grande parcela de crianças concluintes do ensino fundamental anos iniciais não 

alfabetizadas ou com pouca habilidade de leitura e escrita. Todavia, deparei-me nesse último 

triênio (2016-2017-2018), na rede pública de ensino, com um quadro ainda mais delicado de 

crianças Ensino Fundamental Anos Finais não alfabetizadas ou sem habilidades de leitura e 

escrita esperadas para essa etapa de ensino, além de um número grande de crianças em 

distorção idade-série.  

Diante desse cenário, fez-se necessário compreender como esses programas Pacto 

Bahia e PNAIC que objetivam “alfabetizar todas as crianças até no máximo 08 anos de idade” 

foram implementados na rede municipal de Ubaitaba-BA. Desse modo, elaboramos a questão 

orientadora deste trabalho: Como a implementação das Políticas de Alfabetização, Pacto 
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Bahia e PNAIC, foram recontextualizadas no período de 2011 a 2018 na rede pública de 

ensino de Ubaitaba-BA? 

O termo recontextualização, segundo dicionário Aurélio, significa atribuir um novo 

contexto a alguma coisa, de contextualizar mais uma vez, é nesse sentido que esse termo é 

utilizado na nossa pesquisa, para compreender como as políticas são interpretadas e 

modificadas no âmbito municipal para atender as especificidades locais.  

Ao investigar uma política educacional, destaca-se a necessidade de investigar as 

especificidades históricas e o sistema de significações que permeiam as relações sociais que 

caracterizam a efetivação em um determinado contexto. É preciso uma abordagem que 

procure compreender a forma dialética, as determinações da esfera global e como se 

relacionam com as especificidades locais na implementação de uma determinada política. 

Segundo Arretche (1998), ao avaliar uma política é preciso levar em conta que a 

implementação modifica o desenho original das políticas, pois esta ocorre no ambiente 

caracterizado por contínua mutação, e mais que isto, deve considerar que os 

“implementadores” fazem a política, seguindo suas próprias referências e da diversidade dos 

contextos sociais, políticos, econômicos e pessoais. No âmbito da escola, são os sujeitos que 

em última instância as implementam no dia-a-dia mediante as práticas cotidianas e que por 

questões de ordem objetiva e subjetiva “não correspondem com exatidão aos 

encaminhamentos traçados pelas políticas emanadas do Estado” (SANTI; LIMA, 2006, p. 

263). 

Com essa compreensão, temos como auxílio o método da Pesquisa-Ação, segundo a 

categorização apresentada por Thiollent (2011), compreendida neste trabalho como método de 

articulação do conhecer e do agir, e este agir remete a uma transformação no contexto da 

sociedade. A Pesquisa-Ação se fundamenta no princípio de que os sujeitos são conhecedores 

da realidade em que estão inseridos e podem contribuir para a reflexão do assunto a ser 

abordado. Ela foi escolhida para analisar a implementação das Políticas de Alfabetização na 

rede pública de ensino do município de Ubaitaba-BA, por entendermos que o grupo de 

professoras alfabetizadores que implementa as políticas pode contribuir para a construção de 

um espaço que fomente a transformação da educação no âmbito local visando assegurar a 

qualidade da educação.  

Nessa perspectiva, no decorrer do estudo, buscamos na literatura estabelecer diálogo 

com teóricos como: Thiollent (1998; 2011), Poulantzas (1985), Gramsci (1978; 2001; 2011), 

Cury (1985; 2002; 2006), Arretche (1998; 2001), Hölling (2011), Vieira (2011), Soares 

(2004; 2011) para fundamentar este trabalho.  
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O presente estudo está organizado em quatro capítulos, a saber: 

No primeiro capítulo intitulado “A Implementação das Políticas de Alfabetização no 

município de Ubaitaba-Ba: Uma análise da recontextualização local” apresentamos o objeto, a 

questão de pesquisa e objetivos.  Apresentamos, também, o percurso teórico metodológico: A 

Pesquisa-Ação, as Categorias de Análise e os Procedimentos de Pesquisa. O referencial 

teórico-metodológico, por meio do qual buscamos explicar o objeto de estudo, as Políticas de 

Alfabetização na rede pública de ensino do município de Ubaitaba-BA, a partir da realidade e 

suas diferentes manifestações e contradições existentes no processo educativo. A concepção 

de Pesquisa-Ação, como método configurado numa perspectiva dialética e no percurso 

metodológico da pesquisa. Apresentamos uma síntese dos diálogos e reflexões dos encontros 

realizados com as professoras alfabetizadoras participantes da pesquisa, bem como as ações 

para os problemas elencados pelas professoras alfabetizadoras e a pesquisadora. 

No segundo capítulo, intitulado “Estado e Políticas Educacionais” discutimos a 

respeito da concepção de Estado e Sociedade, dando ênfase para as reformas ocorridas nos 

anos de 1990, de impacto substancial, as quais implicaram nas redefinições do papel do 

Estado e, por sua vez, atingiram as políticas públicas educacionais do país. Abordamos 

aspectos relevantes da concepção de Alfabetização e Letramento e as disputas políticas 

educacionais de alfabetização. 

No terceiro capítulo intitulado “As Políticas de Alfabetização no Município de 

Ubaitaba-Ba: O Ciclo de Aprendizagem e a Implementação do Pacto Bahia e PNAIC” 

apresentamos um breve estudo do processo de implementação do ciclo de aprendizagem no 

município de Ubaitaba-BA, a proposta do ciclo, as normativas, entre outras questões 

pertinentes ao tema. Apresentamos uma descrição dos programas Pacto Bahia e PNAIC, seus 

objetivos, estrutura e organização, descrevemos também como Ubaitaba recontextualizou a 

política de alfabetização, substanciadas pelos programas mencionados no âmbito local.    

No quarto capítulo intitulado “Os Diálogos mediados na Pesquisa-Ação com as 

professoras alfabetizadoras do município de Ubaitaba/BA: Uma análise das Políticas de 

Alfabetização”, apresentamos as reflexões e interpretações do grupo de professoras 

alfabetizadoras de Ubaitaba/BA a respeito da implementação das Políticas de Alfabetização 

no município. Das discussões e reflexões emergiram as categorias: Reorganização da rede de 

Ubaitaba-BA em ciclo de Aprendizagem, as Condições de trabalho das professoras 

alfabetizadoras; a Prática Pedagógica das professoras alfabetizadoras. Essas discussões e 

reflexões no grupo foram fundamentadas em uma leitura dialética do real e das relações 

contraditórias existentes no processo educativo.  
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Apresentamos as considerações finais, apontando as nossas percepções acerca da 

pesquisa, e os resultados das discussões e reflexões com as professoras alfabetizadoras do 

município de Ubaitaba-BA.  

Por fim, apresentamos como produto educacional da pesquisa, um planejamento de 

ações elaborado com as professoras para a criação de um grupo de estudo das professoras 

alfabetizadoras da rede (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais), objetivando 

momentos de estudos, trocas de experiências para o desenvolvimento e acompanhamento das 

propostas alfabetizadoras do município e o fortalecimento do grupo.  
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1 A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ALFABETIZAÇÃO NO MUNICÍPIO 

DE UBAITABA-BA: uma análise da recontextualização local 

 

A pesquisa em tela tem como objeto de estudo as Políticas Públicas Educacionais, 

especificamente, as Políticas de Alfabetização no município de Ubaitaba-BA, 

consubstanciadas pelos Programas Pacto pela Educação na Bahia (Pacto Bahia) e Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Para compreensão do objeto de 

pesquisa, definimos o período de 2011 a dezembro de 2018, que trata da implantação dos 

programas no município de Ubaitaba-BA. 

No tocante a efetivação das políticas públicas educacionais, Arretche (2001) relata 

que a implementação modifica as políticas públicas, a diversidade de contextos de 

implementação pode fazer com que uma mesma regulamentação produza impactos 

inteiramente diversos em diferentes unidades da federação.  

 

[...] a implementação modifica o desenho original das políticas, pois esta 

ocorre em um ambiente caracterizado por continua mutação. Mais que isto, 
deve levar em conta que os implementadores é que fazem a política, e a 

fazem segundo suas próprias referências. Nessas circunstâncias, cabe 

investigar a autonomia decisória dos implementadores, suas condições de 
trabalho e suas disposições em relação à política sob avaliação 

(ARRETCHE, 2001b, p.54).  

 

 

    Nessa direção, temos como questão orientadora deste trabalho: Como a 

implementação das Políticas de Alfabetização, Pacto Bahia e PNAIC, foram 

recontextualizadas no período de 2011 a 2018 na rede pública de ensino de Ubaitaba-BA? 

O objetivo geral da pesquisa consiste em analisar como a implementação das 

Políticas de Alfabetização, Pacto Bahia e PNAIC, foram recontextualizadas na rede pública 

de ensino de Ubaitaba-BA. Como objetivos específicos: Caracterizar as Políticas de 

Alfabetização Pacto Bahia e PNAIC e a instituição desses programas no município; analisar 

as Políticas de Alfabetização adotadas pelo município considerando as orientações à prática 

docente das professoras alfabetizadoras da rede pública de ensino; analisar com as professoras 

alfabetizadoras participantes do Pacto Bahia e PNAIC as contribuições desses programas à 

prática pedagógica; produzir com as professoras alfabetizadoras um plano de ação para a 

criação de um grupo de estudos e trocas de experiências para o desenvolvimento e 

acompanhamento das propostas alfabetizadoras do município. 
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 Tendo em vista o problema central desta pesquisa, buscamos compreender como a 

temática da implementação das Políticas de Alfabetização, Pacto Bahia e PNAIC, tem sido 

discutida no âmbito das produções acadêmicas. Desse modo, tencionamos identificar no 

Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES)1, as pesquisas que discutem os processos de implementação das Políticas 

de Alfabetização de crianças, consubstanciadas pelos programas: Pacto pela Educação na 

Bahia (Pacto Bahia) e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) nos estados 

e municípios, no recorte temporal de 2011 a 2018, para uma aproximação ao objeto da 

pesquisa.  

O estudo foi importante para apreender as contribuições e produções científicas que 

debatem as relações das políticas públicas de alfabetização no Brasil, especificamente, a 

implementação das Políticas de Alfabetização: Pacto pela Educação na Bahia (Pacto Bahia) e 

PNAIC. Realizamos buscas para localizar trabalhos relacionados ao Pacto Bahia, e em 

seguida ao PNAIC (depositadas no portal no período de 2011 a 2018). 

Utilizamos os descritores: “políticas, alfabetização”, e localizamos uma tese que 

aborda a política do Programa Pacto pela Educação na Bahia. Em seguida, utilizamos o 

descritor “Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa” e localizamos 261 dissertações e 

teses. Deste total, após análise de todos os títulos e resumos, selecionamos sete trabalhos: uma 

tese e seis dissertações que se aproximam do nosso objeto de pesquisa. 

 Quanto ao trabalho que retrata o Pacto Bahia, Miranda (2016), na tese de doutorado 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia, 

intitulada: “Alfabetização de Crianças na Bahia: O Programa Pacto Pela Educação” tem como 

contexto de análise o Programa desenvolvido por meio da Secretaria de Educação do Estado 

da Bahia. O estudo partiu do pressuposto de que, no âmbito das práticas do regime de 

colaboração, a gestão pública municipal ainda apresenta os maiores desafios para garantia de 

ações que assegurem o direito de aprender das crianças no ciclo de alfabetização.  

 
1 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação 

(MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e 

doutorado) em todos os estados da Federação. Em 2007, passou também a atuar na formação de professores da 

educação básica ampliando o alcance de suas ações na formação de pessoal qualificado no Brasil e no exterior. 

As atividades da Capes podem ser agrupadas nas seguintes linhas de ação, cada qual desenvolvida por um 

conjunto estruturado de programas: avaliação da pós-graduação stricto sensu; acesso e divulgação da produção 

científica; investimentos na formação de recursos de alto nível no país e exterior; promoção da cooperação 

científica internacional; indução e fomento da formação inicial e continuada de professores para a educação 

básica nos formatos presencial e a distância. Disponível em: https://www.capes.gov.br/pt/historia-e-missao. 

Acesso em: 20  mar. de 2019. 
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As conclusões da pesquisa indicam muitos desafios e potencialidades do Programa 

Pacto pela Educação, no contexto da prática, especialmente ao considerar o regime de 

colaboração como um princípio no âmbito do desenvolvimento de políticas educacionais 

junto aos entes federados. O Programa tem apresentado mudanças significativas e 

promissoras na formação profissional para os professores alfabetizadores atuantes em classes 

dos ciclos de alfabetização (inicial e complementar). Os conteúdos e metodologias discutidos 

nos encontros de formação contribuem, na visão dos sujeitos envolvidos, para uma nova 

práxis pedagógica, promovendo oportunidades de reflexão e aperfeiçoamento profissional 

contínuo.  

Conclui-se também que, em geral, os municípios nem sempre atendem às premissas 

do termo de cooperação, assinado no ato de adesão ao Programa, o que provoca muitas 

dificuldades para gestão do Programa em âmbito municipal. Embora existam muitos desafios, 

a autora afirma também que o Programa tem se constituído numa intervenção necessária e 

fundamental para que as redes municipais de ensino possam enfrentar de forma mais 

qualificada e sistemática os desafios da alfabetização de crianças na escola pública baiana.   

  Com relação ao PNAIC, as pesquisas demonstram, conforme Viédes (2015), na 

dissertação “Políticas Públicas em Alfabetização: O Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa em Anastácio-MS”, do Mestrado Profissional em Educação, da Universidade 

Estadual de Mato Grosso do Sul que, independente da política pública de alfabetização a qual 

os professores se submetem, são eles que se encontram presentes na realidade local e são 

conhecedores das necessidades dos alunos do ciclo de alfabetização. Ao analisar a 

implantação e implementação no município de Anastácio – MS, em relação à formação de 

professores, a autora ressalta que as políticas de governança não podem ser mais relevantes 

que o papel dos docentes. A autora concorda que para o município de Anastácio/MS, a 

implantação do PNAIC respondeu de forma positiva, uma vez que não existiam ações 

norteadoras próprias de formação de professores para a alfabetização. No PNAIC houve a 

preocupação pela qualidade da formação oferecida aos professores, ocorreu o financiamento 

para a participação dos professores nas ações, foram ofertados seminários e palestras no 

intuito de ampliar os conhecimentos desses professores, entre outras ações.  

       Santos (2015), na dissertação intitulada “Entre o proposto e o almejado: da proposta do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa às expectativas almejadas por docentes 

participantes”, do Mestrado Profissional em Gestão e Práticas Educacionais, da Universidade 

Nove de Julho, São Paulo – SP conclui que, de um lado, há necessária implementação de 

política pública de educação capaz de assegurar a plena alfabetização, no sentido proposto 
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pelo PNAIC; entretanto, de outro lado, os dados revelaram também fragilidades na 

transposição da proposta, tanto em contexto central quanto no atendimento à especificidade 

local.  

Amorin (2015), na dissertação “Pacto Nacional Pela Alfabetização Na Idade Certa 

(Pnaic-2012): Análise e Perspectiva de Ação”, do Mestrado em Educação, da Universidade do 

Oeste Paulista, aponta a importância da formação continuada dos professores alfabetizadores, 

da sua profissionalização, e o alcance de 90% dos municípios do país, além de ser a primeira 

política pública educacional brasileira a propor a integração federativa (União, Estados, 

Municípios). Contudo, para a autora, a inexistência de um plano de carreira para os 

professores, a utilização de premiação a partir dos resultados em avaliações externas, ausência 

de referência à alfabetização ecológica e sustentabilidade e a insuficiência quanto ao uso das 

tecnologias digitais, fragilizou a efetividade da política. 

A pesquisa de Almeida (2016) intitulada “As vozes que emergem do pacto 

federativo: O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) em foco e suas 

implicações na cidade do Rio de Janeiro”, dissertação apresentada ao Mestrado em Educação, 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conclui que no estado do Rio de Janeiro observa-

se um fortalecimento dos laços, da troca de experiências, através de um grupo entrosado, 

resultado de uma sólida formação continuada ao longo de três anos. Afirma ainda que há 

muito a dizer e a pesquisar sobre o PNAIC, pois esta, além de ser uma política jovem, possui 

um amplo número de autores articulados nacionalmente. Por fim, evidencia-se a perspectiva 

para continuidade de tal política e, junto com ela, estudos de acompanhamento e avaliação a 

fim de verificar, por exemplo, acertos e equívocos da implementação do PNAIC, seja no 

sentido macro, pensando nacionalmente; seja no micro, pensando estado ou município, 

especificamente. 

Nascimento (2017) defendeu a dissertação intitulada “Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa: Qual é o Pacto de Recife?”, no Mestrado em Educação da 

Universidade Federal de Pernambuco. O estudo, considerando o regime de colaboração na 

gestão desse programa educacional, seguiu o disposto na legislação própria do PNAIC, que 

define as ações que são de responsabilidade de cada instância administrativa envolvida. O 

controle do poder central via sistema de monitoramento apareceu como um forte elemento da 

constituição das ações do Programa, e junto a isso, o MEC se responsabilizou pelas questões 

de financiamento, observando-se atrasos constantes no pagamento de bolsas. De acordo com a 

autora, a UFPE atuou em sua função de oferecimento da formação, e contribuiu fortemente 

com o sistema de monitoramento. No entanto, foi possível observar, segundo a autora, um 
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protagonismo do poder local referente à colaboração em ações, que inclusive não estavam 

previstas nos documentos normativos, como a identificação do espaço de formação dos 

professores alfabetizadores. Elementos indicados na legislação do Programa também não 

foram efetivados, como, por exemplo, a parceria com outros programas e o vínculo mais 

específico com as escolas. A parceria na implementação do PNAIC em Recife se mostrou 

fragmentada entre o município, UFPE e MEC dada à ausência de espaços de diálogos, pois o 

MEC, pelas portarias e resoluções, prestigiou o sistema de monitoramento como meio de 

comunicação em detrimento de acompanhamento. 

Pereira (2018), em sua pesquisa “Implantação do PNAIC nos Municípios de Santo 

André e São Bernardo ao Campo à Luz do Ciclo de Políticas: Questões de Gestão 

Pedagógica” do Mestrado em Educação da Universidade Nove de Julho, São Paulo-SP 

concluiu, a partir da análise das entrevistas com os gestores responsáveis pela implantação do 

Programa em ambos os municípios, que a autonomia local de que desfruta o ente federativo 

municipal implica diretamente na descontinuidade de propostas educacionais formuladas na 

União, uma vez que as estratégias que os municípios buscam para a melhoria da qualidade da 

educação exigem medidas não só no campo do ingresso e da permanência, mas requerem 

ações que possam oportunizar aprendizagens na educação básica. Tais ações pressupõem 

condicionantes vinculadas à história da política e à gestão pedagógica locais, que 

reinterpretam a política federal à luz de suas realidades. 

Oliveira (2017), na tese de Doutorado em Política Social, “Implicações da regulação 

pós-burocrática para o trabalho docente no Distrito Federal no âmbito do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (2013-2015)”, da Universidade de Brasília, revela que o PNAIC 

é um dos dispositivos da regulação pós-burocrática empreendidos na educação, com o 

propósito de reorganizar, controlar e responsabilizar diretamente o trabalho docente pelos 

resultados de qualidade impostos pelo governo. O arranjo institucional do PNAIC pauta-se na 

gestão gerencial e consolida na rede de ensino a gestão por resultados. Para este propósito, 

articula gestão, materiais didáticos, formação docente e avaliação externa, de maneira a 

enquadrar o trabalho docente à lógica mercadológica, da competitividade e produtividade de 

metas de qualidade. Com ênfase nos resultados, o governo explora subjetivamente as 

docentes, as pressionando, responsabilizando e constrangendo diante dos resultados de 

qualidade alcançados. De acordo com a autora, o trabalho docente é massificado e 

desqualificado, reduzido aos aspectos da racionalidade instrumental do saber fazer, o que o 

distancia de seu fim.  
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Os resultados das pesquisas mostraram potencialidades nas Políticas de 

Alfabetização Pacto Bahia e PNAIC, a saber: integração federativa (União, Estado, 

Município); legislação própria que define as ações que são de responsabilidade de cada 

instância envolvida; Formação continuada dos professores alfabetizadores; preocupação com 

a profissionalização; financiamento para a participação dos professores nas ações; parceria 

com as Universidades Públicas; e autonomia local para implementação das políticas. 

As pesquisas também evidenciaram algumas fragilidades, como: descontinuidade de 

propostas educacionais formuladas pela União; sistema de monitoramento como meio de 

comunicação em detrimento de acompanhamento; fragilidade na transposição da proposta 

tanto em contexto central quanto no atendimento das especificidades locais; atrasos e 

descontinuidade nos financiamentos (bolsas para os professores); elementos indicados na 

legislação do programa não efetivados; fragilidades dos municípios para efetivar a política. 

A síntese desses estudos acerca da implementação das Políticas de Alfabetização no 

Brasil, a partir de 2011, sugere que ainda temos muito a avançar em termos de efetivação das 

políticas públicas educacionais, em âmbito municipal, com a colaboração dos entes federados 

(União e Estados), e o fortalecimento dos municípios na implementação das políticas de 

forma a manter-se com autonomia local. Os estudos expõem que esse tema da implementação 

da política educacional de alfabetização precisa ser mais detidamente estudado em âmbito 

local, bem como os efeitos das políticas e/ou programas educacionais dentro das escolas 

públicas.  

 

1.1 Percurso Teórico-Metodológico: A Pesquisa-Ação, as Categorias de Análise e os 

Procedimentos de Pesquisa   

 

 O referencial teórico-metodológico que elegemos para analisar o objeto de estudo, 

Políticas de Alfabetização na rede pública de ensino do município de Ubaitaba-BA, exige 

uma leitura dialética do real e das relações contraditórias existentes no processo educativo.   

Nessa perspectiva, a pesquisa se ancora em uma postura dialética, pois 

Uma visão dialética do homem e de seu mundo histórico-social implica 

conceber os dois termos da contradição (individuo-sociedade) de modo a 

rejeitar tanto a concepção que unilateraliza a adaptação do indivíduo à 

realidade do status quo, como que propõe a realidade como um dado 
estático. [...] implica conhecer a realidade social como efetivo espaço da luta 

de classes, no interior da qual se efetua a educação, rejeitando a 

impossibilidade da dominação, como o espontaneísmo das classes 
dominadas (CURY, 1986 p. 13). 
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A dialética enfatiza a relação dinâmica entre o sujeito e o objeto, valoriza a 

contradição dinâmica do fato observado e a atividade criadora do sujeito que observa. 

Considera que o fenômeno ou processo social tem que ser entendido nas suas determinações e 

transformações dadas pelos sujeitos, advoga a necessidade de se trabalhar com a 

complexidade, com a especificidade e com as diferenciações que os problemas e/ou objetos 

sociais apresentam (CHIZZOTI, 2005; MINAYO, 1994).  

Ao fazer uma análise das relações sociais e do papel da educação para a 

transformação social Cury (1986) explica que:  

 

A educação é, então, uma atividade humana partícipe da totalidade da 

organização social. Essa relação exige que se a considere como 

historicamente determinada por um modo de produção dominante, em nosso 
caso, o capitalista. E, no modo de produção capitalista, ela tem uma 

especificidade que só é inteligível no contexto das relações sociais 

resultantes dos conflitos das duas classes fundamentais. Assim, considerar a 
educação na sua unidade dialética com a sociedade capitalista é considerá-la 

no processo das relações de classe, enquanto essas são determinadas, em 

última instância, pelas relações de produção. Do antagonismo entre as 

classes, uma delas emerge como dominante e tenta a direção sobre o 
conjunto da sociedade, através do consenso. Assim, a classe dominante, para 

se manter como tal, necessita permanentemente reproduzir as condições que 

possibilitam as suas formas de dominação, sem o que as contradições do 
próprio sistema viriam à luz do dia (CURY, 1986, p. 13).  

 

 Nessa perspectiva, temos como auxílio a pesquisa o método da Pesquisa-Ação, por 

tratar de um método coerente com os objetivos, com a fundamentação teórica e com a questão 

de pesquisa apresentada e torna-se o caminho mais viável para a discussão do problema. A 

Pesquisa-Ação, segundo a categorização apresentada por Thiollent (2011): 

 

É um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo (p. 20). 

 
 

 A pesquisa-ação é compreendida neste trabalho como método de articulação do 

conhecer e do agir, e este remete a uma transformação no contexto da sociedade. De acordo 

com Thiollent (2011) a Pesquisa-Ação pode:  

 

ser concebida como método, isto quer dizer um caminho ou um 
conjunto de procedimentos para interligar conhecimento e ação, ou 

extrair da ação novos conhecimentos. Do lado dos pesquisadores, 
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trata-se de formular conceitos, buscar informações sobre situações; do 

outro lado dos atores, a questão remete à disposição a agir, a aprender, 
a transformar, a melhorar etc. Além de uma simples coleta de dados, a 

pesquisa-ação requer um longo trabalho de grupos reunindo atores 

interessados e pesquisadores, educadores e outros profissionais 

qualificados em diferentes áreas (p.8.). 
 

 Pela Pesquisa-Ação é possível estudar dinamicamente os problemas, decisões, ações, 

negociações, conflitos e tomadas de consciência que ocorrem entre os sujeitos durante o 

processo de transformação da situação ou daquela realidade. Todavia, é importante salientar 

que a Pesquisa-Ação não é constituída apenas pela ação ou participação, com ela é necessário 

produzir conhecimentos, adquirir experiência, contribuir para a discussão ou fazer avançar o 

debate acerca das questões abordadas (THIOLLENT, 2011). 

A Pesquisa-Ação se fundamenta no princípio de que os sujeitos são conhecedores da 

realidade em que estão inseridos e podem contribuir para a reflexão do assunto a ser 

abordado. Segundo Thiollent (1985), “A pesquisa-ação é realizada em um espaço de 

interlocução onde os atores implicados participam na resolução dos problemas, com 

conhecimentos diferenciados, propondo soluções e aprendendo na ação” (p.14). Desse modo, 

a Pesquisa-Ação tem característica participativa/coletiva e pode favorecer a emancipação dos 

grupos. Vale salientar, que a pesquisadora também é sujeito implicado na realidade dessa 

rede, e por ser professora do município, se envolve e participa também do processo de 

autoformação de novas realidades. 

A Pesquisa-Ação escolhida se organiza dentro da possibilidade de coleta de dados, 

mas, ao mesmo tempo, de investigação-ação, ou seja, o levantamento de dados não tem um 

fim em si mesmo, mas deve subsidiar todo o processo de reflexão e ação. Dessa maneira, a 

Pesquisa-Ação visa transformações, retirando o pesquisador da condição de transmissor de 

investigações meramente acadêmicas e burocráticas, para incluí-lo como sujeito que aceita 

que os fatos podem ser mudados e reconstruídos (THIOLLENT, 1985, p.15). 

Além disso, a coleta de dados visa o aumento do conhecimento da pesquisadora e o 

“nível de consciência” dos sujeitos envolvidos, como esclarece Thiollent (1985, p.16), o que 

possibilita a busca da superação do senso comum, da filosofia espontânea, para a produção da 

filosofia da práxis por parte do grupo implicado. Gramsci a esse respeito discorre que,  

 

Uma filosofia da práxis só pode apresentar-se, inicialmente, em uma atitude 
polêmica e crítica, como superação da maneira de pensar precedente e do 

pensamento concreto existente (ou mundo cultural existente). E, portanto 

antes de tudo, como crítica do “senso comum” (e isto após basear-se sobre o 
senso comum para demonstrar que “todos” são filósofos e que não se trata de 
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introduzir ex-novo uma ciência na vida individual de “todos”, mas de inovar 

e tornar “crítica” uma atividade já existente) (GRAMSCI, 1981, p. 18). 

  

    Na Pesquisa-Ação o pesquisador é convocado a perceber-se implicado na estrutura 

social e, ao mesmo tempo, implica os outros por meio de seu olhar e de sua ação singular no 

mundo. Thiollent (2011) destaca que a atitude dos pesquisadores é sempre uma atitude de 

“escuta” e de elucidação dos vários aspectos da situação, sem imposição unilateral de suas 

concepções próprias. 

A Pesquisa-Ação exige a construção de um planejamento que se realiza em espiral, 

passando por quatro fases de construção. No grupo de pesquisa Políticas Públicas e Gestão 

Educacional (PPeGE), da Universidade Estadual de Santa Cruz/UESC coordenado pela Profa. 

Dra. Emilia Peixoto Vieira, ao estudarmos a Pesquisa-Ação, que se organiza em espiral na 

perspectiva de Thiollent, estruturamos: O Objeto dos Acordos que se refere à descrição da 

problemática e as negociações entre pesquisadores e pesquisado. Nessa fase, o autor salienta a 

importância de elucidar os dois objetivos da pesquisa, o objetivo prático e o objetivo de 

conhecimento. O primeiro visa contribuir para uma melhor avaliação do problema central na 

pesquisa, bem como no levantamento de soluções e ações necessárias às soluções para 

capacitar o agente na sua atividade transformadora da situação. O segundo, por sua vez, busca 

obter informações e aumentar o conhecimento de determinadas situações (THIOLLENT, 

2011). 

A Fase Exploratória e Delimitação do problema envolvem a leitura, discussão e 

construção das abordagens teóricas, concretização de conhecimentos teóricos. Esta fase 

consiste segundo Thiollent (2011), em “descobrir o campo de pesquisa, os interessados e suas 

expectativas e esclarecer um primeiro levantamento (ou diagnóstico) da situação, dos 

problemas prioritários e de eventuais situações” (p.56). De acordo com o autor, após o 

levantamento de todas as informações iniciais, os pesquisadores e participantes estabelecem 

os principais objetivos da pesquisa, relacionados aos problemas considerados como 

prioritários, ao campo de observação, aos atores e ao tipo de ação que estarão focalizados no 

processo de investigação.  

O Seminário envolve examinar, discutir as interpretações das informações coletadas, 

avaliar os dados e tomada de decisões, por meio de diretrizes de ação que acontecem de forma 

coletiva e simultânea. Thiollent (2011) aponta a técnica do seminário, na qual se constituirão 

os grupos que irão conduzir a investigação e o conjunto do processo. Os grupos serão 
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formados pela pesquisadora e membros significativos dos grupos implicados no problema em 

análise (as professoras).  

A divulgação externa envolve o retorno da informação sobre os resultados aos 

membros dos grupos implicados e dos setores interessados, no caso da pesquisa, as 

professoras alfabetizadoras e a Secretaria de Educação do município de Ubaitaba-BA, e a 

comunidade em geral. 

Thiollent (2011) ressalta que antes do retorno há todo um trabalho de investigação e 

de interpretação dentro da problemática adotada, nessa perspectiva, o retorno é importante, 

pois, “trata-se de fazer conhecer os resultados de uma pesquisa que, por sua vez, poderá gerar 

reações e contribuir para a dinâmica da tomada de consciência e, eventualmente, sugerir o 

início de mais um ciclo de ação e de investigação” (IBIDEM, p. 81). Ainda segundo o autor 

“esse retorno visa promover uma visão de conjunto. [...] A tomada de consciência se 

desenvolve quando as pessoas descobrem que outras pessoas ou grupos vivem mais ou menos 

a mesma situação” (IBIDEM, p. 82). 

As fases são desenvolvidas num constante movimento de ação e reflexão. Thiollent 

(2011) argumenta que cada uma dessas fases exige necessariamente: a) planejamento e ação; 

b) avaliação e teorização; e c) retroação sobre o problema. A reflexão permanente é uma das 

características da Pesquisa-Ação que, para além dos resultados, se concentra no processo. 

Para tanto, torna-se necessário descrever os fatos com riqueza de detalhes, analisar os 

resultados a cada passo e apresentar os registros constantemente, não apenas no final do 

trabalho. 

Ainda para Thiollent (2011), o debate constante está vinculado à teoria. “O papel da 

teoria consiste em gerar ideias, hipóteses ou diretrizes para orientar a pesquisa e as 

interpretações” (p.64) que leva a um resultado da pesquisa com o estabelecimento de modelos 

dos processos coletivos, conduzindo a realização dos objetivos da ação, à resolução dos 

problemas iniciais. Nesse sentido, acreditamos que a Pesquisa-Ação contribui para o estudo 

concomitante e coletivamente dos problemas, das decisões, ações, conflitos e tomadas de 

consciência dos sujeitos que ali exercem seus trabalhos. 

 

1.2 A implementação das Políticas Públicas e as Categorias de Análise  

 

Analisar a implementação de políticas públicas é compreender que estão em constante 

movimento dialético. Segundo Höfling (2001), “as ações empreendidas pelo Estado não se 

implementam automaticamente, têm movimento, têm contradições e podem gerar resultados 
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diferentes dos esperados” (p. 35). Isso acontece pelo fato de as (das?) políticas públicas 

estarem voltadas especialmente a grupos diferentes, sendo que o impacto de tais políticas 

sofre o interesse expresso nas diferentes classes e nas relações de poder. 

Conforme Perez (2010), a avaliação de políticas, programas e projetos sociais e 

educacionais foi incorporada, de fato, à agenda governamental brasileira no início dos anos de 

1990. Dentre os fatores que contribuíram para isso destacam-se a consolidação democrática, o 

ajuste econômico e, consequente redução dos recursos para a área social, as maiores 

exigências impostas pelos órgãos financiadores, especialmente, internacionais, em relação ao 

controle de gastos e resultados. 

Ainda segundo o autor, nessa primeira década do século XXI, a pesquisa de 

implementação de políticas educacionais aprofundou o conhecimento do processo de 

implementação numa perspectiva epistemológica distinta das pesquisas produzidas no 

passado. Se até meados dos anos 1990, os pesquisadores identificavam que a análise da 

implementação das políticas educacionais preocupava-se em averiguar porque a política ou 

programa era implementado ou não, aclarando as variações em três dimensões: políticas, 

pessoas e lugares, atualmente, a ênfase está na identificação de suas várias dimensões e como 

e porque a interação das três dimensões molda a complexidade do processo de 

implementação. 

Desse modo, Perez (2010) ressalta que é importante dedicar-se a examinar a 

implementação das políticas, assim como reexaminar o que foi implementado e deu certo e o 

que de fato funciona. Também é importante investigar sob que condições as diversas políticas 

educacionais são implementadas e como elas funcionam e se são exitosas, considerando o 

movimento das contradições sociais. 

Nessa perspectiva, optamos nesta pesquisa por estudar a implementação de ´Políticas 

de Alfabetização, amparando nosso estudo em Arretche (1998). 

 

A implementação de políticas supõe (pelos menos) dois tipos de agentes 

situados em pontos distintos: agentes encarregados da formulação dos 

termos da operação de um programa – os quais têm autoridade para definir 

os objetivos e o desenho do programa – e agentes encarregados de executá-
lo, traduzindo suas concepções em medidas concretas de intervenção. Na 

prática, são estes últimos que fazem a política (p.53-54). 

 

Segundo Arretche (1998), ao avaliar uma política é preciso levar em conta que a 

implementação modifica o desenho original das políticas, pois esta ocorre no ambiente 

caracterizado por contínua mutação, e mais que isto, deve considerar que os 
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“implementadores” é que fazem a política, seguindo suas próprias referências e da diversidade 

dos contextos sociais, políticos, econômicos e pessoais. 

Santi e Lima (2006) corroboram, quando dialogam que o Estado implanta as 

políticas, mas são os sujeitos que em última instância as implementam no dia-a-dia mediante 

as práticas cotidianas e por questões de ordem objetiva e subjetiva “não correspondem com 

exatidão aos encaminhamentos traçados pelas políticas emanadas do Estado” (IBIDEM, p. 

263).    

Todo processo de análise do fenômeno (da implementação da política na escola), 

nesta pesquisa, levou em consideração a categoria da contradição, pois “o real se dá sob a 

forma contraditória de relações de classes, expressas não só na exploração do trabalho pelo 

capital, mas também na tentativa de direção axiológica, forma sob a qual os discursos 

pedagógicos dominantes tentam ocultar a luta de classes” (CURY, 1986, p. 16). 

A sociedade e a escola não podem ser vistas sem se considerar o movimento 

histórico, e, portanto, não se pode conceber a história sem contradição. Assim, na análise 

sobre a educação, deve-se levar em conta o contexto histórico-político, a estrutura econômica 

da sociedade, que no caso capitalista, promovem um movimento contraditório nas relações 

sociais.  De acordo com Cury, 

 
a contradição, pois, ao interpretar o real, capta-o como sendo o resultado de 
uma inadequação pugnativa entre o que é e o que ainda não é, numa síntese 

contraditória. Por isso, todo o real é um processo que contém, sem encerrar, 

o possível numa unidade de contrários (1986, p. 31). 

 

Vale salientar ainda segundo o autor, que a contradição não é compreendida apenas 

como categoria interpretativa do real, mas, também, como sendo ela própria existente no 

momento do real, como motor interno do movimento, já que se refere ao curso de 

desenvolvimento da realidade. Constitui-se dizer, que a contradição sempre expressa uma 

relação de conflito no devir do real. 

Segundo Cury (1986), a contradição é destruidora, mas também criadora, já que 

obriga a superação, pois a contradição é intolerável. A consciência da contradição é o 

momento em que a contradição se torna o princípio explicativo do real. Desse modo, as 

contradições obrigam os sujeitos envolvidos a analisar de fato as ideias contraditórias e 

avaliá-las. A contradição torna-se importante no processo de entendimento da realidade e da 

atividade humana, uma vez que, através dos conflitos estabelecidos pelas contradições o 

grupo envolvido busca a superação dessas contradições, buscando trilhar novos caminhos em 

benefícios da maioria. O autor esclarece que, 
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Ignorar a contradição resulta numa atitude que leva ao conservadorismo, 

pois abstrair esse elemento é retirar da realidade seu caráter profundo de 

inacabamento. Ignorar a contradição é querer retirar do real o movimento e, 
por isso, é recurso próprio das ideologias, que, não podendo retirá-las das 

relações sociais, econômicas e políticas, representam-na como 

imaginariamente superada (CURY, 1986, p. 34). 

 
 

No movimento, a contradição auxilia a análise das diversas ideias difundidas na 

sociedade de classes, abrindo possibilidades de “conhecimento do universal que leva a 

descobrir as bases gerais do movimento; e o conhecimento do que há de particular nas 

contradições leva a distinguir a especificidade do fenômeno” (CURY, 1986, p.32). Portanto, a 

partir da análise de aspectos contraditórios é que se propõe conhecer o desenvolvimento do 

objeto, que permite avançar e compreender que o fenômeno é dinâmico e está em constante 

movimento, sendo assim, essencialmente repleto de contradições. 

A categoria da contradição, dialeticamente, remete-nos a categoria de totalidade, esta 

permite a compreensão da realidade nas suas leis mais íntimas. De acordo com Cury (1986), 

“a totalidade não é um todo já feito, determinado e determinante das partes, não é uma 

harmonia simples, pois não existe uma totalidade acabada, mas um processo de totalização a 

partir das relações de produção e de suas contradições” (p. 35).      

Nessa perspectiva Cury salienta que,  

 

é nessa dialética entre a totalidade e contradição que o real pode ser 

entendido como um todo que implica sua criação, processos de 

concretização, estruturação e finalidade, num conjunto de elementos em que 
a negatividade se faz presente (p. 35). 

 

A compreensão dialética da totalidade exige a relação entre as partes e o todo e as 

partes entre si. O todo, colocado acima ou fora das partes numa mera relação de exterioridade, 

se petrifica na abstração.  

Com esse entendimento, subsidiamos nossa análise das Políticas de Alfabetização na 

sua esfera macro, partindo de como estas são formuladas, até a esfera micro, como elas são 

implementadas (efetivadas) e, como chegam às escolas (materializadas). Desse modo, 

considerar a educação como processo particular da realidade sem aceitar a própria totalidade, 

isto é, sua vinculação imanente às relações sociais, significa tomá-la como universo separado. 

Contudo, além do esforço humano para compreender o real, é necessário à ação humana com 

vistas a transformar a realidade. A categoria da mediação, segundo Cury, 
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Se justifica a partir do momento em que o real não é visto numa 

divisibilidade de processos em que cada elemento guarde em si mesmo o 
dinamismo de sua existência, mas sua reciprocidade em que os contrários se 

relacionam, de modo dialético e contraditório (1986. p.27) 

 

 
 

Desse modo, a mediação está ligada diretamente ao caráter dialético das relações, 

indicando que nada acontece de forma isolada, pois o ser humano se relaciona constantemente 

com a natureza e com seus semelhantes, e dessa interação surge a mediação.  A mediação 

consiste no aspecto de pertencimento do ser social e está presente em qualquer realidade do 

conhecimento do sujeito, pois pertence ao real, inscrita no processo da reflexão elaborada pela 

razão, ou seja, a condição capaz de transpassar o plano das aparências visando à essência do 

objeto em movimento. 

Segundo Cury (1986), na educação pode ocorrer o momento da mediação, à medida 

que ela se situa nas relações estabelecidas como o momento do mascaramento/ 

desmascaramento da mesma relação existente entre as classes. Ainda segundo o autor “a 

educação como mediação tanto funciona, embora em graus diferentes, para afloração da 

consciência, como para impedi-la, tanto para difundir, como desarticular” (CURY 1986, p. 

66).  

De acordo com Vázquez (2007) “a consciência da práxis pode contribuir para 

enriquecer a atividade real, material e, com isso, elevar a consciência (prática) que nela se 

plasma” (p. 293), tornando-se, a consciência da práxis, numa autoconsciência prática. 

E é exatamente quando o sujeito atinge o grau de consciência de sua atividade, temos 

a práxis criadora. Conforme Vázquez (1977), esta é determinante, já que nos possibilita 

enfrentar novas necessidades ou situações, criando permanentemente novas soluções. 

Todavia, uma vez encontrada esta nova solução não se perpetua, pois, a própria vida, com 

suas novas exigências e necessidades, coloca a condição de momentâneo em aquilo que nos 

parece, como permanente até aquele momento. Isso significa que entre os problemas e as suas 

soluções é preciso um diálogo permanente.   

A práxis criadora supõe uma íntima relação entre as dimensões subjetivas e objetivas 

– entre aquilo que planejamos e realizamos. Criar significa arquitetar e alcançar o pensado, 

todavia, esse processo é simultâneo, não se conhecem previamente seus caminhos, seus 

resultados. A práxis criadora, conclui Vázquez “se dá, principalmente, no nível da práxis 

reflexiva”, esta representa a autoconsciência do sujeito em relação à práxis como prática 

transformadora (2007, p.307). 
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Nessa perspectiva, a categoria mediação colaborou no processo de discussão com as 

professoras alfabetizadoras a respeito da política de alfabetização, para a superação de 

determinadas contradições dos discursos das professoras alfabetizadoras, encontrados durante 

os encontros da pesquisa. O trabalho docente, com toda sua complexidade, torna-se práxis 

criadora quando permite a reflexão e a elaboração da consciência produzida a partir da 

discussão da realidade cotidiana do fazer pedagógico. 

Logo, a compreensão das categorias contradição, totalidade e mediação, bem como o 

grau de consciência dos sujeitos envolvidos, pesquisadora e as professoras alfabetizadoras, foi 

importante para a análise dos conteúdos da pesquisa e dos diálogos com as professoras, uma 

vez que, entendemos as professoras alfabetizadoras como agentes transformadores de sua 

realidade, capazes de modificarem suas práticas por meio do seu aprendizado.  

 

1.3 As Docentes Participantes da Pesquisa  

 

Convidamos 35 professores alfabetizadores (1º ao 5º ano do ensino fundamental anos 

iniciais) da rede pública de ensino do município de Ubaitaba/BA para participar da pesquisa. 

O critério de seleção utilizado foi ter participado dos programas Pacto Bahia e/ou PNAIC e 

está atuando em sala de aula no ensino fundamental anos iniciais. Desse quantitativo, 16 

professoras2 fizeram à adesão a pesquisa e se envolveram e contribuíram com os diálogos 

coletivos nos encontros realizados.  

As professoras alfabetizadoras são oriundas da rede pública de ensino, 13 professoras 

são pertencentes do quadro efetivo e três professoras contratadas. Possuem idade média de 33 

a 59 anos e tempo de serviço entre 04 a 33 anos de experiência docente no ensino 

fundamental anos iniciais. Quanto à formação inicial e continuada, 12 professoras têm 

graduação em Pedagogia, uma professora tem graduação em Normal Superior, uma 

professora tem graduação em Biologia e duas professoras estão cursando a Pedagogia. Destas 

professoras, quatro possuem especialização e uma professora está cursando a segunda 

graduação, pois a sua formação inicial não é pedagogia. 

 

 

 

 

 
2 Utilizaremos a designação professoras, pois todas são do sexo feminino. 



39 
 

Quadro 1: Perfil das professoras participantes da pesquisa 

  
Idade Tempo 

de 

Serviço  

Carga 

horária 

Vínculo 

empregatício 

Formação  

Inicial 

IES Publica/ 

privada 

Modalidade 

01 39 anos  17 anos 20h Efetivo Pedagogia FAZAG privada Semipresencial 

02 35 anos 06 anos 20h Contrato Pedagogia FAZAG privada Semipresencial 

03 55 anos 28 anos 20h Efetivo Normal 

Superior 

FTC privada Semipresencial 

04 42 anos 21 anos 20h Efetivo  Pedagogia 

(cursando) 

IEST privada EaD 

05 43 anos 18 anos 20h Efetivo Pedagogia FTC privada EaD 

06 49 anos 26 anos 20h Efetivo Pedagogia FAZAG privada Semipresencial 

07 42 anos 20 anos 20h Efetivo Pedagogia UESC pública EaD 

08 33 anos 04 anos 20h Contrato Pedagogia UNOPAR privada EaD 

09 54 anos 33 anos 40h Efetivo Pedagogia UESC pública Semipresencial 

10 59 anos 28 anos 40h Efetivo Pedagogia Pio 

Décimo 

privada Presencial 

11 48 anos 20 anos 20h Efetivo Pedagogia FAZAG privada Semipresencial 

12 37 anos 17 anos 40h Contrato Pedagogia 

(cursando) 

Não 

informou 

privada Semipresencial 

13 40 anos 20 anos 20h Efetivo Pedagogia UESC pública Semipresencial 

14 37 anos 19 anos 20h Efetivo Pedagogia UESC pública Presencial 

15 38 anos 13 anos 40h Efetivo Biologia FTC privada EAD 

16 42 anos 20 anos 20h Efetivo Pedagogia FTC privada EAD 

   Fonte: Organizado pela pesquisadora, 2018. 

 

Em relação à instituição que cursou a formação inicial, quatro professoras estudaram 

em instituição pública, destas, três professoras a graduação está ligada a programas especiais 

de governo de acesso ao ensino superior (PROAÇÃO3 e PARFOR4), 11 professoras 

estudaram em instituições privadas, na modalidade semipresencial, e uma professora não 

informou a instituição que cursou Pedagogia, apenas indicou que é privada e semipresencial.  

As informações mostram que o acesso ao ensino superior público no interior do país 

ainda é uma realidade distante, apesar de verificarmos algumas iniciativas de políticas de 

implantação de universidades públicas no interior da Bahia, como na região Sul, a 

 
3 Programa de Formação de Professores em Atuação na Educação Básica: Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Curso de Pedagogia ofertado pela UESC, no período de 2003 a 2007, 

para 200 professores, em parceria com 14 municípios da região Sul da Bahia. Disponível em: 
http://www.uesc.br/dcie/index.php?item=conteudo_politicapedagogica.php. Acesso em: 20 mar. de 

2019. 
4 Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica é uma ação da Capes que visa 

induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para profissionais do 
magistério que estejam no exercício da docência na rede pública de educação básica e que não 

possuem a formação específica na área em que atuam em sala de aula. Disponível em: 

http://www.capes.gov.br/pt/educacao-basica/parfor.Acesso em: 20 mar. de 2019. 



40 
 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e a Universidade Federal do Sul da Bahia 

(UFSB), e as políticas de implementação de programas especiais de formação de professores 

da educação básica, como ocorreu/ocorre na UESC (PROAÇÃO, PARFOR, UAB). A 

formação de professores da educação básica ainda se concentra nas faculdades particulares, e 

é realizada semipresencial. 

As professoras que já concluíram a formação inicial fizeram Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) com temáticas voltadas a leitura e escrita; Educação de Jovens e Adultos; 

Indisciplina; Os quatro Pilares da Educação; Gestão Democrática na Escola Pública; Processo 

Ensino – Aprendizagem. Todas as professoras sinalizaram que tiveram alguma disciplina ou 

estudaram durante a formação inicial sobre a Alfabetização. 

 

1.4 Ubaitaba - BA: O Lócus da Pesquisa 

 

 O lócus da pesquisa é o município de Ubaitaba-BA, que faz parte do Território Litoral 

Sul. Esse território integra o Programa Territórios da Cidadania5. O nome Ubaitaba significa 

na língua Tupy-Guarany “Cidade das Canoas”. Apresenta um cenário natural dominado pela 

permanência dos remanescentes da Mata Atlântica e a Bacia Hidrográfica do Rio das Contas. 

Associado a esses atrativos naturais, as características culturais e históricas se entrelaçam e se 

fortalecem no ciclo econômico da lavoura cacaueira.  

Cidade afastada do litoral, Ubaitaba nasce da mesma causa motivadora que levou ao 

surgimento de milhares de outras cidades espalhadas pelo imenso interior brasileiro: a busca 

pela riqueza. Os primeiros aventureiros partiram da Vila da Barra do Rio de Contas (hoje, 

município Itacaré) e devido à fertilidade do solo e a grande disponibilidade de terras ainda 

“sem dono”, a eles se juntaram imigrantes que vinham do Sertão, do Recôncavo Baiano e do 

Estado de Sergipe. Surgiram várias povoações, entre as quais o arraial de Tabocas, formada 

na fazenda do mesmo nome, situada à margem esquerda do Rio das Contas (OLIVEIRA, 

2010). 

 
5 Criado pelo governo federal, por meio do Decreto de 25 de fevereiro de 2008, com o objetivo de 
promover e acelerar a superação da pobreza e das desigualdades sociais no meio rural, incluindo as de 

gênero, raça e etnia, por meio de estratégia de desenvolvimento territorial sustentável (BRASIL, 

2008a). 
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Em 1913, sofreu pela primeira vez, uma grave crise, consequência da seca que assolou 

todo o município, ficando o seu caudaloso rio com apenas 20% de volume de água, 

anormalidade que prejudicou a lavoura cacaueira e afetou o comércio que era feito no rio, por 

canoas. Em 1914, ocorreram as mais prolongadas chuvas registradas em toda região, 

culminando na maior enchente já vista na localidade, inundando todo o arraial das Tabocas, 

destruindo totalmente o povoado, além de roças e fazendas próximas as margens do rio. A 

partir de 28 de abril de 1914, após a enchente, o estado – passou a reconhecer o povoado 

como “Itapira” sendo classificada na categoria de Distrito pertencente à Barra do Rio de 

Contas - Itacaré (OLIVEIRA, 2010). 

 

Figura 1- Ubaitaba antiga      Figura 2- Ubaitaba antiga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PME- Ubaitaba, 2014. 

 

A autonomia política-administrativa de Ubaitaba é bastante singular. O município foi 

emancipado duas vezes. A primeira foi em julho de 1931, quando aconteceu a reorganização 

municipal da Bahia, aliado as pressões da sociedade local pela emancipação. Nos dias 8 e 23 

de julho de 1931, a Comissão de Organização Municipal rebaixou 34 municípios à categoria 

de subprefeitura, dentre eles, a vila de Barra do Rio de Contas a qual Itapira pertencia. Em 

contrapartida, a Comissão avaliou que o distrito de Itapira, na condição de subprefeitura, 

possuía melhores índices econômicos e mais infraestrutura do que a sua sede, por isso passou 

a ser a sede do município Barra do Rio de Contas. (OLIVEIRA, 2010). 

Nesse ano (1931) era prefeito Renato Laport que ficou de 8 de julho a novembro, 

quando foi afastado acusado de irregularidades administrativas e o capitão Joaquim Ribeiro 

Monteiro foi encarregado para ser interventor e ficou por um mês, até que outra pessoa fosse 

nomeada para assumir o cargo. Mais tarde, foi escolhido o coronel José Augusto Mendes para 

chefiar a prefeitura de Itapira, mas por pressões políticas das autoridades e dos coronéis da 

antiga sede, Barra do Rio de Contas, a prefeitura foi restabelecida novamente para aquela 
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localidade e outra vez Itapira voltou a ser dependente politicamente daquele município. 

(OLIVEIRA, 2010). 

Em 27 de julho de 1933, o Decreto Estadual de n°. 8567 selou definitivamente a 

Emancipação Política de Itapira. O topônimo Ubaitaba, conferido em 1943, resulta da reunião 

dos vocábulos indígena "ubá", que significa canoa pequena "y", rio, e "taba", aldeia, cidade 

em homenagem a atividade das canoas no município. Ubaitaba é, assim, “Cidade das Canoas” 

(Oliveira, 2010). 

 

Figura 3- A “Cidade das Canoas”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aleilton Oliveira. Ubaitaba.com. Acesso em: 10 dez. de 2018. 

 

O Município atualmente é formado pelos Distritos de Faisqueira e Piraúna, povoados 

de Oricó, Caguinhos e Melos e a zona de Cachoeira Bonita, fazendas e pequenas propriedades 

rurais. 

 

Figura 4- Ubaitaba Atual às Margens da Br. 101 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ubaitaba.com, acesso em:15 mar.de 2019. 
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Desenvolvendo-se às margens da BR 101, o município de Ubaitaba tornou-se uma 

liderança microrregional de porte médio, funcionando como um satélite econômico das 

atividades que gira em torno do eixo Itabuna-Ilhéus. Do ponto de vista espacial-regional, o 

município de Ubaitaba está situado na Mesorregião Geográfica: Sul Baiano (figura 5) e na 

Microrregião Geográfica: Itabuna / Ilhéus (Figura 6), (PME, Ubaitaba, 2014). 

 

Figura 5.- Mesorregião Sul Baiano   Figura 6. -Microrregião Itabuna-Ilhéus 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PME, Ubaitaba, 2014.    Fonte: PME, Ubaitaba, 2014.  

 

Conforme dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a população residente em Ubaitaba é de 20.691 habitantes. 

Em 2018 o número estimado de habitantes foi de 19.275.  

A Tabela 01 apresenta o processo de decréscimo populacional nos censos entre 2000 

e 2010. As razões para uma diminuição do crescimento demográfico relacionam-se com a 

condição econômica da região (a crise da lavoura cacaueira) que diminuiu a perspectiva de 

emprego e renda e os incentivos à redução da natalidade e o processo migratório (PME, 

Ubaitaba, 2014). 

 

Tabela 01: Decréscimo da População de Ubaitaba - 2000 a 2010 

POPULAÇÃO 

TOTAL EM 2000 

POPULAÇÃO TOTAL 

EM 2010 

TAXA 

CRESCIMENTO 

2000-2010 

CRESC. 

POPULACIONAL 

2000-2010 

23.854 20.697 -13,2347 -3.157 

Fonte: PME, Ubaitaba, 2014.  
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A população ubaitabense está distribuída em um território de 178,808 km², e em 

virtude disso, a população relativa é de 115,71 hab./ km². O Índice de Desenvolvimento 

Humano6 (IDHM) - Ubaitaba é 0,611, em 2010, o que situa esse município na faixa de 

Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais 

contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,767, seguida de Renda, 

com índice de 0,607, e de Educação com índice de 0,490, Ubaitaba ocupa a 3884ª posição 

entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM, conforme apresentamos na tabela 02.  

 

Tabela 02: Índice de Desenvolvimento Humano 

ANO IDHM 
IDHM 

Renda 

IDHM 

Longevidade 

IDHM 

Educação 

1991 0,316 0,484 0,524 0,124 

2000 0,434 0,518 0,646 0,245 
2010 0,611 0,607 0,767 0,490 

 Fonte: PME, Ubaitaba, 2014.  

 

1.4.1 Panorama da Educação do município 

 

O município estruturou seu Sistema de Ensino pela Lei nº 1.013/2003. A 

responsabilidade pela educação se divide entre os governos estadual e municipal, existindo a 

presença do setor privado. O município é responsável pelas etapas de ensino: educação 

infantil e ensino fundamental. O ensino médio é oferecido pela rede estadual de ensino. Em 

2013, o município recebeu o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

(IFBA), com os cursos Pronatec e Profuncionário. Em 2018, o Instituto foi reinaugurado e a 

proposta é oferecer no futuro cursos técnicos e ensino superior. 

A tabela 03 apresenta o número de escolas públicas e privadas do município e as 

etapas de ensino oferecidas por estas escolas.  

 

 

 

 

 

 

 
6 IDHM é uma medida composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: 

longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o 

desenvolvimento humano. Disponível em:  

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idhm.html. Acesso em: 30  

jan. de 2019. 
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Tabela 03: Número de Escolas no Município de Ubaitaba-BA – Ano 2018. 

DEPENDÊNCIA 

ADMINISTRATIVA 

NÚMERO DE 

ESCOLAS 

ETAPAS OFERECIDAS 

 

MUNICIPAL 

 

10 (Urbana) 05 escolas oferecem: Ed. Infantil 

10 escolas oferecem: Ens. Fund. 

Anos Iniciais 
04 escolas oferecem:  Ensino Fund. 

Anos Finais 

05 (Rural) 

ESTADUAL 01 (Urbana) Ensino Médio 

 

PARTICULAR 

 

04 (urbanas) 

04 escolas oferecem: Ed. Infantil 

04 escolas oferecem: Ens. Fund. 

Anos Iniciais 

01 escola oferecem: Ensino Fund. 
Anos Finais 

FEDERAL  01 (Urbana) Cursos Profissionalizantes 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Ubaitaba, 2018. 
 

 

Na tentativa de melhorar a alfabetização das crianças, reduzir os índices de 

reprovação e a evasão escolar, com a aprovação da Lei nº 11.274/2006, que institui a 

ampliação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos de duração e matrícula obrigatória de 

crianças com 6 (seis) anos de idade, diante da autonomia dada aos municípios de fazerem 

opção pelo regime seriado ou a ciclo sequenciado, o município de Ubaitaba optou pela 

organização de ciclos.  

A Rede Municipal de Ensino de Ubaitaba organizou sua estrutura em Ciclos de 

Aprendizagem, de 2006 a 2012, caracterizando-se em dois Ciclos: o Ciclo da Infância 

(correspondendo à alfabetização com 1º, 2º ano) e o Ciclo do Desenvolvimento Integral (3º, 4º 

e 5º ano). Em 2013, com a adesão ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa/PNAIC o município altera a estrutura dos ciclos: o Ciclo de Infância passa a atender as 

crianças de 1º, 2º e 3º ano e o Ciclo do Desenvolvimento Integral as crianças do 4º e 5º ano. 

Até o ano de 2019, período desta pesquisa, toda rede municipal, escolas públicas e 

privadas, trabalhava com a Proposta do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Na rede 

pública, esta proposta é estruturada em ciclos no ensino fundamental anos iniciais e seriação 

no Ensino Fundamental Anos Finais, como podemos observar na tabela 04. 
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Tabela 04: Organização do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais em 2018, Ubaitaba –BA 

NÍVEL ENSINO IDADE CICLO/ ANO 

Anos Iniciais 6 a 8 anos Ciclo I (1º ao 3º ano) 

9 e 10 anos Ciclo II (4º e 5º Ano) 

Anos Finais 11 a 14 anos 6º ao 9º ano 
 Fonte: Organizado pela pesquisadora, 2018. 

 

A Tabela 05 apresenta a distribuição das matrículas por dependência administrativa 

em 2018. O município se encarrega de ofertar a educação infantil e o ensino fundamental e o 

setor privado tem participação na educação infantil e ensino fundamental, o governo estadual 

se encarrega do ensino médio. 

 

Tabela 5: Matrícula nas diversas etapas e modalidades por dependência administrativa, no município 

de Ubaitaba – BA, 2018. 

Etapas/Modalidades Estadual Municipal Privado Total 

Creches - 219 20 239 

Pré-Escolas - 465 142 607 

Fundamental Anos 

Iniciais 
- 1.370 311 1.681 

Fundamental Anos 

Finais 
- 1.254 84 1.338 

EJA  - 390 - 390 

Ensino Médio 606 - - 606 

EJA Médio 184 - - 184 

Educação Especial 22 568 02 592 

Fonte: Censo Escolar/INEP 2018. Disponível em: www. qedu.org.br. Acesso em:12 mai. de 2019. 

 

Vinculados ao Sistema Municipal de Ensino tem o Conselho de Alimentação Escolar 

(CAE) - Lei Municipal n° 923/1997, o Conselho Municipal de Educação (CME), criado pela 

Lei nº 9.90/2002, e o Conselho de Controle e Acompanhamento Social (CCAS) do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) - Lei Municipal nº 

1062/2007. 

Ao vincular-se ao Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação – Decreto nº 

6.094/2007, assinando o termo de adesão voluntária, o município tem sua Educação Básica 

avaliada por meio do IDEB. Segundo o PME (2014), os dados do IDEB mostram que a rede 



47 
 

de ensino ainda tem problemas com crianças e adolescentes que não conseguem decodificar, 

extrair informações explícitas e implícitas de textos simples, fazer inferências, interpretar 

textos, apesar de já terem concluído o ensino Fundamental. Muitos dos adolescentes e jovens 

são analfabetos funcionais, incapazes de interpretar um texto mais longo ou mesmo decifrar 

uma simples informação (PME, 2014). Vejamos a tabela 06. 

 

Tabela 6: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no Ensino Fundamental 2007-
2017, em Ubaitaba - BA. 

 

 

Ano 

 

Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 

 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

IDEB observado 

4ª série/5º ano 

Meta 

Projetada 

IDEB observado 

8ª série/9º ano 

Meta 

Projetada 

2007 3,5 3,1 3,3 3,5 

2009 3,7 3,5 3,2 3,6 

2011 4,4 3,9 - 3,9 

2013 3,7 4,2 3,5 4,3 

2015 4,6 4,5 2,7 4,7 

2017 * 4,8 * * 
  Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2018. 

 

Quanto ao IDEB do município, observa-se na tabela 06 que, entre 2007 e 2011, o 

Ensino Fundamental Anos Iniciais apresentou crescimento, contudo, demonstrou queda em 

2013; e em 2015 a média aumentou para 4,6, ou seja, acima da meta projetada. Quanto ao 

Ensino Fundamental Anos Finais, entre 2007 a 2015, ficou abaixo da meta projetada. Em 

20177, o município não obteve resultado geral do IDEB. 

 Esse contexto de IDEB foi um dos determinantes para o município aderir a Política de 

Alfabetização, Pacto Bahia (2011) e PNAIC (2012), para garantir o direito de alfabetização 

até o 3º ano do Ciclo de Alfabetização, e, em especial, contribuir para o aperfeiçoamento da 

formação continuada dos professores alfabetizadores. Contudo, vale ressaltar que não é 

possível considerar somente o IDEB projetado para as escolas do município, isoladamente, 

sem compreender o contexto, a realidade local e as condições de realização do processo de 

alfabetização e aprendizagem das crianças, até porque, se considerarmos em geral a análise da 

tabela 06, o EF anos iniciais cumpriu a meta projetada, o que não ocorreu com o EF anos 

finais. Portanto, os dados precisam ser investigados, e este estudo acerca da implementação 

das Políticas de Alfabetização pode ajudar a compreender esses números do IDEB destacados 

 
7  Segundo o INEP, número de participantes no SAEB insuficiente para que os resultados sejam divulgados. 

Fonte: Disponível em:http://ideb.inep.gov.br/resultado/ Acesso em: 20  mar. de 2019.  
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na tabela 06, e a problemática em torno da alfabetização de crianças na rede de ensino pública 

de Ubaitaba - BA. 

 

1.5 Procedimentos Metodológicos 

. 

A pesquisa foi dividida em três etapas, para responder ao problema orientador da 

pesquisa e visando alcançar os objetivos propostos, e foram constantemente avaliados e 

realinhados, conforme explicação a seguir: 

A primeira etapa consistiu no levantamento bibliográfico das leis e documentos 

oficiais que orientam as Políticas de Alfabetização no Brasil, com objetivo de elucidar a 

compreensão do objeto estudado: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB);  Lei nº 11.274/ 2006 - Institui a ampliação do Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos de duração, com a matrícula obrigatória de crianças com 6 

(seis) anos de idade; Parecer CNE/CEB 11/2010 e Resolução CNE/CEB nº 7/2010 - 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental; Lei n° 10.172, de 9 de janeiro de 

2001 - Plano Nacional de Educação (PNE -2001- 2011); Lei nº 13.005, de 25 de junho de 

2014 - Plano Nacional de Educação (PNE -2014-2024); Decreto nº 12.792, de 28 de abril de 

2011 - Institui o Programa Pacto pela Educação; Portaria n.º 867, de 4 de julho de 2012 - 

Institui o PNAIC. 

Em complementação a compreensão do objeto estudado, analisamos os programas 

Pacto pela Educação na Bahia (Pacto Bahia) e PNAIC. Realizamos uma revisão das 

produções acadêmicas, no recorte temporal de 2011 a 2018, no Banco de Teses e Dissertações 

da CAPES, a fim de identificar as tendências da produção sobre o tema. Ainda na primeira 

etapa da pesquisa, estudamos as categorias a priori da pesquisa: Estado, Políticas 

Educacionais, Implementação de Políticas Públicas, Políticas de Alfabetização, a partir das 

contribuições de Höfling (2001), Barroso (2005), Vieira (2003), Arretche (1998) e Soares 

(2003).  

A segunda etapa consistiu nas visitas à Secretaria de Educação de Ubaitaba-BA para 

apresentação da pesquisa, solicitação de documentos municipais e relatórios acerca das 

Políticas de Alfabetização que pudessem contribuir para a compreensão de como foi realizada 

a implementação, o acompanhamento e avaliação dos Programas Pacto Bahia e PNAIC no 

município. Nessa etapa também agendamos junto à Secretaria de Educação o encontro com os 

professores alfabetizadores da rede. 
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A terceira etapa consistiu na pesquisa de campo, a Pesquisa-Ação propriamente dita. 

Tivemos muitas dificuldades para marcar esses encontros, visto que dependíamos da liberação 

da Secretaria de Educação, e a rede já tinha naquele momento outros compromissos 

agendados e outras prioridades. Ao final das negociações, realizamos sete encontros com as 

professoras, com diálogos e reflexões coletivas. Como dependíamos da disponibilidade do 

outro, os encontros contavam com as presenças que variavam entre 10 a 16 professoras 

alfabetizadoras participantes da pesquisa. 

As professoras alfabetizadoras são denominadas na pesquisa com nomes de pedras 

preciosas para conservar suas identidades: Ágata, Água-marinha, Âmbar, Amazonita, 

Ametista, Citrino, Diamante, Esmeralda, Granada, Jade, Opala, Pérola, Rubi, Safira, Topázio, 

Turquesa.  Os encontros tiveram a duração em média de 01h, e foram gravados em áudio, 

depois transcritos pela pesquisadora, discutido no grupo de pesquisa e com a orientadora, e 

apresentados no encontro seguinte às professoras para discussão. Esses encontros produziram 

rico material de estudo, pois como salientamos na característica da Pesquisa-Ação, não se fala 

do outro, mas com o outro. A síntese dos encontros está no item 1.5.2 deste capítulo. 

Ao mesmo tempo em que realizamos a pesquisa de campo, realizamos concomitante 

às análises dos materiais produzidos com as professoras. Nos encontros coletivos com as 

professoras alfabetizadoras emergiram outras categorias, ou seja, recortes particulares, 

decorrentes das informações produzidas durante a investigação na pesquisa: a reorganização 

da rede em ciclo; condições de trabalho e prática docente.  

 Estas categorias foram objetos de estudo com as professoras, ao mesmo tempo, 

buscamos informações, a partir de entrevistas com outras representações da rede pública, dois 

ex-secretários de educação, que implantaram a proposta do ciclo de aprendizagem na rede 

pública de ensino (2004-2007/ 2008-2016), e com uma ex-formadora do Pacto Bahia e 

PNAIC, buscando evidenciar o prescrito e o feito na implementação das Políticas de 

Alfabetização do município.  

Todo o material produzido nos diálogos coletivos, entrevistas, propiciaram responder 

os objetivos da pesquisa em relação à implementação das Políticas de Alfabetização no 

município de Ubaitaba-BA. Propiciou compreender mudanças nas políticas propostas para 

atender a especificidade local. Os resultados dos diálogos com as análises são apresentados no 

capítulo 04 deste trabalho. 
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1.5.1. Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Nos procedimentos metodológicos foi respeitada a participação coletiva. Segundo 

Thiollent (2011), pode utilizar questionários convencionais e técnicas antropológicas como: 

observação participante, diários de campo, história de vida, entrevistas, dentre outros, desde 

que haja discussão coletiva e tomada de decisão coletiva.  

Como primeiro instrumento de coleta de dados, no encontro com as professoras 

alfabetizadoras, utilizamos um questionário diagnóstico (ANEXO B) com 25 perguntas 

abertas e fechadas. Priorizamos o questionário para identificar o perfil profissional das 

professoras, a formação, as condições de trabalho, o conhecimento das leis e documentos que 

normatizam a educação brasileira, conhecimento das Políticas de Alfabetização: Pacto Bahia 

e PNAIC. 

Os encontros com diálogos coletivos constituíram como possibilidade de coleta de 

dados, e tornaram-se momentos importantes do trabalho. De acordo com Thiollent (2011), os 

sujeitos são conhecedores da realidade em que estão inseridos e podem contribuir para 

resolvê-la, e os diálogos permitem a construção mais detalhada de informações e reflexões 

acerca do objeto estudado, bem como a busca de resolução das problemáticas discutidas pelo 

grupo. São depoimentos ricos do cotidiano de cada uma e suas relações com a política pública 

que estamos estudando.  

Utilizamos também entrevista com dois ex-secretários de educação do município. 

Para realização das entrevistas elaboramos um roteiro com questões semiestruturadas 

(ANEXO E) para ajudar a compreender o objeto estudado. Fizemos ainda uma entrevista sem 

roteiro com uma formadora dos programas Pacto Bahia e PNAIC para compreender como foi 

organizado e realizado as formações com os professores alfabetizadores no município. As 

entrevistas tiverem duração em média de 1h30 min., e foram gravadas em áudios. Fizemos a 

transcrição na íntegra de todo material e em seguida organizamos as falas de modo a 

categorizá-las com as discussões coletivas com as professoras. 

 

1.5.2 Apresentação dos encontros: A Pesquisa-Ação 

 

Iniciamos as visitas a Secretaria de Educação de Ubaitaba-BA para apresentação da 

pesquisa e agendamento do encontro para apresentação da pesquisa aos professores 

alfabetizadores da rede pública municipal de ensino de Ubaitaba em meados de setembro de 

2018. Por se tratar de uma pesquisa com a rede, precisávamos que esse primeiro encontro 



51 
 

fosse previamente agendado pela Secretaria de Educação. Agendamos o encontro para o dia 

30 de outubro de 2018, às 17h, na Casa do Educador. 

A Secretaria de Educação elaborou e encaminhou o convite (ANEXO C) aos 

professores para as escolas. Inicialmente, foram convidados os professores efetivos da rede 

que participaram do Pacto Bahia e/ou PNAIC. Compareceram ao encontro quatro professoras 

e um técnico da Secretaria Municipal de Educação. Esperávamos um número maior de 

professores nesse encontro, contudo, apresentamos a pesquisa e esclarecemos sobre a 

pretensão do desenvolvimento da pesquisa no município. 

Apresentamos um breve contexto educacional do município, demonstrando o quadro 

das notas do IDEB de 2007 a 2017, referente ao ensino fundamental anos iniciais e finais, 

discutimos um pouco acerca desses dados com o grupo. Em seguida, exibimos os objetivos da 

pesquisa, discutimos sobre as Políticas de Alfabetização do município, apresentamos o 

método Pesquisa-Ação e suas características. 

Exibimos a metodologia e o desenho inicial da pesquisa, falamos um pouco sobre a 

fundamentação teórica que embasa a pesquisa. Em seguida, abrimos espaço para que as 

professoras presentes pudessem tirar dúvidas, dá sugestões. As professoras demonstraram 

compreender a importância do diálogo com os professores da rede acerca da problemática da 

alfabetização no município e começaram a buscar estratégias para trazer os demais 

professores para a pesquisa. 

Fizemos a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), mas 

salientamos que eles não precisavam decidir a participar e assinar naquele encontro.  

 

1.5.2.1 Estratégias de aproximação com as professoras e reapresentação da pesquisa: o 

segundo encontro 

 

Após repensar estratégias para aproximação com os professores que não 

compareceram ao primeiro encontro, além dos professores efetivos, foram incluídos os 

professores contratados que estão na rede desde a implementação dos programas. Resolvemos 

enviar convites nominais (ANEXO D) aos professores em nome da mestranda e do Programa 

do Mestrado Profissional em Educação/PPGE/UESC e fomos entregar pessoalmente a cada 

um em suas escolas, afinal avaliamos que o convite da secretaria pareceu uma atividade do 

órgão, o que pode ter ocasionado certa resistência dos professores a comparecer fora da sua 

carga horária de trabalho.  
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O encontro foi marcado para 07 de novembro de 2018, no Espaço de Formação, às 

10h30min. da manhã, visto que este foi o horário em que os professores poderiam 

comparecer, sem comprometer a secretaria em suspensão da realização do AC (Atividade 

Complementar) ou liberação das aulas nos sábados letivos. Entregamos o convite a 35 

professores, e compareceram ao 2º encontro 20 professoras.  

No encontro esclarecemos que este não era uma atividade vinculada à Secretaria de 

Educação e sim uma atividade vinculada à pesquisa do Mestrado Profissional em Educação – 

PPGE –UESC. Todavia, a Secretária de Educação tem conhecimento da pesquisa e assinou 

uma carta de anuência autorizando a pesquisa no município e o coordenador do Ensino 

Fundamental anos iniciais deu todo suporte para a realização daquele encontro.     

Posteriormente, apresentamos o título da pesquisa e explicamos o porquê estudar a 

implementação das políticas públicas de alfabetização, uma vez que a pesquisadora é 

professora de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental Anos Finais. Esclarecemos que este 

tema teve aprofundamento a partir dos estudos e discussões no grupo de pesquisa Políticas 

Públicas e Gestão Educacional (PPeGE), da UESC. 

Em seguida, realizamos a reapresentação da pesquisa para este novo grupo de 

professores. Durante a apresentação dos objetivos gerais e específicos da pesquisa, o último 

objetivo específico causou alguns ruídos no ambiente, pois as professoras desconheciam o 

Núcleo Municipal de Alfabetização e Letramento (NALFA). Diante disso, foi necessário 

explicar que o NALFA é uma exigência da política do PNAIC, como efetivação de ações de 

Mobilização Social na gestão da Política Municipal do Ciclo de Alfabetização. No município 

de Ubaitaba-BA foi instituído o Núcleo para atender a necessidade de articulação local para a 

implementação das Metas do Plano Municipal de Educação/PME de 2015 para a 

Alfabetização. Contudo, em busca de informação sobre o NALFA na Secretaria de Educação 

do município, constatamos que até aquele momento este tinha sido instituído, mas ainda não 

havia sido efetivado. 

Apresentamos o método Pesquisa-Ação e o desenho inicial da pesquisa. 

Posteriormente, foi realizada a negociação do melhor dia da semana e horário para acontecer 

os próximos encontros. Entregamos o TCLE (ANEXO A), explicamos do que se tratava, 

ressaltamos que a pesquisa passou pelo Código de Ética de Pesquisa da UESC. Foi realizada 

com as professoras a leitura do documento e 16 professoras aceitaram participar da pesquisa. 

O passo seguinte foi o preenchimento do questionário (ANEXO B) para ser 

respondido pelas professoras. O questionário contém 25 perguntas abertas e fechadas. As 

questões são relacionadas ao perfil profissional das professoras, a formação, as condições de 
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trabalho, o conhecimento das leis e documentos que orientam a educação brasileira. O 

questionário foi distribuído apenas para as professoras que aceitaram participar da pesquisa, 

algumas responderam no próprio local do encontro e demonstraram muitas dúvidas no que se 

referem às leis, normatizações e documentos orientadores da educação brasileira. Algumas 

professoras alfabetizadoras solicitaram responder o questionário em outro momento, o que foi 

aceito pela pesquisadora, visto que, o fato das professoras responderem ao questionário no 

lugar e tempo escolhidos por elas, é um fator positivo à medida que não há “pressão” e as 

mesmas se sentiram à vontade para, seguramente, dar respostas melhor pensadas.  

Durante toda a apresentação da pesquisa teve diálogo e contribuições das professoras 

presentes que traziam um pouco das problemáticas encontradas na implementação das 

políticas no contexto das suas escolas.  

 

1.5.2.2 Diálogos e reflexões a partir dos dados levantados nos questionários: o terceiro 

encontro, os acordos e a mediação 

 

Encontramos muitas dificuldades para realizar o terceiro encontro, visto que 

estávamos próximos ao fim do ano letivo e algumas ações eram prioritárias para a rede 

naquele momento. Depois de muito diálogo com o coordenador geral, e este, com os gestores 

escolares, realizamos o encontro no dia 16 de novembro de 2018. Tivemos a presença de 12 

professoras, quatro professoras justificaram a ausência, pois não foram liberadas da escola 

que trabalham.  

Nesse encontro, apresentamos pontos importantes que foram discutidos pelo grupo. 

Ressaltamos que neste terceiro encontro, seria discutido os dados elencados pelo grupo no 

encontro anterior, a partir dos questionários respondidos e diálogos com o grupo. Salientamos 

que foram trazidas algumas falas das professoras que foram gravadas e transcritas na íntegra 

pela pesquisadora no segundo encontro para discussão no grupo.  

A apresentação dos dados levantados nos questionários respondidos no segundo 

encontro foi exibida em slides e teve muita discussão e interação do grupo de professoras 

durante todo o encontro. O debate foi riquíssimo, foram levantadas não apenas questões das 

Políticas de Alfabetização, mas de fatores que estão ligados diretamente à materialização 

dessas políticas no município.  
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1.5.2.3 O delineamento da pesquisa: o quarto Encontro 

  

O quarto encontro, aconteceu no dia 11 de dezembro de 2018, às 10h, na Escola 

Municipal de Ubaitaba. Nesta data, as professoras já estavam de férias e tivemos a presença 

de nove professoras. Retornamos o encontro anterior, apresentando a análise dos dados que 

foram gravados e transcritos pela pesquisadora e a percepção destes dados e dos diálogos com 

o grupo. Apresentamos os desafios postos pelo grupo: necessidade de estudar as 

leis/documentos que orientam a educação (LDB, Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação - Diretrizes para a Alfabetização das Crianças até, no máximo, os oito anos de 

idade, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (Nove anos), PNE 

2014-2024/ Meta 02 e 05, especificamente, BNCC), estudar a Política do município: Proposta 

de Ciclo, PNAIC e PACTO BAHIA, Proposta de Ciclo: aprovação automática, perfil dos 

professores alfabetizadores (1º e 2º ano), autonomia do professor para seu planejamento com 

vistas as especificidades da turma (escola), oferta mínima de aprendizagens significativas para 

o aluno, Práxis Pedagógica, conhecer o NALFA, inexistência de política de valorização dos 

professores alfabetizadores do município. 

Apresentamos estes desafios fazendo referência as categorias de Gramsci, 

contradição, totalidade e mediação, com intuito de levar o grupo à reflexão do lugar que 

ocupam. Salientamos que nesse momento foi imprescindível delimitar a pesquisa, uma vez 

que esta não daria conta de resolver todas as problemáticas levantadas. Foi necessária a 

tomada de decisão do grupo das ações e estratégias para resolver os problemas. Além disso, 

pensar nos próximos passos do estudo, levando em consideração que a Pesquisa-Ação prevê o 

trabalho coletivo, a transformação pela ação/reflexão/ação e planejamento de práticas e a 

participação ativa dos sujeitos envolvidos no processo.  

Desse modo, o grupo discutiu acerca da problemática educacional levantada pelo 

próprio grupo e compartilhou experiências das suas práticas pedagógicas, dividiu angústias e 

inquietações acerca da educação do município, além de alguns depoimentos acerca das 

contribuições dos programas Pacto Bahia e PNAIC. Foi delineado ainda quais as prioridades 

naquele momento, e eleitas algumas ações para delimitação da pesquisa, a saber: estudar os 

documentos que orientam a educação brasileira; estudar sobre as Políticas de Alfabetização 

do município a fim de propor estratégias para garantir a aprendizagem dos alunos. Além 

disso, as professoras decidiram que após a conclusão da pesquisa, se constituirão como grupo 

de alfabetizadoras do município para troca de experiências, estudos e fortalecimento enquanto 

profissionais da educação.  
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1.5.2.4 Apresentação do percurso da pesquisa e construção das Ações: o quinto Encontro  

 

 Em 2019, o município de Ubaitaba-BA reorganizou o Ensino Fundamental Anos 

Iniciais, implantando o planejamento conhecido na região como “reserva técnica”, em 

cumprimento a legislação educacional da Lei do Piso – Lei Federal nº 11.738 de 16/07/2008, 

que estabelece além de Piso Salarial Nacional, a distribuição da jornada de trabalho, 

assegurando tempo para o planejamento pedagógico. Desse modo, a organização da rede de 

Ubaitaba-BA se deu por área de conhecimento, cada professor leciona um ou dois 

componentes curriculares dependendo da carga horária destes, em horários organizados pela 

escola.·. 

 Começamos o contato com as professoras para retornarmos as discussões da pesquisa 

em abril de 2019. Enviamos mensagens no grupo de WhatsApp8 e individuais para as 

professoras, solicitando que elas informassem qual seria o melhor dia da semana e horário 

para realização do nosso encontro. Com estas informações, constatamos que diante da 

reorganização da rede não conseguiríamos encontrar um horário comum à maioria das 

professoras, uma vez que o dia de planejamento das professoras não coincidia. Diante disso, 

enviamos um ofício à Secretaria de Educação do município solicitando a liberação das 16 

professoras no dia 21/05/2019, às 9h, para realização do encontro, mas, infelizmente, 

recebemos um ofício da Secretária de Educação nos informando que seria impossível a 

liberação destas, visto que o município não dispunha de professores substitutos.  

 No encontro com a professora orientadora discutimos duas alternativas: a realização 

do encontro com as professoras no sábado dia 25/05/2019 ou a conclusão da pesquisa devido 

à inviabilidade da realização na rede. Assim, enviamos um texto para o WhatsApp das 

professoras explicando a situação e a importância da realização desse encontro para a 

pesquisa. Optamos por enviar mensagem pelo aplicativo por ser o recurso mais rápido 

naquele momento. Confirmaram a participação no encontro 11 professoras. 

 Realizamos o encontro no dia 25/05/2019, sábado, às 9h, no Colégio Vida. Neste 

encontro contamos com a presença de 10 professoras, uma professora que havia confirmado, 

justificou que teve um problema de saúde e não pode comparecer. O encontro teve duração de 

2h e foi muito significativo para a pesquisa e para nossas vidas enquanto pesquisadoras e 

 
8 Software para smartphones utilizado para troca de mensagens de texto instantaneamente, além de vídeos, fotos 

e áudios através de uma conexão à internet. Criamos um grupo objetivando o envio e lembretes de mensagens 

referentes a nossa pesquisa. 
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professoras da rede de Ubaitaba-BA.  

 Nesse encontro, exibimos um vídeo enviado pela Professora Dra. Emilia Peixoto 

Vieira, orientadora da pesquisa, que agradeceu a participação das professoras na pesquisa, 

salientou que acompanhou os nossos diálogos e discussões e se emocionou com as falas das 

participantes. Ressaltou a importância da pesquisa no cenário educacional do país, e deixou 

registrada a importância do trabalho para as crianças de Ubaitaba, visto que, as professoras 

levantaram elementos importantes sobre a alfabetização. Falou da importância da Pesquisa-

Ação, em que é dada voz ao sujeito, voz e vez de falar, expor e se colocar, e é dessa forma 

que se constrói realmente uma educação de qualidade em que os professores e professoras 

sejam respeitados na sua capacidade de pensar e formular a política e colocá-la em prática. 

Enfatizou o papel das professoras na formação das crianças e o quanto são fundamentais para 

a concretização de uma política tão importante como é a política de alfabetização. 

 Em seguida, iniciamos a exposição da trajetória das discussões e reflexões do grupo 

acerca das Políticas de Alfabetização do município, apresentamos os desafios postos pelo 

grupo – delimitação dos problemas a partir dos diálogos e diagnóstico, discutidos no 4º 

encontro. Explicamos que durante os diálogos e reflexões nos encontros algumas categorias 

emergiram, a saber: reorganização da rede em Ciclo, condições de trabalho e prática 

pedagógica. 

 Expomos para o grupo cada uma das categorias e as situações elencadas, exibindo 

sem identificação algumas falas das professoras nos encontros antecedentes, foi um momento 

tocante porque estas conseguiam se identificar nas falas e algumas ficaram emocionadas. 

Foram evidenciadas as ações definidas pelo grupo a cada categoria elencada, durante os 

diálogos e discussões anteriores. As professoras foram discutindo e fazendo reflexões acerca 

da trajetória apresentada, conforme podemos mostrar no quadro 02. 

 

Quadro 02 - Síntese das categorias emergentes nos diálogos (período de 30/10/2018 a 11/12/2018 e 

 25/05/2019). 

 

Categorias Situações Ações Apontadas 

 

Reorganização da 

rede em ciclo 

Falta de conhecimento sobre a proposta 

do Ciclo de Aprendizagem. 

 
 

 

Aprovação automática dos alunos sem 
habilidades de Leitura e Escrita. 

 

 
 

-Estudar o ciclo de aprendizagem 

e pensar a organização do 

trabalho pedagógico (tempos e 
espaços); 

 

- Propor ações para os alunos 
sem habilidades de leitura e 

escrita, pensando nessa oferta 

mínima de aprendizagem 
significativa ao aluno.  
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A entrada dos programas Pacto Bahia e 

PNAIC no município. 
 

 

_ Propor uma intervenção com 

aluno do 1º ano para que ele não 
avance para o 2º ano sem que ele 

esteja alfabetizado. 

Condições de 

Trabalho 

Falta de material didático.  
Estrutura das escolas. 

Falta de recursos tecnológicos. 

Espaços para estudos, planejamento e 

pesquisa nas escolas. 
 

Apesar das condições afetarem 
consideravelmente o trabalho 

docente, esse tema extrapola as 

nossas possibilidades de 

mudanças, pois dependem da 
secretaria e de fatores externos. 

Prática Pedagógica Perfil dos professores alfabetizadores. 

Necessidade de Formação continuada. 
Acompanhamento/apoio ao trabalho 

docente. 

Autonomia didático-pedagógico. 

Práxis Pedagógica. 

- Estudar os documentos que 

orientam a educação brasileira: 
diretrizes curriculares e BNCC. 

 

-Estudar as práticas pedagógicas 

– teoria x prática, e as práticas 
desenvolvidas pelas professoras. 

 

-Promover o protagonismo na 
escola (autoavaliação da própria 

prática) 

 

-Critérios para estabelecer o perfil 
dos professores alfabetizadores. 

   Fonte: Elaborado pelo grupo, e sistematizado pela pesquisadora, 2019. 

 

  Após a apresentação e discussão quadro 2, da trajetória da pesquisa e das 

categorias emergentes na pesquisa, as professoras formaram três grupos para discutir, a partir 

do quadro, quais ações deveríamos apresentar a fim de contribuir com a política de 

alfabetização do município. Ao final, cada grupo apresentaria em plenária as ações elencadas, 

e este escolheria as ações com possibilidade exequíveis.  

 

1.5.2.5 Apresentação das Ações: o sexto Encontro  

 

 O sexto encontro foi realizado em 28/05/2019, às 17h30min., na Escola Municipal 

de Ubaitaba. Teve duração de 1:00h, com a presença de 09 professoras, 02 professoras não 

puderam estar presentes por trabalharem em outro município, mas enviaram as suas 

contribuições. 

 A pesquisadora fez uma síntese do encontro no sábado dia 25/05/2019, e solicitou 

que os grupos apresentassem as ações que foram elencadas para contribuir com a 

alfabetização do município, posteriormente, deveríamos selecionar as possíveis ações 

exequíveis pelo grupo. 

 As ações elencadas pelo grupo 01 foram: Criar um núcleo de estudo de 
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professores alfabetizadores do município (sugestão de nome: NEPAMU), valorização dos 

profissionais com: oficinas aplicadas pela secretaria, investimento na qualificação do 

profissional (formação continuada, mestrado), usar critérios de perfil do profissional para 

lecionar nos anos iniciais, aulas de reforço escolar para os alunos, estudar e rever o ciclo de 

aprendizagem: a aprovação automática. 

 O grupo 02 elencou as seguintes ações: Criar um grupo de estudos dos professores 

do quadro efetivo e comprometidos para avaliar a cada dois meses os avanços de ensino e 

aprendizagem dos alunos, bem como a prática pedagógica dos professores, sendo necessário 

ter na Secretaria de Educação uma equipe técnica a disposição para dá suporte pedagógica. 

Acontecer trocas de experiências exitosas entre os professores. Oferecer aulas no contraturno 

para os alunos com necessidade de ser alfabetizado, repensar o perfil dos professores 

alfabetizadores, mais parcerias com a secretaria de saúde (para ajudar os alunos que não 

aprendem e não tem condições de fazer exames), coordenador pedagógico com uma carga 

horária maior nas escolas, rever a questão da aprovação automática. 

 O grupo 03 elencou as seguintes ações: Designar um profissional alfabetizador e 

fiscalizador para sugerir atividades alfabetizadoras e fiscalizar a aplicação, sinalizar requisitos 

para aprovação, determinar ações a serem realizadas com os alunos reprovados, aplicar 

atividades alfabetizadoras em todas as áreas, criar e usar o cantinho/sala de leitura, premiar 

avanços na leitura e escrita das crianças, aplicar testes semanais do que se trabalhou, premiar 

pais que ajudem na alfabetização de seus filhos, criar o amigo alfabetizador. 

                Após apresentação e discussão de todas as ações, o grupo decidiu que é possível 

contribuir com a alfabetização do município com as seguintes ações: Criação de um grupo de 

estudos com os professores alfabetizadores. Este grupo terá o objetivo de estudar temas 

voltados à educação e, especificamente, a alfabetização de crianças; Estudos sobre a 

aprovação automática para construção de uma proposta de intervenção, trocar experiências 

exitosas, levantamento e discussão de problemáticas da rede acerca da alfabetização e envio 

de demandas para o órgão competente (Secretaria de Educação); Buscar parcerias com outras 

instituições para oferecer oficinas e cursos de formação continuada para melhorar a prática 

pedagógica. 

A pesquisadora ressaltou que pela Pesquisa-Ação esse grupo foi fortalecido e o quanto 

isso foi significativo. Para além dos objetivos pretendidos para a pesquisa, os encontros com 

as professoras alfabetizadoras possibilitaram o repensar das ações, a tomada de consciência, 

para propor mudanças de postura e posicionamentos a fim de contribuir para uma educação 

pública de qualidade. A síntese das ações propostas pelo grupo está disposta no quadro 03. 
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Quadro 03 – Ações apresentadas pelas Professoras Alfabetizadoras no 6º encontro da pesquisa em 
 Ubaitaba/BA – 28/05/2019. 

 

AÇÕES DETALHAMENTO 

1. Criação de um grupo de estudos com as 
Professoras Alfabetizadoras. 

 

2. Formação continuada para as Professoras 

Alfabetizadoras.  
 

3. Encaminhamento de demandas do Grupo 

de Estudos à Secretaria Municipal da 
Educação. 

 

Obs. Todas as ações com o apoio da 

Secretária Municipal de Educação. 

1. Organização de um grupo de estudos com as 
professoras alfabetizadoras (1º ao 5º ano Ensino 

Fundamental Anos Iniciais), objetivando estudar a 

política educacional municipal, especificamente, a 

alfabetização de crianças, visando à construção de 
uma proposta de intervenção na Rede Municipal em 

Ubaitaba. 

 
 

2. Realizar um Encontro de Formação, a cada 

semestre, com as Professoras Alfabetizadoras, em 

parceria com outras instituições de ensino, visando 
estabelecer uma rede de trocas por meio de 

experiências exitosas no processo de alfabetização. 

 
 

3. Apresentação à Secretaria da Educação das 

sugestões do Grupo de Estudo das professoras 

Alfabetizadoras para as demandas identificadas nos 
encontros no/pelo grupo.  

Fonte: Elaborado pelo grupo, e sistematizado pela pesquisadora, 2019.     

 

 As discussões e reflexões dos encontros com as professoras alfabetizadoras estão 

postas no capítulo 4 deste trabalho. 

 

1.5.2.6 Seminário de Divulgação Externa: o sétimo encontro  

 

O sétimo encontro com as professoras alfabetizadoras foi realizado no dia 22 de julho 

de 2019 às 16:00h no Auditório do Colégio Estadual Octacílio Manoel Gomes e teve como 

finalidade divulgar os resultados da pesquisa desenvolvida com o grupo de professoras 

alfabetizadoras, apresentar as ações sistematizadas, bem como apresentação e entrega do 

Plano de Ação para criação do grupo de estudo, com vista ao fortalecimento do grupo 

enquanto alfabetizadoras da rede, objetivando momentos de estudos, trocas de experiências 

para contribuir com a alfabetização do município. 

 Nesse encontro contamos com a participação do representante da Secretaria Municipal 

de Educação de Ubaitaba e Coordenador Geral do Ensino Fundamental anos iniciais, 

Representantes do Conselho Municipal de Educação, Coordenador Geral do Ensino 

Fundamental anos finais, Presidente do Fórum Municipal de Educação, profissionais de 

outras redes de ensino, coordenadores pedagógicos, ex-secretária de educação, professoras 

participantes da pesquisa, a pesquisadora e a Profa. Dra. Emilia Peixoto Vieira. 
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 O seminário foi desenvolvido em dois momentos: o primeiro momento consistiu na 

socialização da análise dos diálogos nos encontros a partir da Pesquisa-Ação, e divulgação 

dos resultados da pesquisa sobre a implementação das políticas de alfabetização no município 

de Ubaitaba-Ba, e em seguida, a entrega do Plano de ação com as ações sistematizadas pelo 

grupo de professoras alfabetizadoras. 

 O segundo momento, houve a participação dos presentes em que tiveram a 

oportunidade de colocar suas percepções acerca dos resultados da pesquisa e perspectivas 

futuras para a alfabetização no município, as professoras também contribuíram com esse 

momento expondo como foi participar e o envolvimento com a pesquisa, bem como as 

perspectivas para as próximas ações. 

 Posteriormente, a Prof.ª Dra. Emilia Peixoto também contribuiu com esse 

momento, externando a satisfação em fazer parte dessa pesquisa, ressaltou a importância da 

pesquisa sobre a implementação das políticas de alfabetização para o município de Ubaitaba, 

principalmente no momento difícil que se encontra a educação brasileira. 
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2. ESTADO E POLÍTÍCAS EDUCACIONAIS 

 

Neste capítulo discorremos a respeito da concepção de Estado e Sociedade dando 

ênfase para as reformas ocorridas nos anos de 1990, de impacto substancial, as quais 

implicaram nas redefinições do papel do Estado e, por sua vez, atingiram as políticas públicas 

educacionais do país.  

No Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, as políticas públicas 

sociais, de modo geral, sempre refletiram os diferentes papéis assumidos pelo Estado, suas 

ações e intervenções. Desse modo, para elucidar o debate acerca da implementação das 

políticas educacionais de alfabetização, é relevante discutir a concepção e o papel do Estado 

nas políticas públicas sociais sob a perspectiva da corrente teórica que estamos ancorados. 

Nessa perspectiva, entendemos que a contribuição de Poulantzas (1985), formulada sobre o 

Estado europeu do século XX, se faz não apenas atual como imprescindível para o estudo dos 

Estados capitalistas na atualidade. 

Poulantzas (1985) conceitua o Estado como “a condensação material de uma relação 

de forças entre as classes e frações de classe” (p. 147). Tal entendimento leva-nos a julgar que o 

Estado comporta contradições de classe, não é um bloco monolítico, mas atravessado por 

fissuras resultantes das fragmentações das classes dominantes e das lutas populares contra os 

interesses políticos. 

O autor opõe-se a ideia de que o Estado seria uma entidade de direito exclusivo, ou 

seja, um instrumento a serviço da arbitrariedade de uma única classe e passa a evidenciar as 

contradições constitutivas que perpassam as relações de forças ou, mais precisamente, “a 

condensação material e específica de uma relação de forças entre classes e frações de classes” 

(POULANTZAS, 1985, p.148).   

O autor esclarece que o Estado:  

sua política, suas formas, suas estruturas, traduzem, portanto, os interesses da 

classe dominante não de modo mecânico, mas através de uma relação de 

forças que faz dele uma expressão condensada da luta de classes em 
desenvolvimento. (IBIDEM, p. 149). 

 

Nesse sentido, segundo o autor: 

 

entender o Estado como uma condensação material de forças, significa 

entendê-lo como um campo e um processo estratégico onde se entrecruzam 

núcleos e redes de poder que ao mesmo tempo se articulam e apresentam 
contradições e decalagens uns em relação aos outros (IBIDEM, p. 157). 
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 O Estado passa a ser tratado como a expressão da luta de classes. De acordo com 

Poulantzas (1985): “o Estado concentra não apenas a relação de forças entre frações de classe 

dominante do bloco no poder, mas também a relação de forças entre estas e as classes 

dominadas” (p. 162). Considerar a luta de classes no Estado abre uma perspectiva que supera 

a instrumentalização de categorias analíticas, permite pensar no sentido da superação do modo 

de produção capitalista. 

Nessa perspectiva, as contradições de classe representam a base material e 

organizacional do Estado que se concentra mediante a lacuna de duas questões que se 

condensam: a relação do Estado com as classes dirigentes e a relação do Estado com as 

classes dirigidas. 

Embora Poulantzas (1985) demonstre a sobreposição da classe burguesa no que 

concerne ao estabelecimento da hegemonia no contexto do Estado capitalista, o autor reitera o 

caráter contraditório que perpassa as relações de classes ao demonstrar que, mesmo a 

contragosto dos pressupostos que embasam os interesses da classe burguesa, “o Estado 

também age de maneira positiva, cria, transforma, realiza” de modo a favorecer, mesmo que 

em menor medida, a classe operária (IBIDEM, p. 35). 

Ao compreender a não neutralidade do Estado no equilíbrio instável de forças entre a 

burguesia e o proletariado Poulantzas (1985) reafirma em sua abordagem o papel central das 

contradições para o conjunto das relações sociais e, nessa direção, vai afirmar que “as 

diferenças de tática, ou mesmo de estratégia política, numa conjuntura dada ou a longo prazo, 

frente às massas populares, são um dos fatores primordiais de divisão no seio do bloco no 

poder” (p. 165). Porém, “mesmo no caso de uma mudança da relação de forças e da 

modificação do poder de Estado em favor das classes populares, o Estado tende, a curto ou a 

longo prazo, a reestabelecer [...] a relação de forças em favor da burguesia” (IBIDEM, p. 

164).  

A concepção de Estado por Gramsci (2011) também traz importantes contribuições 

para a compreensão das políticas educacionais, à medida que analisa a sociedade capitalista 

por meio da relação entre infraestrutura econômica e superestrutura. Segundo o autor (2011), 

o Estado é concebido, sendo “[...] um equilíbrio da sociedade política com a sociedade civil” 

(p. 267). O que significa dizer que, ele amplia suas funções, incorporando as organizações da 

sociedade civil de modo a manter sua função de sociedade política.  

Nesse sentido, a sociedade política é formada pelo agrupamento de mecanismos por 

meio dos quais a classe dominante detém os instrumentos de repressão e coerção (GRAMSCI, 

1978, p. 224). Segundo Gramsci,  
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É aparelho de coerção estatal que assegura “legalmente” a disciplina dos 

grupos que não ‘consentem’, nem ativa nem passivamente, mas que é 
constituído para toda a sociedade, na previsão dos momentos de crise no 

comando e na direção, quando fracassa o consenso espontâneo (IBIDEM, 

225, grifos do autor).    

 

À sociedade política corresponderia às funções de dominação ou de comando sobre 

as classes subordinadas. Ela é constituída pelos aparelhos de coerção do Estado. Na teoria 

marxista clássica, a sociedade política identificar-se-ia ao Estado, concebido como “a 

violência organizada e concentrada da classe dominante” (GRAMSCI, 2001b, p 271). Para 

Gramsci, a sociedade política reúne as atividades da superestrutura que se destinam a manter, 

usando a força, uma determinada “ordem social” e econômica. 

A sociedade civil é constituída como uma esfera 'privada' ou 'não-estatal', ou seja, o 

conjunto de instituições/organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão de 

ideologias, por meio do sistema escolar, das igrejas, dos partidos políticos, dos sindicatos, dos 

meios de comunicação, entre outros. 

Sobre esses dois níveis da superestrutura, Gramsci escreve:  

 

[...] na superestrutura, o que pode ser designado como “sociedade civil”, isto 

é, o conjunto de organismos, habitualmente chamados “internos e privados”, 

e o da “sociedade política ou Estado”, correspondendo respectivamente à 
função de “hegemonia” que o grupo dirigente exerce sobre o conjunto do 

corpo social e à da “dominação direta” ou comando, que se expressa através 

do Estado e do poder “jurídico” (1978, p. 226). 
 

Gramsci esclarece que tanto a sociedade política quanto a sociedade civil têm uma 

função comum de reproduzir as relações e estruturas de poder na sociedade de classes, 

conservando certa base econômica. Contudo, segundo Coutinho (2012), existem diferenças no 

modo de encaminhar essa promoção e conservação nas duas esferas. Enquanto na sociedade 

política a dominação é exercida pela força e coerção, efetivada pelos aparelhos repressivos de 

Estado (burocracias executivas controladoras, polícia, leis, etc.). Na sociedade civil as classes 

buscam conquistar aliados para as suas posições políticas (ou hegemônica) pelo consenso, 

materializado nos aparelhos privados de hegemonia. São organismos sociais, coletivos, 

voluntários e relativamente autônomos, que atuam na sociedade política buscando o 

consentimento pelo domínio da ideologia e da cultura, mesmo que provisoriamente. 

Nesse sentido, o Estado é força e consenso, ou seja, embora esteja a serviço de uma 

classe dominante ele não se mantém apenas pela força e pela coerção legal; sua dominação 

precisa de legitimidade. Em conformidade com Gramsci (2000) o Estado é “todo o complexo 

de atividades práticas e teóricas com as quais a classe dirigente não só justifica e mantém não 
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só seu domínio, mas consegue obter o consentimento ativo dos governados” (GRAMSCI, 

2000, p. 331). 

Nessa perspectiva, o Estado assume a função de ‘educar’ ou de formar certos modos 

de pensar e agir nas massas populares, ou seja, criar um consenso coletivo a favor das ideias e 

ideal da sociedade burguesa utilizando-se não somente da força, mas da persuasão. De acordo 

com Gramsci:  

Todo Estado tem um conteúdo ético, na medida em que uma de suas funções 
mais importantes é a de educar a grande massa da população a certo nível 

cultural e moral, nível (ou tipo) que corresponde às necessidades de 

desenvolvimento das forças produtivas e, por conseguinte, aos interesses das 
classes dominantes. A escola, em sua função educativa positiva, e os 

tribunais, como função educativa repressiva e negativa, são as mais 

importantes atividades do Estado neste sentido; mas na realidade tendem 
para este fim uma multiplicidade de outras iniciativas e de outras atividades 

ditas privadas que formam o aparelho da hegemonia política e cultural das 

classes dominantes (1978, p. 231). 

 
 

Ainda que a classe dirigente se disponha de melhores condições para concorrer e 

permanecer no poder, a classe dirigida também luta por seus interesses e busca impor sua 

ideologia. Vale salientar, que a sociedade civil é entendida como uma esfera mediadora 

necessária entre a estrutura e a superestrutura. Mais que isso, existe uma relação de 

dependência entre estrutura e superestrutura no interior do bloco histórico. Como escreve 

Gramsci, “a dialética da relação entre infraestrutura-superestrutura articula-se, sobre a relação 

entre ação e consciência das classes dominadas” (GRAMSCI, 1978, p. 228). 

 Segundo Afonso (2001), o Estado é compreendido como a organização política que, 

a partir de um determinado momento histórico, conquista, afirma, e mantém soberania sobre 

um determinado território, exercendo, entre outras, a função de regulação coerção e controle 

social, funções também mutáveis e com configurações específicas, tornando-se já na transição 

da modernidade.  

 Conforme Afonso (2001), as políticas educacionais, até muito recente, eram 

políticas que expressavam uma ampla autonomia de decisão do Estado, ainda que essa 

autonomia fosse necessariamente, resultante das relações complexas e contraditórias com as 

classes dominantes, e fosse igualmente sujeita as demandas das classes sociais dominantes e 

de outros atores coletivos e movimentos sociais. Contudo, ainda que haja indicadores que 

apontam para uma crescente diminuição dessa autonomia, continua a ser necessário fazer 

referência ao papel e lugar do estado-nação para compreender a sua crise e a redefinição do 

seu papel. 
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No que diz respeito à nação o autor explica que o seu significado sofreu uma evolução 

diferenciada e lenta antes de coincidir com seu significado atual. Para Puhle citado por 

Afonso (2001, p.17), “nação era apenas definida como o conjunto de cidadãos do Estado. A 

cidadania era universal e abstracta. A homogeneidade cultural ou “étnica” não era exigida 

[...]” (2000, p. 26). Segundo Afonso (2001), é a visão que faz corresponder a um Estado 

coeso, ou fortemente integrado, uma nação, ou mesmo, apenas, uma etnia, em qualquer dos 

casos supostamente identificáveis pela língua e pela cultura dominante [...] (p. 18). 

 Conforme Pereira (2017), cada povo que partilha uma etnia e uma história comum 

busca se constituir em nação, controlar um território e construir seu próprio Estado, dessa 

forma, se constituindo em estado-nação. Nesse quadro, o estado-ação é a sociedade política 

soberana, e o Estado é a instituição maior de uma sociedade em sentido amplo. Segundo o 

autor, o estado-nação ou país é um tipo de sociedade político-territorial soberana, formada por 

uma nação, um Estado e um território. É a forma de poder territorial que se impôs nas 

sociedades modernas a partir da revolução capitalista em substituição aos feudos e, 

principalmente, aos impérios antigos. 

Afonso (2001) discorre que, como contributo para a construção (idealizada) do estado-

nação e, como instrumento de reprodução de uma essencialista de identidade nacional, que o 

papel da escola pública (enquanto escola do Estado) foi decisivo, sobretudo, nos dois últimos 

séculos. Segundo o autor, a centralidade da Escola decorreu, em grande medida,  

 

da sua contribuição para a socialização (ou mesmo fusão) de identidades 

dispersas, fragmentadas e plurais, que se esperava ser reconstruídas em torno 
de um ideário político e cultural comum, genericamente designado de nação 

ou identidade nacional. A intervenção do estado teve, assim um papel 

importante e decisivo na gênese e de desenvolvimento da escola de massas 
(enquanto escola pública, obrigatória e laica), e esta não deixou de ter 

também reflexos importantes da própria consolidação do Estado (IBIDEM, 

p. 18). 

 
 

 O autor ressalta que é por estas e outras razões que a construção histórica da 

cidadania dos estados-nação e sua relação com a educação pública e a ideia de cidadania 

sempre foram exatamente complexas e ambivalentes, e sempre tiveram implicações públicas e 

culturais importantes. Por conta disso, essas implicações são constantemente retomadas e 

analisadas criticamente pelo fato de o papel do Estado estar em definição, em grande medida, 

por influência, mais ou menos direta, dos processos de globalização cultural e de 

transnacionalização do capitalismo (IBIDEM, p. 19). 
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 Almeida (1998) adverte para a necessidade de fazer com muito cuidado a 

avaliação das relações entre os Estados nacionais e os processos de transnacionalização do 

capitalismo, porque, “como o neoliberalismo faz a apologia da globalização, ocorre uma forte 

tendência para atribuir aos Estados nacionais o papel de vítimas desse processo” (p. 20). 

 O autor acrescenta, no entanto, que se os Estados nacionais forem concebidos 

como representantes de interesses de classe ver-se-á que estes interesses só podem ser 

salvaguardados, porque os Estados também desempenham um importante papel na fase atual 

da transnacionalização do capitalismo. 

 Conforme Afonso (2001), é inegável que todos os países se confrontam com a 

emergência de novas organizações e instância de regulação supranacional (ONGs, Mercosul, 

Organização Mundial do Comércio União Europeia) cuja influência se vem juntar a outras 

organizações que já não são recentes, mas que continuam a ser muito influentes (Banco 

Mundial, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico ( OCDE), Fundo 

Monetário Internacional (FMI). Estas, direta ou indiretamente ditam os parâmetros para a 

reforma do Estado nas suas funções de aparelho político-administrativo e de controle social. 

Segundo Afonso (2003),  

 

o protagonismo do Estado estar a manter-se, muito embora a sua 

centralidade, responsabilidade e visibilidade sociais estarem 

simultaneamente, a esbater-se.  A isso não será indiferente o facto de o 

Estado transferir responsabilidades e funções para novos atores sociais e 
induzir, por processos muitos diferenciados, novas representações e 

concepções em torno do bem comum e do espaço público que pretendem 

legitimar esse descentramento. Dois exemplos paradigmáticos podem ser 
referenciados a esse propósito: a promoção de quase-mercados e as relações 

com o terceiro setor (p. 39). 

 

Conforme o autor,  

a promoção de quase-mercados põe em evidência um caráter híbrido das 

novas formas de financiamento, fornecimento e regulação da sociedade e da 

educação. [...] Os quase-mercados, uma espécie de ex libris do caráter 
híbrido público/privado, Estado/mercado, inerente às políticas adotadas na 

fase de expansão neoliberal, não esgotam o sentido das mudanças em curso 

no que diz respeito a redefinição do papel do Estado. Há outros híbridos 
protagonizando porque, não pressupondo a hegemonia do mercado nem a 

destruição vertical do velho espaço público estatal, aprecem poder construir 

como alternativas credíveis para uma “reinvenção solidária do Estado” 

(IBIDEM, p. 39). 
 

Acerca do terceiro sector, de acordo Santos (1999, p.19) conforme citado por Afonso 

(2003, p.39), interroga-se cautelosamente sobre a viabilidade desse poder contribuir para a 
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reforma solidária do Estado, ao admitir que estaria agora aberta a possibilidade de reconvocar 

a comunidade para “protagonizar uma nova proposta de regulação social, mais justa, capaz de 

repor a equação entre regulação social e emancipação social” (SANTOS,1999, p.19).  

Segundo Afonso (2003),  

 

pode-se mesmo dizer que a crise de legitimação do Estado capitalista 

democrático não tem sido mais acentuada porque a assunção do seu novo 

papel de articulador, permite-lhe mais facilmente descentrar a pressão social 
relativa aos direitos para uma pluralidade de novos atores coletivos não-

estatais, os quais, sendo levados a assumir-se como parceiros, assumem 

também, em decorrência desse facto, uma importante parcela de 

responsabilidade na consecução de objetivos públicos que antes recaía 
exclusivamente no Estado (p.40 ). 

 

Ressalta Afonso (2003, p. 40) que a reatualização em novos moldes do poder de 

regulação do Estado contribuem também para a substituição da noção de governo pela (nova) 

noção de governância, e, a partir dos anos de 1990, a implementação das políticas públicas e 

educativas, não, necessariamente significa, a diminuição do papel Estado. 

Os novos moldes de regulação do Estado, segundo Afonso (2003), podem ser 

explicados pelo menos por duas propostas teóricas muito diferentes, mas que partilham da 

ênfase no papel de fatores supranacionais9 na configuração das políticas de educação 

nacional: a perspectiva institucionalista e a da agenda globalmente estruturada para a 

educação. A perspectiva institucionalista  

tenta demonstrar que o desenvolvimento dos sistemas educativos tem como 

pressuposto a existência de uma cultura educacional mundial comum que se 
traduz num conjunto de recursos imateriais disponíveis, partilhados por uma 

comunidade internacional (mundial) composta por Estados-nação autônomos 

que tendem a institucionalizar modelos estandardizados e a seguir 
orientações idênticas (p. 41) 
  

Para esse grupo “as organizações internacionais (OCDE, Unesco, Banco Mundial, 

entre outras) é vista como mais determinante no desenvolvimento dos respectivos sistemas 

educativos e na disseminação de orientações e categorias organizacionais e curriculares do 

que os factores internos a cada um dos diferentes estados-nação” (AFONSO, 2003, p. 41).  

Para a perspectiva da agenda globalmente estruturada para a educação o que está em 

causa é a manutenção e reprodução do sistema econômico capitalista e a posição hegemônica 

 
9 Segundo Bruno (1997), no âmbito da coordenação política de economia integrada mundialmente desenvolve-se 

uma estrutura de poder de abrangência supranacional, embora não juridicamente reconhecida, que se constitui a 

partir da articulação de vários polos (1997, p. 22). Esta nova estrutura de poder constituída de múltiplos polos, 

esvazia o Estado/central de seus poderes e atribuições, limitando, de um lado, sua capacidade de ação, e, de 

outro, provocando sua desagregação mediante as privatizações e a cooptação de seus órgãos (IBIDEM p. 23). 
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que nele detêm os Estados mais poderosos, o que, no entanto, não impede que se analisem as 

especificidades dos processos nacionais na procura das suas articulações com as dinâmicas 

transnacionais10 e globais (IBIDEM, p.40).  

Afonso (2003) citando Roger Dale (1998), referindo-se a essa nova forma de atuação 

do Estado, menciona uma redefinição de prioridades relativas a cada um dos três problemas 

centrais que tem caracterizado o mandato para a educação nas sociedades capitalistas 

democráticas: em primeiro lugar está o apoio ao processo de acumulação, em segundo, a 

garantia da ordem e controle social, e em terceiro lugar, a legitimação do sistema.  

A partir da década de 1990, a modernização do Estado ganhou força, e com ela a 

emergência de um Estado para atender ao novo cenário internacional e nacional, e essa 

repercutiu no setor educacional. Nesse contexto, a atuação do Banco Mundial voltou-se para 

as políticas educacionais, alinhadas a ideia de que seria necessário não só o investimento 

financeiro, mas, também, a adoção do modelo educacional inspirados nas experiências 

exitosas dos países centrais, propostos pelos organismos internacionais que poderia dar aos 

países em desenvolvimento, como o Brasil, as condições necessárias para competir no 

mercado globalizado. “A intensificação dos organismos internacionais no sentido de regular 

as políticas dos países marcou uma nova fase de ação do Estado. Isso quer dizer que o Estado 

modificou seus mecanismos de controle em relação às políticas” (VIEIRA, 2011, p.45). 

O conceito de “regulação” aplicado à educação, segundo Barroso (2005), está 

vinculado à finalidade de “consagrar, simbolicamente, outro estatuto à intervenção do Estado 

na condução das políticas públicas” (p.727). De acordo com o autor, ao se discutir o papel 

regulador do Estado, necessariamente passa-se pela “modernização” da administração pública 

e do tradicional controle por meio de normas e regulamentos burocráticos que historicamente 

marcaram a intervenção realizada pelo Estado. Desse modo:   

 

[...] a “regulação” (mais flexível na definição dos processos e rígida na 

avaliação da eficiência e eficácia dos resultados) seria o oposto da 

“regulamentação” (centrada na definição e controlo a priori dos 
procedimentos e relativamente indiferente às questões da qualidade e 

eficácia dos resultados). Apesar de amplamente divulgada, esta distinção não 

é rigorosa e não traduz quer o significado original do termo regulação, quer 
o sentido com que é utilizado na linguagem científica (BARROSO, 2005, p. 

727). 

 

 
10 Bruno (1997) designa o termo transnacional as grandes empresas até recentemente denominadas 

multinacionais, assim como os novos centros de poder político, que hoje se desenvolvem (p. 19). 
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Barroso (2005) esclarece o caráter polissêmico do conceito de “regulação”, 

destacando que a diferença entre “regulação” e “regulamentação” não se refere a seu fim, 

mas, “com o facto de a regulamentação ser um caso particular de regulação, uma vez que as 

regras estão, neste caso, codificadas (fixadas) sob a forma de regulamentos, acabando, muitas 

vezes, por terem um valor em si mesmas” (p. 727-728). 

Conforme Barroso (2006) há três níveis de regulação para a educação. O primeiro é o 

“transnacional”, proveniente de “programas de cooperação” formulados por organismos 

internacionais para fazerem diagnósticos e propor “soluções”. O segundo, “regulação 

nacional”, consiste na forma como o Estado e suas autoridades mantém o controle do sistema 

educacional, por meio da elaboração das normas que as conduzem. E o terceiro nível, é 

denominado de “micro regulação local”, consiste pelas formas com que os atores, por 

exemplo, em universidades ou escolas, executam as normas definidas, adotando-as em seu 

espaço de atuação. 

O autor, nesse sentido, esclarece que as novas regulações são advindas a partir das 

reformas de Estado e vêm ocorrendo em nível mundial, fazendo o sistema educacional se 

adequar à nova fase do capitalismo globalizante transnacional, pautado, dentre outros, pela 

exigência da liberalização do comércio para a abertura de novos mercados para o capital. 

 

2.1 Políticas Públicas Educacionais: As Políticas de Alfabetização no Brasil e a concepção 

de Alfabetização e Letramento  

 

A análise do conceito de Estado e sua relação com a Sociedade nos auxilia a 

compreender como o estado brasileiro entre o final dos anos de 1980 e início de 1990 

organiza a educação brasileira. A educação brasileira na década de 1990 aos dias atuais tem 

sido amplamente discutida para a busca da qualidade social, com a implementação de diversas 

políticas públicas educacionais. Diante desse contexto, embora não tenhamos a intenção de 

aprofundar nem esgotar o debate sobre as políticas públicas educacionais, faz-se necessário 

discorrer acerca da concepção de “Políticas Públicas”, “Políticas Públicas Sociais” e 

“Políticas Educacionais”, pois, embora suscitem semelhanças, merecem ser esclarecidas à 

medida que possuem pontos que as distinguem.  

Höfling (2001) entende as políticas públicas como o Estado em ação, ou seja, “é o 

Estado implantando um projeto de governo, através de programas, de ações voltadas para 

setores específicos da sociedade” (p. 31). Nessa direção, as políticas públicas são diretrizes 

traçadas por um governo, visando o desenvolvimento de um determinado setor da sociedade. 
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Desse modo, essas políticas são entendidas como responsabilidade do Estado, mas não 

pensada unicamente por essa instituição. 

A autora faz uma distinção entre Estado e Governo,  

 

Estado como o conjunto de instituições permanentes – como órgãos 
legislativos, tribunais, exército e outras que não formam um bloco 

monolítico necessariamente – que possibilitam a ação do governo; e 

Governo, como o conjunto de programas e projetos que parte da sociedade 
(políticos, técnicos, organismos da sociedade civil e outros) propõe para a 

sociedade como um todo, configurando-se a orientação política de um 

determinado governo que assume e desempenha as funções de Estado por 
um determinado período (HÖFLING, 2001, p. 31). 

 

Nessa perspectiva, Tondin (2013) afirma que, de modo geral, as políticas públicas 

refletem as decisões de um governo e se constituem em instrumentos a partir das quais o 

Estado age na direção da sociedade, a fim de encaminhar demandas e resolver problemas de 

diferentes grupos com vistas à transformação da realidade e, “[...] neste processo acaba 

também incorporando as contradições presentes na disputa de interesses destes grupos” 

(SANTOS, 2012, p. 11).  

As políticas públicas são desse modo, estrategicamente utilizadas como um 

mecanismo de resolução “pacífica” dos conflitos pelo Estado, que busca direcionar seus 

esforços para manter uma contínua formação e superação de equilíbrios instáveis, entre os 

interesses de determinado grupo dominante e os interesses dos grupos subordinados, 

cumprindo assim sua função de reproduzir as relações e estruturas de poder na sociedade de 

classes. 

Entre as políticas públicas, encontramos as políticas sociais, que se referem segundo 

Höfling (2001), a ações que determinam o padrão de proteção social implementado pelo 

Estado. Tais ações devem estar voltadas para a diminuição das desigualdades. 

 

[...] a ações que determinam o padrão de proteção social implementado pelo 

Estado, voltadas, em princípio, para a redistribuição dos benefícios sociais 

visando a diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo 
desenvolvimento socioeconômico. As políticas sociais têm suas raízes nos 

movimentos populares do século XIX, voltadas aos conflitos surgidos entre 

capital e trabalho, no desenvolvimento das primeiras revoluções industriais 
(IBIDEM, p. 34). 

 

De acordo com Vieira (2011), isto significa que, para manter o equilíbrio em 

sociedade e continuar a manter o poder de uma determinada classe, o Estado se vê 

pressionado a emitir políticas sociais frente às reivindicações e demandas dos trabalhadores e 
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dos setores não beneficiados pelo desenvolvimento capitalista. Com essas medidas, além de 

produzir condições materiais à maioria da população expropriada dos meios de produção, visa 

assegurar a forma de organização de uma determinada sociedade, no caso a capitalista. 

 Segundo Shiroma, Morais e Evangelista (2011) as políticas públicas sociais são 

mediatizadas pelas lutas, pressões e conflitos, portanto, não são abstratas e estáticas, mas são 

empregadas de forma estratégica no decurso dos conflitos sociais e expressam a capacidade 

administrativa e gerencial do governo para implementar as decisões. 

Dentre as políticas sociais, Höfling (2001) inclui a educação e esclarece ser uma 

política pública de corte social, de responsabilidade do Estado – mas não pensada somente por 

seus organismos. Para a autora, “a educação também assume ‘feições’ diferentes em 

diferentes sociedades e diferentes concepções de Estado” (IBIDEM, p. 34). Isto porque a 

implementação da política pública para uma determinada sociedade reflete os conflitos de 

interesses, os arranjos feitos nas esferas de poder que perpassam as instituições do Estado e da 

sociedade como um todo. 

Santos (2012) salienta que “[...] ao longo da história da educação brasileira, as 

políticas educacionais estiveram intimamente relacionadas ao contexto social, político e 

econômico de cada época, procurando adequar o sistema de ensino à estrutura social vigente 

ou em emergência” (p. 07) e, consequentemente, buscando contemplar as demandas e 

solucionar os problemas sociais.  

 Oliveira (2010, p. 98) concebe as políticas educacionais como “[...] aquelas que 

regulam e orientam os sistemas de ensino, instituindo a educação escolar”. Também Klein 

(2006, p. 140) entende que elas “[...] devem ser formuladas para se obter e manter uma 

educação de qualidade”, motivos pelos quais a qualidade11 da educação está diretamente 

relacionada à implementação das políticas públicas da área. 

Nessa perspectiva, as Políticas educacionais são ações públicas voltadas à educação, 

interferem no campo educacional, visando assegurar o direito de todos os cidadãos à 

educação. Possuem peculiaridades históricas e legais que a diferem das demais políticas 

públicas sociais: 

 

As políticas educacionais, nesta perspectiva, expressam a multiplicidade e a 

diversidade da política educacional em um dado momento histórico. Dizem 

respeito a áreas específicas de intervenção, daí porque se fala em políticas de 

 
11 Não cabe neste trabalho a discussão sobre qualidade da educação, uma vez que entendemos que o termo 

qualidade não é simples definir. Segundo Oliveira e Araújo (2005) “Qualidade é uma palavra polissêmica, ou 

seja, comporta diversos significados e por isso tem potencial para desencadear falsos consensos, na medida em 

que possibilita interpretações diferentes do seu significado segundo diferentes capacidades valorativas” ( p. 7). 
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educação infantil, educação básica, educação superior, etc. Cada uma delas, 

por sua vez, pode se desdobrar em outras. Isso significa dizer que, a 
depender do ponto de vista de onde se examina uma determinada esfera de 

intervenção estatal, a relação entre o todo e as partes se modifica, na 

proporção direta do que é maior ou menor nos diferentes campos de 

atividade (VIEIRA, 2007, p. 56). 
 

Höfling (2001) esclarece que para a eficiência e eficácia de uma política pública para 

a educação, faz-se necessário ampliar a participação dos envolvidos nas esferas de decisão, de 

planejamento e de execução. E, que, uma vez a administração pública admitida sob uma 

análise crítica de Estado: “considere sua função atender a sociedade como um todo, não 

privilegiando os interesses dos grupos detentores do poder econômico” (IBIDEM, p. 40).  

Segundo Silva (2014), as políticas educacionais atuais embora apresentadas como 

mecanismos de desenvolvimento social, expressam os antagonismos e as contradições do 

contexto social, histórico, político e econômico no qual se desenvolvem. Não expressam 

apenas os interesses da classe dirigente como também podem constituir proposições 

alternativas e transformadoras, principalmente para as camadas mais pobres da população. 

As Políticas de Alfabetização também vão sendo redefinidas a partir do papel do 

Estado. Soares (2016) discorre que até os anos 1980, via-se no método a solução para o 

fracasso na alfabetização. Nesse período, sempre concentrado na classe ou série inicial do 

ensino fundamental, traduzindo-se em ações para os altos índices de reprovação, repetência e 

evasão. Como o fracasso persistia a despeito do método em uso, cada momento um novo 

método era tentado, e assim o pêndulo oscilava: ora uma ou outra modalidade de método 

sintético, ora uma ou outra modalidade de método analítico. 

Conforme a autora, nos anos de 1980, o construtivismo surge como uma alternativa 

de combate ao fracasso em alfabetização. Embora reconhecendo que as causas do fracasso 

eram, sobretudo de natureza social (FERREIRO e TEBEROSKSY, 1986 p.17-8), citada por 

Soares (2016, p. 23) propunha que a solução, para combater os altos índices de reprovação na 

aprendizagem inicial da língua escrita, seria não um método, mas uma nova concepção do 

processo de aprendizagem da língua escrita. Nesse contexto, Soares (2016) relata que, 

contudo,  

 

nos anos iniciais do século XXI, apesar da hegemonia exercida pelo 

construtivismo nas duas décadas anteriores, o fracasso em alfabetização 
persiste, embora esse fracasso, agora, configure-se de forma diferente: 

enquanto, no período anterior, o fracasso revelado por meio, de sobretudo, as 

avaliações internas à escola, concentrava-se na série inicial do ensino 

fundamental, a então chamada “classe de alfabetização”, o fracasso na 
década inicial do século XXI é denunciado por avaliações externas a escola, 
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avaliações estaduais, nacionais e internacionais -, e já não se concentra na 

série inicial da escolarização, mas espraia-se ao longo de todo o ensino 
fundamental, chegando mesmo ao ensino médio, traduzindo em altos índices 

de precário ou nulo domínio da língua escrita, evidenciando grandes 

contingentes de alunos não alfabetizados ou semialfabetizados depois de 

quatro, seis, oito anos de escolarização. (p. 23-24) 
 

Diante desse cenário, o Estado para tentar responder o problema da alfabetização no 

Brasil, implementa Políticas Educacionais de Alfabetização. Santos (2012) salienta que “[...] 

ao longo da história da educação brasileira, as políticas educacionais estiveram intimamente 

relacionadas ao contexto social, político e econômico de cada época, procurando adequar o 

sistema de ensino à estrutura social vigente ou em emergência” (p. 07) e, consequentemente, 

buscando contemplar as demandas e solucionar os problemas sociais.  

Nesse sentido, Gontijo (2014) esclarece que desde 1996, principalmente a partir da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9394/96 o governo federal, por meio do 

Ministério da Educação (MEC), vem intensificando as discussões, debates, ações, 

movimentos e articulações políticas em torno da Alfabetização no Brasil, com ênfase para as 

crianças.  

Nessa direção, a partir da aprovação da LDB, começaram a serem delineados novos 

rumos da política de alfabetização no Brasil. A LDB nº 9394/96, determina que cada 

município e supletivamente, o estado e a União, deveriam matricular todas as crianças a partir 

dos setes anos de idade e, facultativamente, a partir dos seis anos no ensino fundamental.  

Em 2006, após pressões internacionais, o Brasil institui a Lei nº 11.274, e determina 

a duração de nove anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória, aos seis anos 

de idade. Essa lei tem como finalidade, “[...] oferecer maiores oportunidades de aprendizagens 

no período de escolarização obrigatória e assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de 

ensino, as crianças prossigam seus estudos alcançando maior nível de escolaridade” 

(BRASIL, 2007a, p. 14).  

O contexto que essa Lei foi criada também revela duas preocupações do MEC: 

resposta aos resultados da avaliação externa e, portanto, a necessidade de alfabetização na 

idade certa, e financiamento por haver escassos recursos para reverter os dados da 

alfabetização de crianças no Brasil. 

Segundo Viegas e Scaff (2015), o documento de orientações gerais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos (BRASIL, 2007a), justifica a ampliação do período de 

escolarização obrigatória, pois se constata que há ingresso tardio das crianças da faixa etária 
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de seis anos dos setores populares na escola, em oposição às classes sociais médias e altas que 

já se encontram na escola.  

Sendo assim, a intenção dessa medida é diminuir os índices de fracasso escolar, pela 

garantia de que todas as crianças tenham um tempo ampliado de convívio escolar, 

principalmente das classes populares, ponto ressaltado pelo estudo de Ferraro (2009), uma vez 

que o Brasil terminou o século XX e adentrou o XXI com um número preocupante de pessoas 

não alfabetizadas. O autor justifica a afirmação com base no censo demográfico do ano 2000 

que indicou o montante de 17.552.762 de pessoas entre a população de 10 anos ou mais, 

incluindo também as crianças de 8 e 9 anos (1.282.396), no referido censo, que ainda não 

haviam aprendido ler e escrever. O total de analfabetos estava em mais de 18,8 milhões de 

pessoas na população de 8 anos ou mais.  

Nessa conjuntura, foi aprovado também o Decreto nº 6.094/2007 que dispõe sobre a 

implementação do “Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação”, pela União, em 

regime de colaboração com municípios, Distrito Federal e estados, mediante programas e 

ações de assistência técnica e financeira, que determina no seu artigo 2º: 

 

 I - Estabelecer foco na aprendizagem;  

 II - Alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade;  
 III - Acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da 

sua frequência e do seu desempenho em avaliações (BRASIL, 2007b). 

 

Com todo esse contexto de implementação de Políticas de Alfabetização no Brasil a 

partir dos anos 2000, mais uma vez, o estado brasileiro apresenta nova proposta de 

regulamentação das políticas educacionais com o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), em 2007, visando diretrizes com o Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, estratégia para elevar os índices do IDEB.  

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação foi instituído pelo Decreto nº 

6.094/2007. Conforme o art. 1o O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação é a 

conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atuando em regime 

de colaboração, das famílias e da comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da 

educação básica. 

Dentre as 28 diretrizes do Plano de Metas as I, II, XII e XIX, influenciam 

diretamente as políticas destinadas à alfabetização de crianças de 6 a 8 anos:  
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I - estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a 

atingir;  
II - alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os 

resultados por exame periódico específico;  

XII - instituir programa próprio ou em regime de colaboração para formação 

inicial e continuada de profissionais da educação;  
XIX - divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da 

educação, com ênfase no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 

IDEB (BRASIL, 2007b, p.01-02). 
 

 

As políticas educacionais para os anos iniciais da escola básica, implementadas no 

governo Lula, a partir de 2005, o Movimento Todos Pela Educação12, e em setembro de 2006, 

o projeto Compromisso Todos Pela Educação13, evidenciam a inserção do terceiro setor, na 

elaboração, formulação das políticas públicas educacionais, dentre elas, a de alfabetização, 

como já mencionamos anteriormente.  

 Conforme Shiroma, Garcia, Campos, os empresários brasileiros, desde o início dos 

anos de 1990, propõem reformar a educação e a escola tornando-a mais eficaz às novas 

demandas do capital, formando um novo trabalhador que dominasse as novas competências 

tecnológicas e organizacionais. Nessa perspectiva, além de propor a importação da eficácia do 

modelo empresarial pretendia-se “repor a função social da educação e da escola 

destituindo‐as, contudo, do seu caráter público” (SHIROMA, GARCIA, CAMPOS, 2011, 

p.227). 

De acordo com as autoras, “Os empresários se antecipam e pautam a agenda 

governamental: reafirmam o papel do Estado redefinindo, no entanto, o sentido e o 

significado da educação pública” (SHIROMA, GARCIA, CAMPOS, 2011, p. 226). O 

movimento propõe a mobilização da iniciativa privada e das organizações sociais do terceiro 

setor para atuar junto com o Estado no provimento da educação. 

De acordo com a literatura que versa sobre Alfabetização, a partir dos estudos de 

Soares (1995), Tfouni (2010), Kleiman (1995) e outros estudiosos, para além dos mecanismos 

de ensino e aprendizagem acerca da alfabetização e o processo de aquisição da leitura e 

 
12 O Movimento “Todos Pela Educação12” foi criado em 2005, por um grupo de líderes empresariais no 
momento em que a valorização da educação escolar começou a se tornar uma importante referência de formação 

e valores sociais das futuras gerações de trabalhadores brasileiros.  
13 O projeto foi lançado no congresso intitulado “Ações de Responsabilidade Social em Educação: Melhores 

Práticas na América Latina”, realizado no Museu do Ipiranga, São Paulo. No evento, foram anunciadas as cinco 

metas que compõem o projeto: 1) Toda criança e jovem de 4 a 17 anos estará na escola; 2) Até 2010, 80% e, até 

2022, 100% das crianças de 8 anos de idade estarão plenamente alfabetizadas; 3) Todo aluno aprenderá o que é 

apropriado para a sua série; 4) Todo aluno concluirá o Ensino Fundamental até os 16 anos de idade e o Ensino 

Médio até os 19 anos; 5) O investimento em educação deve ser garantido e gerido de forma eficiente e ética. A 

partir desse projeto, o movimento consegue divulgar e monitorar a situação da educação no país.  

Fonte: Disponível em: https://www.todospelaeducacao.org.br, Acesso em: 11 jan. de 2019. 
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escrita, até então relevantes, avançam-se os estudos sobre a concepção de Alfabetização, e 

concomitantemente, o Letramento. A princípio, o termo letramento, de acordo com Soares 

(2011), nos remete a perspectiva política do campo educacional, isto é, uma ideia de 

ampliação da função e finalidade do ensino. Embora se discuta o letramento nos últimos anos, 

mas, de acordo com Soares (2011, p. 27), ele apareceu pela primeira vez no Brasil em 1986, 

no livro “No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística escrita por Mary Kato”. 

 
O surgimento do termo literacy, nessa época, representou, certamente, uma 

mudança histórica nas práticas sociais: novas demandas sociais pelo uso da 

leitura e da escrita exigiram uma nova palavra para designá-las. Ou seja: 
uma nova realidade social trouxe a necessidade de uma nova palavra 

(SOARES, 2011, p. 29). 

 

Soares (2012a, p. 31) define, etimologicamente, alfabetizar como: levar à aquisição 

do alfabeto, ou seja, ensinar a ler e a escrever é “a ação de alfabetizar, de tornar alfabeto". 

Desse modo, alfabetizar significa desenvolver as habilidades de codificar e decodificar a 

língua e se apropriar do sistema de escrita alfabética. Assim, a especificidade da alfabetização 

é a aquisição do código alfabético e ortográfico por meio do desenvolvimento das habilidades 

de leitura e de escrita. 

Segundo a autora (1998), a origem do termo letramento está ligada à necessidade de 

definir o estado ou a qualidade daquele que utiliza a leitura e a escrita como uma prática 

social, e envolve o ler e o escrever nas dimensões individual e social. O letramento refere-se 

às condições que o sujeito adquiriu para operar cognitivamente sobre o texto escrito a partir 

do desenvolvimento de habilidades de leitura. Estas se estendem da habilidade de traduzir, em 

sons, sílabas sem sentido às habilidades cognitivas e metacognitivas, aplicadas a diferentes 

tipos de materiais (SOARES, 2012b). Vale salientar que, a leitura e a escrita são processos 

diferentes, porém complementares, e que o letramento envolve ambos. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa lançado em 

2007, como uma referência (não obrigatória) para a elaboração dos currículos das unidades 

educacionais, o termo letramento ainda não era tão conhecido, contudo, constava que,  

 

Letramento, aqui, é entendido como produto da participação em práticas 

sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas 

discursivas que precisam da escrita para torná-las significativas, ainda que às 
vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou escrever (BRASIL, 

1997, p. 21 - PCN 1ª a 4ª séries). 
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Soares (2004), ao discutir o processo de alfabetização, entende esse fenômeno 

condizente a aquisição individual de cada sujeito, do sistema de códigos linguísticos e, 

consequentemente, o sistema de escrita. Ou seja, para a autora é “o domínio da técnica, 

domínio do código convencional da leitura e da escrita e das relações fonema/grafema, do uso 

dos instrumentos com os quais se escreve” (SOARES, 2004, p. 16) daí a interdependência 

entre os termos e concepção de Alfabetização e Letramento.  

O Letrar não significa o processo de codificação e decodificação dos signos 

linguísticos, mas fazer uso social da leitura e escrita, ou seja, compreender o que lê e escreve 

dentro dos aspectos das áreas de conhecimentos. Assim, diz Soares, é, “o resultado da ação de 

ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita; O estado ou condição que adquire 

um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita e de suas 

práticas sociais” (SOARES, 2009, p. 39).  

Sendo assim, para a autora vale destacar a compreensão dessas considerações entre 

letramento na perspectiva escolar e social.  

 

Letramento escolar e letramento social, embora situados em diferentes 
espaços e em diferentes tempos, são parte dos mesmos processos sociais 

mais amplos. O que explicaria porque experiências sociais e culturais de uso 

da leitura e da escrita proporcionadas pelo processo de escolarização acabam 
por habilitar os indivíduos à participação em experiências sociais e culturais 

de uso da leitura e da escrita no contexto social extraescolar (IDEM, 2004, p. 

111). 

 

Por esse aspecto que Mortatti (2004) alerta que a alfabetização por si somente e a 

escolarização, pelo fato de acesso, não garantem o letramento, como considerado aspecto de 

compreensão e aplicação dos resultados do domínio da leitura e escrita nas práticas sociais. 

Contudo, a autora consegue identificar que a alfabetização e a escolarização são elementos 

cruciais para que os sujeitos possam se tornar letrados. 

A partir dessas considerações, as concepções de Alfabetização e Letramento têm 

aspectos diferentes. O primeiro consiste num processo em que cada sujeito, individualmente, 

alcança o domínio da leitura e escrita; o letramento passa a ser compreendido como o 

processo (alfabetização) mais amplo, em que os sujeitos conseguem fazer uso da leitura e 

escrita nas suas práticas e vivências no mundo letrado, quer seja, no âmbito da dimensão 

individual ou em seus grupos sociais. 

Segundo Gontijo (2014), as discussões, estudos e debates a respeito da concepção do 

Letramento associado à Alfabetização, se tornou um discurso hegemônico a partir dos anos de 



78 
 

2000, tanto por estudiosos da área, como nos documentos oficiais e basilares da Educação 

Básica instituídos pelo Ministério da Educação para todo o território brasileiro. 

Para Soares (2016), a vinculação que em geral se faz de início do processo de 

alfabetização com a organização do sistema formal de ensino, no pressuposto de que é nele, 

só nele e pela ação dele que a criança se alfabetiza – é a luz dessa vinculação que se tem 

polemizado sobre a definição do início, e também do termino desse processo. No entanto, as 

Políticas de Alfabetização na idade certa, segundo a autora, demonstra a fragilidade dessa 

vinculação o fato de que a divisão do sistema de ensino em segmentos, a idade de entrada nele 

e o tempo determinado para que ele inicie e se complete a alfabetização modificam-se ao 

longo do tempo, basicamente em função de possibilidades econômicas e consequentes 

políticas educacionais, não propriamente em função dos processos cognitivos e linguísticos de 

desenvolvimento e aprendizagem da língua escrita pela criança (SOARES, 2016, p. 343). 

A partir desses estudos e discussões em relação à alfabetização, emergiu a criação de 

programas de alfabetização, como políticas de alfabetização no Brasil. Em 2006, o governo 

do Ceará institui o PAIC; Em 2011, o governo da Bahia institui o Pacto pela Educação na 

Bahia (Pacto Bahia) e, em 2012, o governo federal, instituiu PNAIC. 

Sobre os Programas Pacto Pela Educação (Pacto Bahia) e PNAIC e seus aspectos 

particulares no que diz respeito aos objetivos, as metas e finalidades, os procedimentos de 

implementação e todo aspecto da política, trataremos no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

3. AS POLÍTICAS DE ALFABETIZAÇÃO NO MUNÍCÍPIO DE UBAITABA-BA: o 

Ciclo de Aprendizagem e a implementação do Pacto Bahia e PNAIC 

 

Neste capítulo apresentamos um breve estudo do processo de implementação do 

ciclo de aprendizagem no município de Ubaitaba-BA, a proposta do ciclo, as normativas, 

entre outras questões pertinentes ao tema. Apresentamos também a descrição do Programa 

Pacto pela Educação na Bahia (Pacto Bahia) de 2011, uma medida do governo Estadual, 

adotada por alguns municípios da Bahia, com o objetivo de melhorar a qualidade da 

educação, da leitura e da escrita nos anos iniciais do ensino fundamental, por meio de um 

pacto de cooperação, e o  PNAIC de 2012, uma medida do governo Federal, cujo objetivo é 

alfabetizar as crianças até os oito anos de idade. Esses programas foram adotados como 

políticas de alfabetização pelo município de Ubaitaba-BA. 

 

3.1 A Reorganização da Rede em Ciclo de Aprendizagem e a implementação dos 

programas Pacto Bahia e PNAIC  

 

                Nos encontros realizados com as professoras alfabetizadoras para diálogo sobre a 

implementação das Políticas de Alfabetização Pacto Bahia e PNAIC no município, 

tencionando dar respostas as dificuldades enfrentadas em relação à alfabetização das crianças, 

não apenas para atender o IDEB, mas, à aprendizagem das crianças matriculadas no ensino 

fundamental anos iniciais, aflorou nestas discussões a reorganização da rede em ciclo de 

aprendizagem, pois o grupo evidenciou que o ciclo tem ligação direta com o processo de 

análise da implementação da política de alfabetização.  

                O ciclo foi implementado em 2006 na rede, e para as professoras foi um obstáculo 

ao processo de efetivação da alfabetização no município. A política do Ciclo de 

Aprendizagem da rede de Ubaitaba-BA foi assunto para o debate em todos os encontros com 

as professoras alfabetizadoras e, por diversas vezes, era referenciado a alfabetização e o ciclo 

de aprendizagem como contradição na introdução de um novo trabalho pedagógico. Diante 

dessa ocorrência, buscamos subsídios para responder as inquietações apresentadas pelas 

professoras, como a temática não estava prevista no nosso plano de ação da pesquisa, tivemos 

que reorganizar o planejamento para a inclusão do tema, uma vez que foi muito recorrente 

relacionar a organização do ciclo à aprovação automática e o não acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos com as Políticas de Alfabetização adotadas pelo município.  



80 
 

               Nos estudos feitos, identificamos que a organização da escolaridade em ciclos14 não 

é uma política recente no Brasil. De acordo Mainardes (2009), ao descrever sobre o 

surgimento da ideia de ciclos no Brasil, foi a partir do início da década de 1980, que sistema 

de promoção dos alunos com base no nível de desempenho se consolida. No entanto, até se 

chegar a esse desenho, percorreu-se um longo período da história da educação brasileira.  

No período republicano, da década de 1910 e 1920, houve a criação dos grupos 

escolares, ancorados no modelo de escola seriada, considerado um novo modelo de 

organização que estava sendo disseminado ao redor do mundo. Para o Brasil, era importante 

seguir as tendências de países mais avançados que também adotavam o sistema seriado, pois 

isso representava a construção de uma nação pautada nos mesmos modelos adotados pelo 

mundo moderno daquele período.   

No entanto, os transtornos provocados pelo modelo em vigor, com as altas taxas de 

reprovação e a evasão escolar, como consequência, a retenção das crianças nas séries tornou-

se um problema para o estado, uma vez que a continuidade dessas crianças nas mesmas séries 

impossibilitava a abertura de novas turmas. As autoridades educacionais brasileiras, 

especificamente em São Paulo, se mostraram favoráveis à promoção de todos os alunos. 

Foram nos anos 1950, as primeiras ocorrências de implantação da “promoção automática” 

como uma estratégia adotada para diminuir as altas taxas de reprovação ou mesmo eliminar a 

reprovação nos primeiros anos de escolaridade (BARRETTO; MITRULIS, 1999; 2001; 

MAINARDES, 2001; 2007; 2009).  

Segundo Mainardes (2007), o termo promoção automática surge durante os anos de 

1950, sob a justificativa de reduzir o desperdício de recursos financeiros com educação e as 

altas taxas de reprovação, tendo em vista que a repetência impossibilitava a ampliação do 

atendimento para as demais camadas da população.  

 Nesse contexto, Conforme Mainardes (2009) inicia-se o debate sobre a necessidade 

da criação de políticas de não reprovação dos alunos. A expansão dessa política no país 

iniciou-se a partir da década de 1980, com a implantação do Ciclo Básico de Alfabetização 

em São Paulo (1984), e em seguida, em outras redes de ensino. Desse modo, as políticas de 

não reprovação passaram a ser conhecidas como ciclo. 

 
14 Realizamos pesquisa sobre o processo de implementação de organização do ensino no formato de ciclos e 

como uma política pública de educação adotada no Brasil. Não realizamos estudo sobre a fundamentação teórica 

do ciclo. Para essa finalidade consultar: PISTRAK, Moisey Mikhailovich. Fundamentos da Escola do 

Trabalho. 1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2000, 224 p. MANACORDA, Mario Alighiero. Marx e a 

pedagogia moderna. São Paulo: Alínea, 2007. 95-110 p. KRUG, Andrea. Ciclos de Formação: uma proposta 

transformadora. 3 eds. Porto Alegre: Mediação, 2006, 149 p.  

 



81 
 

A implantação de Ciclos no Brasil ancora-se legalmente no Artigo 23, da LDB n°. 

9.394/1996, que determina:  

 

a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, 

ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com 
base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de 

organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o 

recomendar (BRASIL, 1996). 

 

No decorrer dos anos 1990 e 2000, a organização do ensino, em formato de ciclos, foi 

sendo formulada e diferentes denominações têm sido utilizadas para se referir à organização 

da escola em ciclos no Brasil, conforme as especificidades de cada proposta: Ciclo Básico, 

Ciclos de Aprendizagem, Ciclos de Formação Humana, Regime de Progressão Continuada, 

Bloco Inicial de Alfabetização, Ciclo Complementar de Alfabetização, Ciclos de Ensino 

Fundamental, Organização em Ciclos (MAINARDES, 2009).  

No Brasil, a proposta dos Ciclos de Aprendizagem surgiu no final da década de 1990, 

quando algumas redes de ensino adotaram essa organização. Os Ciclos de Aprendizagem 

constituem-se em uma modalidade específica de ciclos que se caracteriza por ser uma 

experiência em que as mudanças no currículo, na avaliação e na organização da escola e do 

sistema são menos ousadas que outras modalidades. Nos Ciclos de Aprendizagem, a duração 

dos ciclos tende a ser mais curta (2 ou 3 anos) e há a previsão da reprovação ao final de cada 

ciclo (MAINARDES, 2009).   

   O estudo sobre a política do ciclo adotada no Brasil foi importante para entender o 

contexto de Ubaitaba-BA de implementação dessa política. A rede municipal de ensino 

implanta em 2006, com a Resolução CME nº 010/2007, a estrutura do sistema em Ciclos de 

Aprendizagem nas classes do Ensino Fundamental Anos Iniciais, diante da necessidade de 

reversão do quadro do fracasso escolar, determinado pela não alfabetização das crianças, pela 

reprovação, evasão e distorção idade/série. A organização da rede em ciclo foi considerada 

como uma política de alfabetização, cujo objetivo foi alfabetizar as crianças e combater os 

altos índices de reprovação. 

   O Ensino Fundamental Anos Iniciais do município foi organizado em dois Ciclos: 

Ciclo da Infância (destinado às crianças de 06 e 07 anos, 1º e 2º ano); e o Ciclo do 

Desenvolvimento Integral (destinado às crianças a partir de 08 aos 10 anos de idade, 3º, 4º e 

5º ano). A aprendizagem das crianças passou a ser considerada por idade e não por série. 

A produção da proposta de Ciclos em Ubaitaba foi elaborada no contexto da 

administração política do prefeito Asclepíades de Almeida Queiroz. O documento “Ciclos de 
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Aprendizagem: Transformação Necessária” de 2006 foi elaborado pelo grupo de profissionais 

envolvidos diretamente com a Secretaria de Educação do município, a saber: Secretário de 

Educação professor José Cláudio de Oliveira Bidú; Equipe Técnica Pedagógica, professores, 

coordenadores e gestores escolares da Rede de ensino. A proposta contou também com a 

participação de uma Equipe de Consultoria da UESC. 

A proposta de Ciclos de Aprendizagem foi normatizada pelo Conselho Municipal de 

Educação (CME), no ano de 2007, por meio da Resolução nº 010/2007. Os documentos 

orientadores para a implantação dos ciclos foram a Resolução nº 010/2007 – Ciclos de 

Aprendizagem; a cartilha Ciclos de Aprendizagem: Transformação Necessária, enviadas para 

as Unidades Escolares; e a Proposta Curricular do Ciclo de Aprendizagem Ensino 

Fundamental Anos Iniciais. 

Para compreender como ocorreu o movimento de formulação, implantação e 

implementação do Ciclo de Aprendizagem no município de Ubaitaba e subsidiar os diálogos 

com as professoras alfabetizadoras da rede, conversamos com dois ex-secretários de 

educação15, O primeiro, na sua gestão foi implantada o primeiro Ciclo: O Clico da Infância 

(destinado às crianças de 06 e 07 anos, 1º e 2º ano). O segundo, na gestão posterior (2008-

2016), implantou a segunda etapa do ciclo: O ciclo de Desenvolvimento Integral (destinado às 

crianças a partir de 08 aos 10 anos de idade, 3º, 4º e 5º ano).  

Na entrevista, o ex-secretário 01 reitera que o contexto educacional do município de 

Ubaitaba, no início dos anos 2000, encontrava-se com crianças não alfabetizadas, alto índice 

de reprovação, distorção idade-série e a evasão escolar. Diante desse cenário, ocorreu o 

processo de implantação do Ciclo de Aprendizagem na rede de ensino de Ubaitaba-BA. 

 

Quando eu fui Secretário de Educação, deparei com esse problema, daí a 
gente tentou buscar soluções para garantir que essas crianças, dessas 

camadas menos favorecidas, tivesse um processo de alfabetização digno e 

que eles ingressassem e permanecessem na escola, com um domínio, 
alfabetizados, para ele ter continuidade nos estudos. Formamos uma equipe 

multidisciplinar, implementei uma equipe de coordenação no município, na 

época não tinha essas avaliações externas ainda, existiam uma resistência 

dos movimentos em relação a avaliação externa. Implantamos uma avaliação 
no município durante dois anos. [...] Implementamos as avaliações 

(externas), para verificar como é que o menino chegava ao 3º ano, no 4º ano. 

Buscamos cursos para isso, tinha o PROFA (Programa de Alfabetização do 
MEC) e tinha outros também, mas, tinham os Parâmetros em Ação que veio 

o estudo a partir da psicogênese, porque existiam uma concepção errada com 

o professor da educação pública. Durante muito tempo os professores só 

 
15 Os ex-secretários de educação serão denominados na pesquisa como ex-secretário 01 e ex-secretário 02. 
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alfabetizavam com aqueles métodos “silábico”, o método tradicional, as 

famílias silábicas, o método da casinha feliz, como eles foram treinados. 
Quando veio na década de 1980, a democratização, aquele movimento dos 

anos 1990, falou-se em construtivismo. Então, aí alguém disse: “mas, o 

construtivismo não intervém, o aluno aprende como ele quer”, tiraram cópia, 

tiraram ditado, e o professor ficou solto e aí os alunos ficaram mais soltos, 
houve um problema sério, houve um parcela que estava excluída da escola 

pública, periférica, campesina (do campo), que foi com a era FHC (Fernando 

Henrique Cardoso). Essa “Nenhuma criança fora da escola”, o FUNDEF 
trouxe o debate que essas pessoas precisam ser alfabetizadas e aí a escola 

começou a negar mais ainda porque a escola tem um papel muito mais forte 

com as crianças periféricas, com as crianças que não têm acesso em casa a 

esse mundo do letramento, e aí a gente se debateu com isso durante muito 
tempo e nesse debate a gente ia e voltava. A gente montou uma equipe de 

alfabetizadores na rede, nos anos de 2002, 2003, via quem tinha o melhor 

perfil e colocava esses professores, tinha em torno de 20 a 28 professores. 
Então, nem todo mundo, tinha perfil, gente que queria trabalhar, mas não 

tinha o perfil. Então a gente percebeu, aí foi tentando jogar para o 3º ano, 

para o 4º ano, mas, nos anos iniciais precisava dar uma “guinada” sobre isso, 
então foi um processo de 04, 05 anos. No início houve resistência terrível a 

discutir o construtivismo, a discutir o interacionismo, a discutir a construção 

do conhecimento pelo aluno, não é o “deixar de qualquer jeito”, mas, o aluno 

ser o construtor do seu conhecimento, a discutir a psicogênese da língua 
escrita, as hipóteses. Então, quando começou a trabalhar foi uma confusão 

muito grande, uma dificuldade para implementar a política, mas, a gente 

avançou, avançamos e ficamos durante 4, 5 anos debatendo, e eu me 
angustiava, porque a minha maior angústia era essa: “professor, os meninos 

não estão chegando melhor”, a educação de Ubaitaba está brilhando, porque 

a gente chegou num momento em que todos falavam muito de Ubaitaba. Eu 
acho assim, você tem que ter outras coisas importantes. Os secretários, eles 

pensam muito nas festas, nos desfiles, que isso é importante para você 

ganhar credibilidade, mas não é isso, a base está em outra coisa maior, é que 

todo aluno tem direito a uma educação pública e saia com uma qualidade 
necessária. A gente lutava nessa frente, por um lado, a gente não podia 

perder o apoio popular, então em 2004, montamos uma equipe, tinha a 

coordenação geral, mas, deixamos alguém específico para isso. Existia um 
acompanhamento de toda a rede, os alunos com o acompanhamento 

melhorava, e passava por isso, existia todo um problema de que os alunos 

das camadas menos favorecidas você tinha que assegurar transporte e a gente 

assegurou e hoje Ubaitaba (graças a Deus não tem problema de transporte), 
alimentação escolar (que antes a gente chamava merenda) houve um avanço, 

todas as escolas não só na minha gestão, passou por reformas pequenas. 

 

  

Infelizmente esse contexto ainda é muito atual. A expansão da oferta garantiu o acesso 

da maioria da população, contudo, o problema da permanência e o sucesso do aluno na escola 

e sua promoção ainda não foram resolvidos.  O relato nos mostra a preocupação de organizar 

a rede de ensino de Ubaitaba-BA e implantar políticas públicas educacionais que dessem 

conta de alfabetizar e oferecer uma educação pública de qualidade às crianças com situações 

socioeconômicas menos favorecidas. Também destaca a preocupação de estruturar no 
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município uma equipe multidisciplinar voltada a desenvolver estudos, orientar e acompanhar 

o trabalho pedagógico dos professores alfabetizadores, e selecionar professores a partir de um 

perfil, investir nas formações. O ex-secretário 01 salienta em sua fala a importância do poder 

público de garantir o direito de todos os estudantes a educação pública de qualidade, da 

democratização ao acesso à educação e do dever de assegurar o sucesso e permanência dos 

alunos à escola. 

 De acordo com o ex-secretário de educação 01, naquele período os professores não 

compreendiam que a alfabetização é um processo. Segundo este, na discussão inicial do ciclo 

houve muitos questionamentos, os professores não entenderam o que é ciclo.  

 

Não entenderam o que é ciclo, não perceberam. Precisou o MEC baixar 

depois ciclo da alfabetização, porque todo ano o aluno era reprovado. A 

gente sabe que o aluno deve ser alfabetizado. Começa um estágio com 05, 06 
anos, 06 anos é a idade ideal, mas 07, 08 anos é um período de 

desenvolvimento das crianças. Tem crianças que desenvolvem mais rápido, 

principalmente aquelas que tem acesso à internet, a livros, a contação de 

histórias, ao mundo do letramento, DVDs, lógico, essa criança tem outro 
ambiente, mas o nosso desafio era pegar aquela criança que vem lá da 

periferia, que o pai não mora com a criança,  que a mãe não mora, que mora 

com a avó, que a mãe não sabe ler. Essa era angústia nossa. E nas avaliações 
eram diagnosticadas as dificuldades, mas o professor ficava com o feedback, 

ele tinha o retorno e houve um avanço no sentido assim: os meninos estão 

chegando melhor no 4º e 5º ano, num determinado momento, mas aí a gente 
continuava com os mesmos problemas: os professores. Tinha professor que 

não tinha perfil e ele não quer mudar de turma, aí tinha vários problemas.  

 

 

 Do ponto de vista do ex-secretário de educação 01, os professores não entendiam 

a alfabetização que está relacionado às condições de ensino, cujo processo inicial de aquisição 

da leitura e da escrita pode variar de uma criança para outra, bem como de um contexto para 

outro, e os professores também não entendiam a proposta do ciclo. Ressaltou o desafio da 

escola pública na promoção e motivação da leitura e no desenvolvimento das habilidades 

cognitivas, uma vez que algumas das crianças que estudam nas escolas públicas são oriundas 

de famílias que não têm acesso à informação. 

 Destacou as avaliações externas (criadas por sua gestão) como instrumento de 

acompanhamento e monitoramento, pela Secretaria de Educação, da aprendizagem das 

crianças. Destacou que houve avanços nessa aprendizagem, entretanto, sinaliza novamente o 

perfil do professor como entrave do processo ensino-aprendizagem das crianças. 

  Com a nova eleição municipal em 2004, foi convidado a continuar com a pasta da 

Secretaria de Educação. Em 2006, com a implementação da Lei nº 11.274/2006, que institui a 

ampliação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos de duração, e  a matrícula obrigatória de 
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crianças com 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental, o ex-secretário 01 viu a 

oportunidade de implementar o Ciclo no município de Ubaitaba-BA. 

 
O maior problema nosso está na alfabetização. Está na reprovação alta ainda. 

Está no domínio do processo de alfabetização, na implementação das 

políticas de alfabetização do município. Então começamos a discutir 
implementação e eu convidei uma equipe de professoras da UESC. Eu já 

tinha ido a vários municípios e ficava encantado pelos ciclos, porque a 

corrente (quem era de esquerda, quem era progressista em educação, o 
modelo ideal da educação era de ciclo), mas não era o ciclo que eu 

implantei, o que eu implantei foi uma sementinha que vocês não entendem. 

Eu implantei foi o ciclo de aprendizagem, porque o sonho era o Ciclo de 

Desenvolvimento Humano, que era o de Itabuna, o de Belo Horizonte, 
Cuiabá. Quem era progressista em educação tinha. Só que eu não ia lançar, 

nem poderia fazer o ciclo. Se o que eu fiz, com a saída da gestão, a gente 

sabe que quebrou tudo, ninguém teve argumento para manter, muito pelo 
contrário, desfacelaram. Então, aproveitamos essa mudança, já tínhamos 

uma equipe de alfabetizadores. A gente selecionou quem tinha esse perfil, 

montamos um grupo de alfabetizadores que já tinha o perfil e que já vinha 

fazendo a formação e nós fizemos uma discussão durante dois anos (2005-
2006) sobre ciclos de alfabetização, ciclos de aprendizagem. Houve uma 

discussão paralela ao estudo e ao planejamento. O sonho de alguns era 

implantar logo o ciclo de desenvolvimento humano, aí eu visitei Itabuna. Em 
Itabuna o caos estava instalado, porque em Itabuna o grupo rompeu 

politicamente e algumas pessoas diziam que o problema estava no ciclo e o 

problema não estava no ciclo. O problema estava porque é caro fazer ciclo, 
tem que ter formação. Então qual foi a proposta nossa? Criar o ciclo de 

aprendizagem porque não ia mexer muito, o aluno de 6 e 7 anos ia ficar com 

um professor único durante dois anos, não seria melhor para garantir a 

alfabetização o professor continuar com o trabalho de alfabetização? Essa 
era a lógica. Então o ciclo inicial duraria dois anos, o mesmo professor com 

o aluno. A gente fez um ciclo de alfabetização, que é o ciclo de 

aprendizagem e alfabetização ciclo I. E nós estudamos a psicogênese, a 
professora da UESC que dava assessoria vinha discutir o que é ciclo, porque 

ela tinha essa formação, como estruturar o ciclo, e a coordenadora 

pedagógica do município que foi responsável também pelas formações, 
trabalhava muito a concepção e ela também fazia formação todo mês. Outra 

professora da UESC contribuiu para a construção da proposta. Ela veio para 

cá, ouviu as ideias. A gente elabora por competências? Por habilidades? Por 

temas? Qual era a ideia? O professor teria que ter dois anos, o mesmo 
professor com o aluno, ele teria de fazer um trabalho de alfabetização de 

médio prazo, não um trabalho curto de um ano. A gente fundamentou o 

Ciclo de Aprendizagem em Perrenoud. Na época estava na vanguarda da 
educação. Fundamentamos a partir de competências, habilidades, mas como 

o professor, a gente deixou também conteúdos para que ele se sentisse mais 

seguro. A rede foi preparada, a equipe do ciclo I, toda equipe passou por 

uma formação durante dois anos.  
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A implantação do ciclo, segundo o ex-secretário 01 fundamentou-se na legislação em 

vigor no período, nos escritos de Perrenoud (2004)16 que define o ciclo de aprendizagem 

como um meio para ensinar melhor e lutar contra o fracasso escolar e as desigualdades. Para 

Perrenoud, citado na cartilha, uma das razões para a escolha de Ciclos plurianuais diz respeito 

à possibilidade de atender as crianças de forma diferenciada, atentando para as múltiplas 

diferenças. Nos escritos de Piaget, e em experiências de outras redes de ensino que já 

organizavam suas escolas em ciclo. O município de Ubaitaba “ensaia” o ciclo, de acordo com 

o ex-secretário 01, durante quase seis anos, e a Lei do Ensino Fundamental de 9 anos 

impulsionou a sua implementação.  

A respeito da participação dos professores alfabetizadores às formações, discussões e 

reflexões acerca da implantação do Ciclo de Aprendizagem no município, o ex-secretário 01 

relatou:  

Todos participaram. Participavam naquela sequência, estudo, discussão, 
material teórico. A professora da UESC trazia material teórico, discutia com 

eles. Oh! Professor foi toda rede? Não. Porque é um passo de cada vez. 

Existia uma ideia desse professor já vinha estudando desde 2001, ou antes, 
não foi só eu que implantei, outros também. Eles já vinham discutindo 

alfabetização desde 2001, e esses que estavam na alfabetização geralmente já 

estavam pré-selecionados, porque já tinham o perfil. Então veio estudando 
2002, 2003, 2004, 2005. Só que agora com mais organização para ciclo, para 

entender a alfabetização. Então, a professora da UESC veio para esse 

desafio. Paralelo tinha uma que discutia a questão da aquisição do 

conhecimento, a produção e uma que discutia ciclos. O que era ciclo? A 
minha ideia era a implementação gradativa. Eu achei, juntos, pensando que 

íamos implementar gradativamente, isso era uma transição. Nesse primeiro 

momento, então, a gente aproveitou a brecha da implementação do 
fundamental de 09 anos. Como já era um ano, passou para dois, porque tem 

agora alunos com 06 e 07 anos. Houve a discussão, por que não coloca três 

anos? Eu disse: eu tenho medo, porque o professor vai achar que ele tem três 
anos para alfabetizar a criança e ele tem que garantir que ao final do ciclo o 

menino esteja bem, com o desempenho bom ou o domínio da leitura e 

escrita. Eu tenho os resultados, de 200 e tantos alunos do ciclo inicial só 20 e 

poucos não estavam com o domínio de leitura e escrita quando eu saí em 
2008. 

 
16 Não realizamos estudos aprofundados da base teórica da cartilha Ciclos de Aprendizagem. No entanto, nas 

leituras que realizamos, identificamos contradições sobre a indicação das competências de Perrenoud, presentes 

na cartilha, postos no livro: PERRENOUD, Philippe.  Dez Novas Competências para Ensinar. Porto Alegre: 
Artmed Editora, 2000, e que foram bastante difundidos no Brasil nos anos de 1990, e associados à qualidade 

total, à organização da gestão da escola relacionada à gerência empresarial. As competências foram relacionadas 

a aprender a fazer, e distante dos pressupostos das práticas sociais que considera o contexto social vivido pelos 

alunos e da base teórica adotada pelo município de considerar a idade para a aprendizagem (Ciclo em Pistrak) e 

o letramento como práticas sociais de leitura (SOARES, 1999). Nesse modelo de competência, as questões da 

educação são relacionadas às questões técnicas, de eficácia/ineficácia, de má gestão da escola e no desperdício 

de recursos públicos e falta de esforços dos/as professores/as, gestores/as, o que os impedem de imprimir uma 

gestão da qualidade total. Ver mais: SILVA, Tomaz Tadeu da. A “nova’ direita e as transformações na 

pedagogia da política e na política da pedagogia. In: Neoliberalismo, Qualidade Total e Educação. GENTILI, 

Pablo; SILVA, Tomaz Tadeu da (orgs.). 4ª ed. Petrópolis, Rio de Janeiro, 1996. p. 9-29.   
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A ideia da implantação do ciclo foi gradativa e o ex-secretário 01 conseguiu perceber 

avanços na rede quanto à alfabetização das crianças. No entanto, o ex-secretário, em sua 

avaliação, analisa que a participação apenas do grupo de professores alfabetizadores nas 

formações foi um ponto negativo. Acredita que se as discussões tivessem sido com toda a 

rede, esta estaria preparada para defender a proposta do Ciclo.  

Quanto à implementação da proposta do ciclo de aprendizagem na rede, com a entrada 

das crianças de 06 anos no Ensino Fundamental, salientou que foi um desafio, pois as escolas 

precisaram ser adaptadas com cadeiras e mesas para receber esses pequenos de 06 anos, já 

que antes estavam no espaço infantil. As escolas tinham os cantinhos de leitura, era necessário 

trabalhar com a ludicidade, pois não podia romper de vez com o aluno que vinha da educação 

infantil. Quanto à aquisição de material didático, o ex-secretário 01 relatou que foi 

aproveitado o material que já estava na escola, além dos livros de alfabetização e letramento, 

“a ideia era se apropriar de como posso alfabetizar melhor os meus alunos com o material que 

tenho, o que tinha de haver era investir na formação”. Assim, o ex-secretário 01 reforça 

sempre a importância da formação para melhorar a prática pedagógica dos professores, 

contudo, vale ressaltar que as condições materiais, as condições de trabalho, da estrutura 

física das escolas, também dificultam essa prática dos docentes. 

Quanto à implementação do Ciclo de Desenvolvimento Integral (destinado às crianças 

a partir de 08 aos 10 anos de idade, 3º, 4º e 5º ano), relatou o ex-secretário 01 que a proposta 

para o Ciclo foi pensada para o professor que já estava tendo formações na rede desde 2005, 

portanto, supôs, que este detinha o domínio do processo de alfabetização e a concepção do 

que era ciclo. Esse cenário era propício para a implementação do Ciclo de Desenvolvimento 

Integral. O secretário convocou toda a rede e lançou, em 2007, a cartilha “Ciclo de 

Aprendizagem: A transformação necessária”. Apresentou o material, a legislação e 

encaminhou as escolas como documento oficial e entregou também aos professores para que 

tivessem acesso e para orientar os estudos e discussões. 

O Ciclo de Desenvolvimento Integral visava ir além dos conteúdos, do livro didático, 

era uma formação humanística. O aluno já sairia alfabetizado e teria mais tempo na escola, 

seria 6h no total. Ele teria aula de leitura e letramento, geometria, artes, aulas de operações 

matemáticas. Os alunos que não apresentassem defasagem idade-série e que não 

acompanhassem o progresso do ciclo seriam encaminhados às turmas de Acompanhamento 

Especializado (AEs). Essas turmas teriam o máximo de 15 alunos, com uma proposta 
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diferenciada, e seria lecionada por professores alfabetizadores selecionados. Segundo o ex-

secretário 01: 

A proposta do ciclo II (Ciclo de Desenvolvimento Integral) era a educação 
para emancipar o ser, educação como forma de emancipar o indivíduo, não 

para domesticar, não para servir o sistema. O tempo todo é uma concepção 

de que o homem precisa se apropriar do conhecimento para que eles se 
libertem do sistema, questione, indaguem as injustiças, as desigualdades.  

 

 Essa proposta do ciclo não era o sonho da equipe, relatou, era um estágio para a 

implementação do ciclo integral, e que após os cincos anos deveria fechar o desenvolvimento 

integral, avaliar, implantar na rede e formar o professor, pois é necessária a ação-reflexão-

ação. Todavia, devido ao rompimento político, e derrota nas eleições, a continuidade da 

proposta foi interrompida. Por conta disso, acrescenta que em sua gestão foi implementado 

apenas o Ciclo da Infância. Ressaltou que o ciclo foi uma oportunidade que a rede teve de 

implementar uma política de alfabetização mais assentada no chão da escola, dá a 

oportunidade ao professor de acompanhar o aluno em um percurso maior, mas, existe um 

paradigma de quem entra tentar romper. 

               Nesse período, muitos professores adentraram a rede após a implantação do ciclo, 

concursados foram reintegrados, e professores de um novo concurso público que precisavam 

de formação. A respeito disso, o ex secretário 01 enfatizou que essa segunda equipe tinha que 

ser formada, avaliou que o rompimento de uma proposta de formação continuada na rede foi o 

grande problema. 

A efetivação e o sucesso das políticas públicas também dependem de continuidade 

das políticas. A respeito da descontinuidade das iniciativas da educação, os autores Lombardi 

e Saviani (2008) preconizam que:  

 

 [...] parece que cada governo, cada secretário de educação ou cada ministro 
quer imprimir sua própria marca, deixando de lado os programas 

implementados nas gestões anteriores. Com esse grau de descontinuidade 

não há como fazer frente às questões especificamente educacionais dado 
que, como se mostrou, trata-se de um tipo de atividade que requer 

continuidade (p. 271). 

 

 A nova gestão assumiu em 2008, e nesse período implantou a segunda etapa do ciclo: 

O Ciclo de Desenvolvimento Integral:  

 

Então, como eu trabalhava na secretaria, eu tinha aquela ideia de que os 

governos alternam-se, mas as políticas são de estado. Então a política era da 

educação de Ubaitaba, já estava implantado o ciclo, e a gente alternando, era 
outro governo dentro da educação, mas demos continuidade, não fizemos 
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mudanças drásticas. Ouvíamos muitos os coordenadores, as ideias de 

mudanças, eles sinalizavam dizendo se algum professor não tinha o perfil de 
trabalhar, exemplo, no ciclo da infância, porque não tinha ludicidade, não 

conseguia trabalhar dessa forma, já mudava para o desenvolvimento integral. 

Também a gente teve o desafio de implantar o turno complementar, mas a 

gente buscou ouvir muito a assessora da UESC. 
 

Então já comecei com essa aula no contraturno. Nós tínhamos aula de 

música, as crianças tinham xadrez, foi gradativamente. Exemplo, em 2008, 
só teve um desenvolvimento integral que era o CDI I, o primeiro. Aí depois 

gradativamente em 2009 o II e o outro o III. 

 

                 Para o ex-secretário 02, o Ciclo de Aprendizagem é uma política pública do 

município, com ações públicas voltadas à educação, e não uma ação da gestão anterior. 

Salientou que para dá continuidade a proposta contou com “olhar” dos coordenadores que já 

acompanhavam o ciclo. Ressaltou também o olhar para o perfil dos professores 

alfabetizadores, e iniciou o período com as aulas no contraturno.  

             De acordo com o ex-secretário 02, a proposta do Ciclo de Aprendizagem na nova 

gestão, sofreu, algumas recontextualizações: 

 

O ciclo prevê que se a criança ficar retido aqui no ciclo da infância no CIN 

III ou no CDI II ele vai para uma sala AE (Atendimento Especializado). Esse 
AE foi uma grande polêmica, tinham coisas que não resolvia. Alunos com 

dificuldade iam para essas salas, nós tínhamos professores que davam show 

nessa sala, que eram alfabetizadores, que o município escolhia a dedo. 

Colocava nessa sala porque a finalidade era um reforço de alfabetização, 
porque o aluno já tinha passado por aquele lúdico e tudo, ele precisava agora 

do resultado que seria alfabetização, a leitura e a escrita. Aí nesse período já 

tinha a inclusão em massa do aluno especial, porque antes não tinha essa 
realidade. Então, o aluno com síndrome de Down, muitos alunos autistas, e 

com outras dificuldades. Esses alunos quando chegam ao 3º ano do CIN, no 

CIN III, quando eles não tinham ainda condições e habilidades para ir para o 
CDI a escola retinha, então ele ficava retido, ia para AE. Mas, na AE 

começou a entrar muito aluno especial, até que um dia eu ouvi a fala de uma 

diretora (ela ligou para prefeitura) foi que chamou nossa atenção e me 

perguntou: “[...] onde é que tem uma AE? Porque eu tenho um aluno 
especial e quero mandar para lá”. Porque as AEs a gente não colocava em 

toda escola, porque não tinha tantos alunos, eram aqueles que ficavam 

retidos. A gente deslocava exemplo: escolas ali como ACM, Wilson e o 
Municipal, então às vezes só tinha uma AE, então a gente concentrava. 

Então eles entendiam, atendimento especializado é tipo um atendimento para 

crianças especiais, ou seja, que tinham alguma necessidade especial, 
entendeu agora? E aí passou essas AEs a serem salas inclusivas e de 

exclusão. 
 

Então as salas de Recursos Multifuncionais, que já era os recursos, a gente 
regulamentou, porque anteriormente não tinha ainda o CEAPE (Centro de 

Atendimento Especial), ali nós tínhamos alunos surdos e outros, autistas e 
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outros, eram vários casos, qualquer dificuldade de aprendizagem virou outra 

questão. 
 

As salas AEs passou a ter outra função, diferente da que foi criada inicialmente. As 

modificações na política do ciclo levaram mais tarde a extinção dessas salas e os alunos que 

não eram alfabetizados continuavam nas mesmas salas, sem o atendimento individualizado. 

Posteriormente, foram criados espaços e implantados nas escolas as salas de recursos 

multifuncionais, que passaram a atender os alunos com necessidades especiais e alunos com 

hipótese de déficit de aprendizagem. 

De acordo com o ex-secretária 02, em 2011, a rede passou por uma reestruturação com 

o ingresso dos professores que foram aprovados no concurso público de 2010. Eram novos 

professores adentrando a rede e professores efetivos que pediam transferência de etapa ou 

turno. Essas mudanças também comprometeram o trabalho com a proposta do ciclo e a 

formação de professores:   

 

Nesse período tinha uma quantidade de efetivo pequena na rede, então a 

maioria era contratado. Eram poucos efetivos, era na faixa de 30 a 33%. 

Quando fez o concurso, em 2010, foi que entrou muito professor, inclusive 
no fundamental I. E aí de novo, já vem o professor novo que não conhecia o 

ciclo, começa tudo de novo. Ai já era uma dificuldade, mas, o professor 

sempre estava acompanhado pela equipe pedagógica. Só um ano ou dois que 
as escolas argumentaram que cada uma queria fazer seu planejamento, então 

a gente separou. Mas, não funcionou, porque eles estavam fazendo como se 

fosse seriação, não tinha aquela ideia da concepção do ciclo. Então voltamos 
para o modelo da coordenação está à frente do planejamento. 

 

Inclusive quando teve o concurso de 2010, teve um encontro pedagógico que 

aconteceu uma parte no Centro de Convenções e teve um encontro 
específico para o fundamental I, onde foi falado toda a proposta do ciclo. Os 

coordenadores que ficaram à frente colocaram tudo para os professores. 

 
Era uma proposta nova, desafiadora, o que fazer com o aluno retido, porque 

as salas especializadas viraram um problema, pois nem os diretores 

compreendiam. Piorou, aquele professor que avaliou o aluno, entendeu? 
Então era desafiador. Além disso tudo, outra mudança, foi a solicitação de 

transferência dos professores, por exemplo: vários professores que eram da 

alfabetização, quando veio 2011, eles estavam na rede, eles eram mais 

antigos, eles aproveitaram que iam entrar mais professores novos, eles deram 
uma entrada oficial, solicitando uma mudança de turno, trabalhar com 

noturno (um exemplo), aconteceu muito isso, e ai você acaba deferindo 

porque quem está na rede tem um merecimento justo do que aquele que está 
chegando, que trabalha em outra rede.  

 

A política não foi descontinuada, como relatado pelo ex-secretário 01, mas sofreu 

vários ajustes, como expostos pelo ex-secretário 02: muitos professores contratados, em 
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seguida novos professores admitidos pelo concurso público, novo grupo de professores que 

não conheciam a proposta do ciclo e que teriam que se apropriar dessa proposta, salas de 

atendimento extintas e o acompanhamento dos professores e planejamento realizado pela 

coordenação geral. O desafio estava posto, encontrar estratégias, soluções para atender os 

alunos que ficavam retidos. De tudo relatado, nos chama a atenção o fato dos professores 

alfabetizadores que estavam juntos no processo de formulação e implantação do ciclo de 

aprendizagem optar em não continuar com as turmas do ensino fundamental anos iniciais.  

Foi nesse período, 2011, que o município aderiu ao Pacto Bahia (2011) para tentar 

resolver e/ou diminuir o número de crianças ainda não alfabetizadas. Em 2013, o município 

de Ubaitaba-BA vêm acrescentar mais um programa, o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa, um compromisso formal assumido no final de 2012, pelo governo federal, 

Distrito Federal, estados e municípios, em regime de colaboração, com o compromisso de 

“alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados por 

exame periódico específico” (BRASIL, 2012b, p. 11).  

Em 2014, de acordo com o ex-secretário 02, para atender a obrigatoriedade das 

crianças estarem alfabetizadas até 08 anos de idade, o município alterou a idade de 

atendimento dos ciclos: o Ciclo da Infância passa a atender as crianças de 06 (seis), 07 (sete) e 

08 (oito) anos de idade (1º, 2º e 3º ano) e o Ciclo de Desenvolvimento Integral inicia-se a 

partir de 09 (nove) anos e se estende aos 10 (dez) anos de idade do educando (4º e 5º ano). 

 
No início o ciclo era: o Ciclo da infância, dois anos, e o ciclo do 

desenvolvimento integral, três anos. Ciclo da infância equivalia a 06 e 07 

anos, ciclo do desenvolvimento integral 08, 09 e 10 anos de idade. Depois, já 

comigo, para adaptar a proposta do governo federal que dizia que a 
alfabetização precisava ser concluída até os 08 anos, ou seja, ele precisa 

estar fluente na leitura e na escrita até os 08 anos de idade.  

 
Foi na época do PNAIC, que a gente teve que regulamentar. Nós levamos a 

discussão para o Conselho de Educação e a gente discutiu se devia 

normatizar isso dentro do município. Porque nós passamos a receber 
formação do governo estadual e do federal, inclusive teve um período que 

ficaram as duas formações, porque a Bahia tinha o Pacto que era daqui da 

Bahia e começou a vim a formação do Pacto Federal. Porque também eles 

viram o exemplo do governo do Ceará que tinha feito assim, que tinha dado 
um pontapé e teve um resultado bem significativo e o governo federal 

acabou aderindo ao Pacto também. Quando a gente normatizou isso aqui no 

município, a gente passou a ter o ciclo da infância em 03 anos (06, 07 e 08 
anos) e o ciclo de desenvolvimento integral (09 e 10 anos). 

 

 
 



92 
 

  O Ciclo de Aprendizagem, implementado como uma política de alfabetização 

de Ubaitaba-Ba passou a ser modificado para atender a política do Pacto Bahia e, 

posteriormente, PNAIC, como ação para resolver o problema de alfabetização no Brasil. 

Segundo o ex-secretário 02 houve “confusão” quanto às diretrizes das três Políticas de 

Alfabetização (Ciclo de Aprendizagem, pacto Bahia e PNAIC), uma vez que cada uma 

apresentava uma organização de trabalho pedagógico.  

 

A gente tentou manter a estrutura inicial do ciclo, quando mudou de dois 
anos para três no ciclo da infância a gente teve que ouvir a coordenação, 

discutir, falar com eles todos. Vimos que tínhamos que nos adaptar a 

proposta do governo federal, porque vinha formação, vinha o Pacto, vinha o 

PNAIC, então como é que só Ubaitaba? O Pacto, eu me lembro, eu gostava 
muito do Pacto, ele tinha um resultado fantástico no Ceará, as universidades 

defendiam o Pacto, vinham os técnicos da universidade federal do Ceará, e 

você vê que o Pacto foi muito bom, que foi para nível federal, para todos os 
municípios, que criou até um probleminha para Bahia que ficou um tempão 

o Pacto Bahia e o PNAIC. E a gente fez assim: o que teve que mudar, 

mudou, mas sempre ouvindo. Agora muitos desafios, até a própria equipe 

que trabalhava ficava sem saber, discutíamos no Conselho essa questão das 
salas de atendimento especializado, que foi polêmico, o turno complementar 

também, porque nem sempre você consegue o professor para desenvolver o 

trabalho. No ciclo a gente ainda tentou manter o professor, oferecia a ele 
hora extra, mas, quando veio para o Mais Educação, a “bolsa” era pequena, 

aí deixou de ser o professor.  

 

Diante desse cenário, percebemos que o município de Ubaitaba-BA vem tentando 

resolver a problemática da não alfabetização das crianças, com a implementação de diferentes 

Políticas de Alfabetização. Contudo, identificamos que não houve nenhum estudo ou 

avaliação da própria política do município. A proposta do Ciclo de Aprendizagem trouxe uma 

perspectiva de novo “espaço/tempo” de formação e de aprendizagem das crianças, em que a 

criança deve ser garantida aprendizagens fundamentais. A organização curricular em ciclo 

tem sido defendida por especialistas como forma de se garantirem aprendizagens 

significativas, mas que necessita, para sua efetivação, um tempo/espaço prolongado às 

crianças, compreendendo que há crianças com percursos de aprendizagens muito diferentes. 

Os programas Pacto Bahia e o PNAIC, por sua vez, trouxeram outra perspectiva, a 

obrigatoriedade de todas as crianças estarem alfabetizadas até os 8 anos de idade, defendendo 

esta como a idade certa de alfabetização. 
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3.2.  Programa Pacto pela Educação na Bahia (Pacto Bahia) 

 

Diante dos insuficientes índices de indicadores no ciclo de alfabetização do sistema 

estadual de ensino da Bahia, a equipe da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC 

Bahia), buscou experiências exitosas vivenciadas em diferentes localidades e encontrou no 

Ceará o PAIC, implementado em 2006, apresentando resultados satisfatórios.  

Na tese de Miranda (2016), encontramos trechos de uma entrevista com a 

Coordenadora Geral do Programa na Bahia, que esclarece os motivos e os primeiros 

encaminhamentos para a estruturação e organização do Programa no estado da Bahia: 

 

Os indicadores educacionais do estado no campo da alfabetização são muito 
ruins. Então, o governo do estado, como resposta a esse cenário difícil, de 

indicadores muito frágeis, resolveu instituir a uma política de garantia da 

alfabetização de crianças, por meio da parceria com os municípios. A ideia 

era dar conta de combater esses indicadores tão ruins no campo da 
alfabetização, apoiando os municípios na qualificação do atendimento à 

demanda de crianças dos 6 aos 8 anos. Essa, portanto, se constituiria numa 

política estruturante na melhoria da qualidade da educação no estado, uma 
vez que favoreceria uma qualificação do ciclo da alfabetização, 

possibilitando melhor desempenho dos estudantes na base. Para fortalecer o 

trabalho nos anos iniciais, com efeitos a médio e a longo prazo nos anos 

finais do ensino fundamental e, consequentemente, no ensino médio, o 
Estado passa a investir num programa que pudesse favorecer uma 

qualificação do processo de alfabetização. Considerando que a matrícula dos 

anos iniciais do ensino fundamental já foi, praticamente, municipalizada, 
mais de 97-98% da matrícula dos anos iniciais já estão nas redes municipais, 

a ideia era, portanto, se aproximar das redes municipais, estabelecendo ações 

de parceria que pudessem contribuir com o processo de fortalecimento do 
trabalho desenvolvido no ciclo da alfabetização  (MIRANDA, 2016, p.55-

56).  

 

[...] a Secretaria da Educação se aproxima da experiência que vinha se 

destacando no nordeste brasileiro, que é a experiência do estado do Ceará, 

com a implementação do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) 
e começa a se estabelecer um diálogo com a equipe dessa Secretaria, para 

análise dos resultados, o processo de organização do trabalho, no âmbito 

daquele estado, nos oportunizando ideias para estruturar e organizar o 
programa no estado da Bahia. Então, a Bahia toma como referência a 

experiência do estado do Ceará na organização de uma política de 

colaboração, de fortalecimento do regime de colaboração, com as redes 
municipais com atuação muito intensa na formação de professores 

alfabetizadores (MIRANDA, 2016, p. 56). 

 

O Pacto pela Educação na Bahia foi instituído em 28 de abril de 2011, conforme 

Decreto 12.792, na segunda Gestão do Governador Jacques Vagner (2011-2014), do Partido 

dos Trabalhadores (PT). O Decreto foi mantido na gestão do Governador Rui Costa, eleito em 
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outubro de 2014, sucessor do Governador Jacques Wagner. O Governador Rui Costa 

governou a Bahia (2015 a 2018), e foi reeleito nas últimas eleições em 07 de outubro de 2018. 

 

Artigo 1º - Fica instituído o programa Estadual “Pacto pela Educação”, com 

o objetivo de assegurar às crianças do sistema estadual de ensino os meios 
suficientes para a formação básica no ensino fundamental, a partir do seu 

ingresso nos sistemas formais de educação, aos 6 (seis) anos de idade 

(BAHIA, 2011). 
 

 

Segundo Miranda (2016), o principal objetivo do programa era melhorar a qualidade 

da educação, da leitura e da escrita nos anos iniciais do ensino fundamental por meio de um 

pacto de cooperação com os municípios baianos, uma vez que, a reprovação iniciada nos anos 

iniciais reflete nos anos finais. Desse modo, o Estado da Bahia não poderia ser considerado 

um exemplo educacional nessa área de alfabetização devido aos índices ainda ruins. O Pacto 

pela Educação propôs garantir aos estudantes da escola pública o direito de aprender. Essa 

ação situava o governo da Bahia a frente de uma mobilização para envolver os 417 

municípios baianos, vislumbrando alcançar a adesão das prefeituras e equipes gestoras locais. 

De acordo com o Decreto 12.792/2011, o Programa Estadual Pacto pela Educação 

atenderia às seguintes diretrizes:  

 

I - alfabetização da totalidade dos estudantes até os 08 (oito) anos de idade, 

com pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

II - erradicação do analfabetismo escolar, garantindo o sucesso na 

aprendizagem de todos os estudantes das redes públicas do sistema 
estadual de ensino;   

III - promoção de experiências pedagógicas adequadas à educação básica;   

IV - incentivo à formação de leitores;   
V - promoção da seleção, produção e distribuição de material didático;  

VI - formalização dos processos sistêmicos de avaliação dos estudantes;  

VII - viabilização de efetiva integração entre as redes públicas do Estado 
da Bahia e seus Municípios, em regime de colaboração, observadas as 

peculiaridades locais e regionais, além da capacidade do Município para 

participação no Programa;  

VIII - garantia da autonomia pedagógica dos Municípios (BAHIA, 2011). 

 

 O Governo Estadual da Bahia, ao elencar as diretrizes I e II do Decreto 12.792/2011, 

Alfabetizar todas as crianças até os oito anos de idade e extinguir o analfabetismo escolar, 

pretendia elevar o índice de aprovação para no mínimo 90% nos anos iniciais do ensino 

fundamental, bem como, alcançar as projeções17 estabelecidas pelo MEC para o IDEB. O 

 
17 A projeção é de 6 (seis) pontos até o ano de 2022. 
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município interessado em participar do Pacto Bahia, cabia à adesão ao programa sem ônus, 

assinando um termo de compromisso de cooperação, e ao estado, a assessoria e 

acompanhamento no desenvolvimento do programa. 

O Programa Pacto pela Educação na Bahia (Pacto Bahia) foi estruturado e 

organizado pela equipe técnica da Secretaria de Educação da Bahia e implantado no início de 

2011. Na etapa da implantação do Programa a SEC/BA realizou várias reuniões nos polos 

para divulgação do Programa junto aos municípios com a presença da equipe técnica, 

dirigentes municipais e secretários de educação. Nesta ocasião foi assinada uma manifestação 

de interesse dos municípios em participar do programa, e formalizado a adesão através de um 

termo de cooperação. 

A implementação do Pacto Bahia ocorreu de forma processual. 1ª) fase: apresentação 

à coletividade, para que fosse possível a opção pela adesão por parte dos municípios baianos; 

2ª) fase: organização da estrutura da gestão administrativa e logística para viabilizar a 

formação para os professores formadores da rede estadual e, consequentemente, a criação da 

rede formativa que chegaria até os profissionais da rede municipal; 3ª) fase: Integração do 

Pacto pela Educação na Bahia (2011) ao PNAIC do governo federal, sob a responsabilidade 

do Ministério da Educação, instituído pela portaria nº 867/ 2012.  

Vale ressaltar, que o Programa Pacto pela Educação na Bahia está vinculado ao 

programa Todos pela Educação, cujo objetivo é cumprir os 10 compromissos do Plano de 

Metas para desenvolvimento da educação nacional. O Pacto Bahia está organizado em três 

eixos: Formação, Gestão e Avaliação. Esta configuração foi influenciada pelo PAIC do Ceará 

que está organizado em quatro eixos: gestão, avaliação, literatura infantil e formação. 

 

3.2.1. Eixo da Formação 

 

 A Bahia possui 27 núcleos Regionais de Educação (NRE), estes foram 

organizados em 27 territórios de identidades18, cada território possuía polos de formação. 

Cada grupo de 20 a 35 orientadores municipais formava um polo com diversos municípios 

agregados geograficamente e de acordo com as diretorias regionais de educação, Ubaitaba-

 
18 Definição: O território é conceituado como um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 

caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a 

política e as instituições, e uma população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna 

e externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam 

identidade, coesão social, cultural e territorial. (Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia -SEPLAN). 

Disponível em: http://www.seplan.ba.gov.br. Acesso em: 03 jun.de 2019. 
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BA faz parte do território 05 -Litoral Sul.  

No período da implementação, 2011 e 2012, o Programa Pacto Bahia tinha como 

objetivo principal a Formação continuada dos professores, acompanhamento pedagógico e 

distribuição de material de Língua Portuguesa voltado a Alfabetização e Letramento. 

Participavam das formações os professores que ministravam aulas nas turmas de 1º ano do 

Ensino Fundamental Anos Iniciais, e as crianças que cursavam o 1º ano recebiam material 

didático. Estas formações eram ministradas pelos orientadores municipais, e a estes, cabiam:  

 

Participar das formações promovidas pela Coordenação de Formação do 

Pacto, ofertadas para os formadores municipais; Formar professores 
alfabetizadores da rede municipal para a implementação da proposta 

didático-pedagógica do Pacto; Planejar, junto aos professores da rede 

municipal, o trabalho pedagógico a ser implementado nas classes de 1º Ano 

do Ensino Fundamental; Organizar Grupos de Estudo com os professores 
alfabetizadores das classes de 1º Ano do Ensino Fundamental; Acompanhar 

o trabalho pedagógico dos professores alfabetizadores no município; 

Informar ao Coordenador Municipal do Pacto sobre dificuldades encontradas 
para a implantação das ações planejadas junto aos professores sob sua 

responsabilidade (Fonte: coordenação do programa Pacto pela Educação, 

2012). 
 

 

Em 2013 e 2014, ampliou-se a formação para todos os professores que atuavam com 

turmas do ciclo de alfabetização (do 1º ao 3º ano do ensino fundamental). Os encontros de 

formação continuada eram previstos para acontecer em quatro etapas no período de um ano 

letivo, cada etapa vinculada a uma unidade temática.  

Para desenvolver as etapas de formação dos professores alfabetizadores, a Secretaria 

de Educação do estado da Bahia adquiriu os direitos autorais do conjunto didático pedagógico 

denominado "Proposta didática para alfabetizar letrando19". Este foi distribuído para as 

crianças de 6 anos de idade, cursando o 1º ano do ciclo de alfabetização. Em 2013, foi 

incluído o conjunto didático-pedagógico com o título de “Alfabetização Matemática20” para 

crianças do 1º ano.  

O município de Ubaitaba-BA fez a adesão ao Programa Pacto Bahia em 2011, na 

Gestão do Prefeito Alexandre Negri de Almeida, tendo como Secretária Municipal de 

Educação a professora Adélia Aurea da Silveira Mendes, a professora Maria das Candeias 

 
19 Autora Amália Simonetti Gomes de Andrade; coautoras: Ana Clara Simonetti Gomes Maciel, Claudiana 

Maria Nogueira de Melo, Maria Cilvia Queiroz Farias e Rejane Carla Melo Gurgel.    
20 A "proposta didática de alfabetização matemática" é das autoras: Eurivalda Ribeiro dos Santos Santana, 

Fernanda de Oliveira Soares Taxa Amaro, Ana Virgínia Almeida Luna, Roberta D'Angela Menduni Bortoloni e 

Ana Paula Perovano. 

Este trabalho não pretende explorar os conteúdos dos materiais didáticos, uma vez que, não é objetivo da 

pesquisa. 
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Paraíso, assumiu um cargo comissionado junto à Secretaria de Educação, e foi indicada para 

assumir a Coordenadoria Municipal do Programa Pacto pela Educação na Bahia (Pacto 

Bahia). Para a função de Formadora, foram indicadas a professora Gildei Caldas Nascimento, 

coordenadora pedagógica efetiva da rede, e a professora Renata Nascimento Magno, que 

assumiu um cargo comissionado, todavia, a professora ficou um período curto como 

formadora do Programa. 

Em 2011, o programa atendia 14 escolas no município, 08 escolas na zona urbana e 

06 escolas do campo, 16 salas regulares e 01 sala multisseriada. As formações eram realizadas 

com 17 professores, 14 da zona urbana e 03 no campo, participava do programa 338 crianças 

que cursavam o 1º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais, destas crianças, 234 estudavam 

na zona urbana e 98 no campo. 

Segundo relatório da execução do Programa no município (2011), Ubaitaba-BA 

estava executando o Programa dentro do que foi sugerido pela Secretaria Estadual da 

Educação. O programa iniciou no II semestre de 2011, foi aceito pelos gestores, professores e 

alunos, e esperava-se que este fosse um suporte de grande valia para o processo de 

alfabetização do município. No período de julho a novembro de 2011, as formadoras 

indicadas recebiam formações mensais do Programa na cidade de Ilhéus-BA. Estas 

formadoras realizaram no município de Ubaitaba- BA duas formações, tendo como público 

alvo técnicos da Secretaria de Educação, Assessora dos Ciclos de Aprendizagem, 

Coordenador Municipal, Formadores, Coordenadores, Gestores, Professores alfabetizadores. 

Em 2012, os professores que ministravam aula no 2º ano Ensino Fundamental Anos 

Iniciais e as turmas do 2º ano passaram a fazer parte do programa. Não encontramos o 

quantitativo de professores e crianças que participaram do programa nesse ano. Encontramos 

informações que em 2012 o Programa atendeu 37 turmas, 19 turmas do 1º ano e 18 turmas do 

2º ano. Ainda nesse ano, o município recebeu material didático de Língua Portuguesa apenas 

para o 1º ano e kits didáticos para compor o cantinho de leitura nas escolas. 

Em busca de mais informações acerca da materialização do Programa no município, 

conversamos com uma formadora do Programa Pacto Bahia, e segundo esta, o Pacto Bahia 

tinha um material próprio tanto para os alunos quanto para os professores do 1º ano, avaliado 

por ela como muito bom. As turmas do 2º ano não chegaram a receber material didático de 

Língua Portuguesa, apenas em 2013 os alunos do 1º e 2º ano receberam o material didático de 

Matemática. 

Em relação às formações dos professores, acontecia fora do horário do planejamento 

dos professores. Estes eram liberados de suas atividades nas salas de aulas para participar das 
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formações, com carga horária de 08 horas, na Casa do Educador, outras vezes aconteciam no 

Espaço de Formação, algumas vezes essas formações aconteceram durante aos sábados, 

algumas vezes era realizado as sextas-feiras à noite e no sábado pela manhã, ou seja, os 

professores precisavam cumprir a carga horária de formações que já vinha determinada pelo 

Pacto. O município buscava estratégias para que esta carga horária fosse cumprida. 

De acordo com a formadora, uma das orientações do Pacto Bahia é que 

participassem do Programa apenas professores efetivos da rede, objetivando a continuidade 

das formações, todavia, iniciou-se seguindo essa orientação e, posteriormente, foi agregando 

professores contratados ao Programa. Estes recebiam as formações, mas, no ano seguinte 

alguns não estavam mais na rede. Desse modo, uns fizeram a formação em um ano de Língua 

Portuguesa, outros só fizeram a formação de Matemática.  

Após a chegada do PNAIC, em 2013, o programa foi introduzido às redes municipais 

do estado da Bahia, gerando formações continuadas tanto do Programa Estadual (Pacto) 

quanto do PNAIC. Como não existia uma articulação entre os dois programas, e as formações 

ocorriam em momentos diferentes, às formações foram mais desestruturadas, principalmente, 

por conta da adesão de professores efetivos que antes não faziam parte do Programa. 

A formadora relata, que na época sua função era apenas formadora do Programa na 

rede, dentro da sua carga horária, além das formações, eram determinados momentos para 

realização de acompanhamentos dos professores em sala de sala com essas turmas, desse 

modo, tinha uma escala, em que a mesma visitava todas as escolas tanto da zona urbana como 

do campo, para realização desse acompanhamento. As observações destes acompanhamentos 

eram feitas a partir de um formulário encaminhado pela Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia. 

A integração oficial dos Programas Pacto Bahia com o PNAIC foi oficializada, 

publicamente, em 31 de janeiro de 2014, em um encontro organizado pela SEC/BA, por meio 

da coordenação geral do Pacto, com a presença do Secretário de Educação do Estado da Bahia 

e um representante do Ministério da Educação e da Instituição de Ensino Superior participante 

(MIRANDA, 2016). 

 

3.2.2 Eixo da Gestão  

   

O eixo da gestão do Pacto Bahia está diretamente relacionado ao assessoramento 

técnico às equipes de gestão das redes municipais de educação, para isso, foi criado o 

Programa de Apoio à Educação Municipal (PROAM). Este atuou em várias ações de 
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assessoria técnica aos municípios baianos no campo educacional, em ações diretamente 

ligadas à gestão das secretarias municipais, conselhos municipais de educação, dentre outras, 

desde 2007.  

A partir da criação da Lei nº 13.204/2014, que "Modifica estrutura organizacional da 

Administração Pública do Poder Executivo Estadual", o PROAM depois foi transformado em 

uma coordenação vinculada ao Gabinete do Secretário de Estado, estando a ação de 

alfabetizar crianças do programa Pacto pela Educação incluso nesta coordenação, 

 

Art. 14 A Secretaria da Educação (SEC) passa a ter a sua estrutura básica 

alterada na forma seguinte:  
I ficam criados os seguintes Órgão e Unidades:  

a) Comitê de Gestão Educacional, com a finalidade de promover estratégias 

e ações que visem integrar e potencializar as ofertas educacionais, além do 

fortalecimento da gestão voltada para resultados;  
b) Coordenação de Apoio à Educação Municipal, com a finalidade de apoiar 

os Municípios na implementação de políticas e programas educacionais, em 

regime de colaboração, visando ao fortalecimento de sua gestão em todo o 
território do Estado da Bahia; (BAHIA, 2014). 

 

De acordo com Miranda (2016), dentre as principais atividades de assessoramento, 

destacou-se o acompanhamento e monitoramento de outros programas (PDDE, PAR, PME, 

Progestão, Pares, entre outros), que constroem e difundem uma cultura de gestão de sistema e 

de gestão escolar, com foco na aprendizagem dos alunos, fortalecendo o funcionamento dos 

sistemas municipais de ensino, a partir da formação das suas equipes técnicas.    

Segundo a autora, por meio do diálogo frequente com as redes, estas eram 

convidadas a refletir sobre os indicadores educacionais de aprendizagem e a estabelecerem 

suas metas a curto, médio e longo prazo. O Proam disponibilizava ainda formação para 

gestores escolares, atuando dessa forma, como um interlocutor externo que poderá fortalecer 

os princípios da gestão democrática, tendo em vista que o seu papel é colaborativo. Segundo 

pudemos observar nos documentos disponibilizados pela Secretaria de Educação, o município 

de Ubaitaba-BA aderiu ao Proam e tinha acompanhamento, todavia, não encontramos 

informações acerca do acompanhamento. 

 

3.2.3. Eixo da avaliação  
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O Programa Avalie Alfa21, considerado como política pública de Avaliação da 

educação funcionou de 2011 a 2013 e produzia e divulgava informações referentes ao 

diagnóstico do desempenho de estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais que 

eram avaliados pelo programa.  

O Avalie foi produzido para identificar o nível de alfabetização das crianças, a fim de 

contribuir para a tomada de decisão da comunidade escolar, quanto à tomada de decisões 

interventivas administrativas quanto pedagógicas mais adequadas e coerentes a serem 

realizadas pelos municípios. 

O Avalie Alfa, tinha como função avaliar anualmente, as crianças do 2º ano do 

Ensino Fundamental Anos Iniciais, nas disciplinas de Língua Portuguesa (Leitura e Escrita), e 

Matemática (cálculo). Os dados das avaliações objetivavam produzir informações sobre os 

processos de ensino e aprendizagem da rede pública e redefinir políticas para garantir a 

melhoria da alfabetização de crianças. O programa utilizava os resultados de desempenho da 

Provinha Brasil das crianças do 2º ano e os dados quantitativos de participação destes, por 

escola e por município, e o percentual médio de acertos, por criança e por escola.   

A Provinha Brasil, era utilizada no início do ano letivo, como avaliação diagnóstica, 

e uma segunda avaliação era realizada no final do ano. No segundo semestre, a avaliação era 

constituída por provas de Língua Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática (cálculo), 

utilizava-se também questionários destinados a professores e gestores, elaborados pelo Centro 

de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd), (MIRANDA, 2016). 

Em Ubaitaba-BA existia um técnico da Secretaria de Educação responsável para 

alimentar o sistema do Programa Avalie com informações referentes a avaliação, este, 

seguindo as orientações do programa, informava todos os alunos do 2º ano matriculados na 

rede, nome da escola, endereço e município, inclusive os alunos das turmas multisseriadas 

eram incluídos na planilha informativa. 

A Provinha Brasil era aplicada e corrigida pelos coordenadores pedagógicos das 

escolas. Os aplicadores preenchiam um formulário de controle do trabalho realizado na turma, 

dados da escola, dados da turma (números de alunos matriculados, organização pedagógica, 

turno) e do professor (nome e formação). Outro formulário de cadastro dos alunos (nomes dos 

alunos) e o Formulário Gabarito de Língua Portuguesa e outro de Matemática com nome do 

aluno, número no diário de classe, idade, sexo, indicação se tem necessidades especiais, se era 

repetente, situação do aluno (realizou a atividade, se recusou a participar, faltou, abandonou a 

 
21 O Avalie Alfa faz parte do Sistema de Avaliação Baiano da Educação (Sabe). Fonte: Disponível em: 

http://www.avalieba.caedufjf.net/?page_id=7, Acesso em: 12 dez. de 2018. 
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escola) e o registro das respostas das crianças. 

Essas informações eram lançadas no sistema do Avalie, posteriormente, o Programa 

enviava o resultado com informações dos alunos avaliados, das turmas avaliadas para o 

município. O município discutia estes resultados com os coordenadores pedagógicos, e estes, 

com os professores nas unidades escolares, a fim de criar ou adaptar propostas interventivas. 

 

3.3. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 

 

O PNAIC configura-se como uma política educacional de alfabetização, instituído 

pela Portaria n.º 867, de 4 de julho de 2012 (BRASIL, 2012a), foi lançado em 8 de novembro 

de 2012, pelo então ministro de Educação, Aloizio Mercadante Oliveira. 

Consta no art. 1º e 2° da referida Portaria, respectivamente:  

  

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

pelo qual o Ministério da Educação (MEC) e as secretarias estaduais, 

distrital e municipais de educação reafirmam e ampliam o compromisso 
previsto no Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, de alfabetizar as 

crianças até, no máximo, os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino 

fundamental, aferindo os resultados por exame periódico específico, que 
passa a abranger:  

I - a alfabetização em língua portuguesa e em matemática;  

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

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, para os 
concluintes do 3º ano do ensino fundamental;   

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

ações do Pacto, para sua efetiva implementação. Parágrafo único. A 
pactuação com cada ente federado será formalizada em instrumento próprio 

a ser disponibilizado pelo MEC.  

Art. 2º Ficam instituídas as ações do Pacto, por meio do qual o MEC, em 
parceria com instituições de ensino superior, apoiará os sistemas públicos de 

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

letramento dos estudantes até o final do 3º ano do ensino fundamental [...] 

(BRASIL, 2012 d).  

 

O PNAIC foi elaborado para combater os altos índices de analfabetismo ou a 

alfabetização tardia, e superar os baixos indicadores que vêm se repetindo ao longo da história 

da educação do Brasil, a fim de assegurar o direito público subjetivo à educação. A referência 

do PNAIC está no Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, inciso II do art. 2º, (BRASIL, 

2007ª), no Plano de Metas Compromisso todos pela educação, em que o Governo Federal 

assumiu com o Distrito Federal, estados e municípios, em regime de colaboração, o 

compromisso de “alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os 
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resultados por exame periódico específico” (BRASIL, 2012b, p. 11).  

As ações do PNAIC visam primordialmente, artigo 5º: 

 

I Garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam 

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

II Reduzir a distorção idade‐série na Educação Básica;  

III Melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB);  
IV Contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores 

alfabetizadores;  

V Construir propostas para a definição dos direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças nos três primeiros anos do ensino fundamental 

(BRASIL, 2012). 

 

Ao aderir e implementar o PNAIC, os poderes executivos das esferas administrativas 

(União, Estados, Municípios e Distrito Federal) assumem o compromisso legal de:  

  

I. Alfabetizar todas as crianças em língua portuguesa e em 

matemática.  

II. Realizar avaliações anuais universais, aplicadas pelo Inep, junto 
aos concluintes do 3º ano do ensino fundamental. 

III.  No caso dos estados, apoiar os municípios que tenham aderido 

às Ações do Pacto, para sua efetiva implementação (BRASIL, 

2013b, s/p).  

 
 

O PNAIC foi elaborado pelos docentes pesquisadores da Universidade Federal de 

Pernambuco, também inspirado no PAIC do estado de Ceará, assim como o Programa Pacto 

pela Educação do Estado da Bahia. 

 

O PAIC – Programa de Alfabetização na Idade Certa, criado inicialmente em 

2004 no município de Sobral e assumido em 2007 no âmbito estadual no 
Ceará, pelos rápidos resultados de alfabetização, foi o principal atrativo da 

atenção do MEC, o qual serviu de berço para o atual PNAIC – Pacto 

Nacional pela Idade Certa, conforme o editorial da revista “Pense!” - revista 

do Programa de Alfabetização na Idade Certa, da Secretaria de Estado de 
Educação do Ceará de 2013. Com a implantação do programa, o IDEB do 

Estado, para o 4º e 5º anos, passou de 3,2, em 2005, para 4,9 em 2011 (o 

esperado era 4,0). Se, em 2007, apenas 15 municípios, de um universo de 
184, tinham nível considerado desejável de alfabetização (um deles era 

Sobral), em 2011, praticamente todos os municípios alcançaram o mesmo 

patamar (com exceção de cinco, que ficaram no nível "suficiente", segundo 

mais alto), indo de acordo com que o país estava buscando que era um 
programa que trouxesse um rápido resultado (VIÉDES, 2015, p.61-62). 
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O PNAIC foi instituído em um contexto educacional muito crítico, onde foi preciso a 

intensificação dos olhares e discursos legislativos com vistas a assegurar, especialmente, a 

qualidade na alfabetização das crianças.  

A iniciativa de elaboração e implementação do PNAIC foi incentivada pelos dados 

levantados pelo Censo 2010, os quais apontavam que aproximadamente 15,2% das crianças 

brasileiras não sabiam ler e escrever. Segundo os dados do INEP (BRASIL, 2011), 

observando o IDEB de 2011, considerado também uma das bases de estudo para a 

organização do PNAIC, o Brasil ocupa o 88º lugar no ranking de educação da Unesco. Nessa 

direção, o ensino da leitura e da escrita permanece, segundo registram os documentos do 

PNAIC (BRASIL, 2012), um grande desafio para os professores alfabetizadores, para as 

políticas públicas de alfabetização e para as próprias crianças. 

Segundo o documento de apresentação do PNAIC trata-se de um programa 

integrado, com o objetivo de alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática, até o 3º ano 

do Ensino Fundamental, de todas as crianças das escolas municipais e estaduais, urbanas e 

rurais, brasileiras (BRASIL, 2012). 

Nessa perspectiva, a proposta do PNAIC enfatiza a “universalização do aprendizado” 

e a reformulação dos “direitos de aprendizagem”. Promete “escolas com ensino inovador”, 

por meio de apoio pedagógico e gerencial da União aos entes federados. Propõe a adoção de 

currículos “mais atraentes” para os alunos (BRASIL, 2012a).  

Segundo o MEC (BRASIL, 2017), a alfabetização é compreendida como chave para 

“garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem durante toda a vida para todos” (BRASIL, 2017, p.3), objetivo que compõe o 

Marco de Ação da Agenda de Educação 2030, da qual o Brasil é signatário. Nesse sentido, o 

Governo Federal conclama, no Documento Orientador do PNAIC, “docentes, gestores e 

instituições formadoras a esse compromisso ético indispensável à construção de uma 

educação efetivamente democrática e socialmente justa” (BRASIL, 2017, p.3). 

A implementação do PNAIC contou com convênios com as universidades públicas 

que apresentaram os projetos operacionais de formação e organizaram junto aos municípios 

participantes dos programas a formação dos formadores dos professores alfabetizadores. Os 

encontros presenciais foram realizados nos próprios municípios e conduzidos por orientadores 

de estudo formados pelas universidades (BRASIL, 2014a).  

Os recursos para a realização das ações eram repassados às instituições por meio da 

descentralização de créditos ou convênio. Estes recursos se destinam ao pagamento de 

despesas essenciais à execução dos projetos formativos, relacionadas a: material de consumo, 
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diárias, passagens e despesas com locomoção e prestação de serviços de terceiros (pessoa 

física e jurídica) (BRASIL, 2012). Todos os formadores e professores receberam bolsas de 

estudo, conforme previsto na Portaria 1.458, de 14 de dezembro de 2012, que define 

categorias e parâmetros para a concessão de bolsas de estudo e pesquisa no âmbito do PNAIC 

a todos os envolvidos no curso de Formação Continuada de Professores, têm direito a uma 

bolsa de estudos financiada por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ( 

FNDE) (BRASIL, 2015), e seu controle se dá na plataforma SIMEC22, o ambiente Sistema de 

Gestão de Bolsas (SGB).  

No que se refere aos auxílios técnico e financeiro aos estados, municípios e Distrito 

Federal que aderiram ao PNAIC, a Lei nº 12.801, de 24 de abril de 2013, determina que os 

recursos são provenientes do FNDE para oferecer:   

 

I - suporte à formação continuada dos professores alfabetizadores;  

II- reconhecimento dos resultados alcançados pelas escolas e pelos 
profissionais da educação no desenvolvimento das ações do Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa (BRASIL, 2013a, s/p).  

 

  A continuidade do Programa foi assegurada por meio da Portaria nº 826, de 7 de 

julho de 2017, trazendo em sua proposição algumas reestruturações. Dentre elas, o PNAIC 

passa a compor com o Ensino Fundamental, a inclusão dos professores e coordenadores da 

educação Infantil e o Programa Novo Mais Educação. Conforme o Artigo 17:  

 

A formação continuada ofertada por instituições de ensino superior públicas 
ou centros de formação de professores regularmente instituídos pelas redes 

de ensino será ministrada aos responsáveis pela formação dos coordenadores 

pedagógicos da educação infantil e professores da pré-escola, coordenadores 

pedagógicos dos anos iniciais, professores alfabetizadores e, também, dos 
articuladores da escola e mediadores de aprendizagem, no âmbito do PNME 

(BRASIL, 2017). 

 

Segundo a Portaria nº 826, de 7 de julho de 2017, o PNAIC conduzirá as ações de 

formação no âmbito do Programa Novo Mais Educação (PNME), assim caracterizadas:  

 

§ 2º As ações do PNAIC terão como foco os estudantes da pré-escola e do 

ensino fundamental, cabendo aos professores, coordenadores pedagógicos, 
gestores escolares e gestores públicos uma responsabilidade compartilhada 

 
22 Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC) é um portal 

operacional e de gestão do MEC, que trata do orçamento e monitoramento das propostas on-line do governo 

federal na área da educação. É no SIMEC que os gestores verificam o andamento dos Planos de Ações 

Articuladas em suas cidades. Disponível em:  

http://portal.mec.gov.br/observatorio-da-educacao/114-conhecaomec-1447013193/sistemas-do-mec-

88168494/143-simec. Acesso em: 12  jan. de 2019. 
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no alcance do direito da criança de escrever, ler com fluência e dominar os 

fundamentos da Matemática no nível recomendável para sua idade.   
§ 3º As ações de formação serão conduzidas e monitoradas no âmbito dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios, reforçando a responsabilização 

das redes de ensino pelo desenvolvimento das atividades e resultados do 

Programa.  (BRASIL, 2017) 
 

 A incorporação de duas funções ao desenho do PNAIC: a do Coordenador de 

Pesquisa e a de Pesquisador, também são alterações no PNAIC 2017. De acordo com o 

Caderno de Orientação do PNAIC 2017, cabe ao Coordenador de Pesquisa acompanhar e 

documentar aspectos referentes à implementação, gestão, controle e articulação entre os entes 

federados e, ao final do ciclo de formação, registrar o projeto de pesquisa em formato de 

relato de caso ou de artigo científico, contribuindo com informações, tendo em vista 

propostas de aperfeiçoamento da formação continuada e de consolidação da alfabetização das 

crianças.  

Ao Pesquisador cabe participar da equipe de pesquisa desenvolvida por um professor 

coordenador, executando as atividades de pesquisa planejadas conforme legislação e o 

cronograma do projeto, elaborando relatório para subsidiar o coordenador da pesquisa na 

consolidação do relato de caso ou artigo científico, e registrando em capítulo específico a 

contribuição da experiência para sua formação como professor (BRASIL, 2017).  

Novas alterações também foram feitas em relação aos materiais utilizados na 

formação para os três grupos participantes: coordenadores e professores do ciclo de 

alfabetização, coordenadores e professores da Educação Infantil e articuladores e mediadores 

de aprendizagem do Programa Novo Mais Educação. Aos profissionais do ciclo de 

alfabetização não seriam oferecidos novos materiais, recomendando-se o uso dos cadernos 

produzidos entre 2013 e 2015. Em contrapartida, o MEC disponibilizava verba destinada aos 

estados para que produzam materiais em consonância com necessidades e especificidades 

locais, desde que preencham os requisitos estabelecidos pela Portaria MEC n° 279, de 6 de 

março de 2017. As redes poderiam dar continuidade a programas e materiais próprios, 

podendo, caso desejassem, aderir ao Pacto com a manutenção de seus projetos.  

Para coordenadores pedagógicos da educação infantil e professores da pré-escola foi 

oferecida formação baseada no material “Leitura e Escrita na Educação Infantil”, produzido 

pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O referido material é o produto de um 

contrato firmado entre a DICEI/SEB/MEC e a UFMG entre os anos de 2013/2015 para a 

construção de um material que atendesse à necessidade de formação dos professores da 
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Educação Infantil. Tem como objetivo geral a formação de professores de Educação Infantil 

para que possam desenvolver o trabalho com a leitura e escrita, em creches e pré-escolas.  

O material destinado à formação dos articuladores e mediadores de aprendizagem do 

programa Novo Mais Educação tem como principal objetivo apoiá-los na organização e 

encaminhamento de intervenções com os alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental 

participantes do Programa Novo Mais Educação, na carga horária complementar. Para 

contribuir com o acompanhamento pedagógico, serão oferecidos roteiros de aprendizagem. O 

material para a formação foi apresentado em formato digital e prevê a superação dos desafios 

apontados pela avaliação diagnóstica das turmas em Língua Portuguesa e Matemática.  

Outra mudança na estrutura do PNAIC 2017 foi a suspensão das bolsas dos 

professores alfabetizadores, e adesão das redes que poderá ocorrer de forma parcial, 

conforme Documento Orientador 2017 (BRASIL, 2017).  

  

Os entes federados deverão avaliar as ações formativas que já existem para 

integrar o PNAIC com os processos das redes. No caso de impossibilidade 

dessa articulação, estados e municípios não precisarão aderir à formação em 
todas as etapas (p.15).  

 

De acordo com o documento orientador do PNAIC (2017), as formações deveriam 

acontecer com carga horária mínima de 100 horas. As atividades seriam realizadas a partir de 

oficinas, atividades desenvolvidas em sala de aula, estudos de materiais online, formação de 

grupos colaborativos nas escolas, dentre outras atividades. As atividades foram iniciadas em 

outubro de 2017 e foram concluídas junho de 2018.  

Na tentativa de assegurar o alcance dos objetivos propostos pelo Programa, o PNAIC 

se estrutura considerando quatro eixos de atuação, que orientam as ações em todas as 

instâncias de governo: I. Formação Continuada; II. Materiais didáticos e pedagógicos, 

tecnologias e literatura educacionais; III. Avaliação no nível da alfabetização; IV. gestão, 

controle e mobilização social. 

 

3.3.1. Eixo I: Formação Continuada 

 

A formação dos professores alfabetizadores das turmas de 1º, 2º e 3º anos do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais, também conhecido como ciclo de alfabetização, e dos professores 
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de classes multisseriadas23, foi organizada pelo MEC e universidades, ainda em 2012, para 

ocorrer durante dois anos (em 2013 e 2014). Os orientadores de estudo são professores 

pertencentes ao quadro das redes de ensino que participam do curso de formação, ministradas 

por formadores das Instituições de Ensino Superior/IES que integram o programa. As 

atribuições do orientador de estudos são: a) ministrar o curso de formação; b) acompanhar a 

prática pedagógica dos professores que estão participando da formação do PNAIC; c) avaliar 

a frequência e participação dos professores; e d) apresentar relatórios referentes à formação 

dos professores cursistas (BRASIL, 2012e). 

Os cursos têm como referência o Programa Pró-Letramento24, cuja metodologia 

propõe estudos e atividades práticas. As universidades públicas ministram os cursos de 

capacitação dos orientadores de estudos, que por sua vez, realizam encontros com os 

professores alfabetizadores de seus municípios. A proposta desses encontros baseia-se no 

desenvolvimento de ações que: 

 

[...] contribuam 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; para o conhecimento e uso dos materiais 
distribuídos pelo Ministério da Educação, voltados para a melhoria da 

qualidade do ensino no ciclo de alfabetização (BRASIL, 2012, p.40).  

 

 

 De acordo com o Documento de Apresentação do PNAIC (BRASIL, 2014) em 

2013, os professores participaram de um curso com carga horária de 120 horas, visando a 

articulação entre diferentes componentes curriculares, com foco em Língua Portuguesa. Em 

2014, a duração do curso encerrou com 160 horas e objetivava o “aprofundamento e 

ampliação dos temas tratados em 2013, contemplando também o foco na articulação entre 

diferentes componentes curriculares, mas com ênfase em Matemática” (BRASIL, 2014, p. 

02).  

 
23 As classes mutisseriadas caracterizam-se por reunir em um mesmo espaço físico diferentes séries que são 

gerenciadas por um mesmo professor. São, na maioria das vezes, única opção de acesso de moradores de 
comunidades rurais (ribeirinhas, quilombolas) ao sistema escolar (XIMENES-ROCHA e COLARES 2013, p. 

93). 
24 O Pró-Letramento foi lançado em 2005 e estava dirigido aos professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental como parte integrante do Plano Nacional de Qualidade da Educação Básica, “sendo reeditado em 

2007, constituindo as ações de formação de professores do Plano de Desenvolvimento da Educação” (SILVA, 

2016, p.24). O objetivo principal do programa estava relacionado à elevação da qualidade do ensino e da 

aprendizagem em Matemática e Língua Portuguesa, a partir da oferta de suporte à ação pedagógica dos 

professores. “Para tanto, o programa buscou desenvolver uma cultura de formação continuada em rede, 

envolvendo universidades, secretarias de Educação e escolas públicas dos sistemas de ensino” (SILVA, 2016, 

p.24).  
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Para acompanhamento e monitoramento das ações de formação, o Ministério da 

Educação desenvolveu um módulo denominado de SISPACTO25, que integra o Sistema 

Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC). 

 

3.3.1.1 As Formações do PNAIC e sua interconexão com o Pacto Bahia: o contexto de 

Ubaitaba-BA. 

 

O município de Ubaitaba-BA fez adesão ao PNAIC em 2012, também na Gestão do 

Prefeito Alexandre Negri de Almeida, e  Secretária Municipal de Educação Adélia Aurea da 

Silveira Mendes, a professora Maria das Candeias Paraíso, que já assumia a Coordenadora 

Municipal do Pacto Bahia, assumiu também a Coordenação do PNAIC, a professora Gildei 

Caldas Nascimento, coordenadora pedagógica efetiva da rede, Formadora do Pacto Bahia, 

assumiu também a função de Formadora do PNAIC, agregou-se a equipe a professora Saàdia 

Barreto Cerqueira, como formadora do PNAIC, e ficou responsável pelo 3º ano, todavia, o 

PNAIC, só chega nas escolas a partir de 2013.  

De 2011 a 2013, o Pacto Bahia promoveu formação e acompanhamento dos 

professores alfabetizadores das turmas do 1º e 2º anos.  A partir de 2014, com a política do 

PNAIC, os alfabetizadores das turmas de 1º, 2º e 3º anos tinham formação e eram 

acompanhados pela equipe de uma universidade, sediada no estado da Bahia, por meio de 

parceria do Ministério da Educação.   

Em 2013, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) e a Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), em regime de parceria com as Universidades Estaduais – 

Universidade Estadual da Bahia (UNEB), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

e Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), foram as responsáveis pela formação dos 

Orientadores de Estudos (OE) do PNAIC que atuavam na formação dos professores 

alfabetizadores. Na segunda etapa do Programa (2014-2015), a UNEB assumiu em sua 

totalidade a gestão e as formações dos OE em âmbito estadual. Em 2016, a formação ficou a 

cargo da UESC e equipe de formadores da SEC-BA, desenvolvendo o trabalho de forma 

articulada.    

O município de Ubaitaba-BA era acompanhado pela equipe da UNEB. As formações 

dos professores do 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental anos iniciais, iniciaram em abril de 

2014 e encerraram com um Seminário Municipal de Alfabetização Matemática. Participavam 

 
25 Ferramenta tecnológica que proporciona agilidade e transparência aos professores de elaboração, análise e 

monitoramento das ações do Pacto (BRASIL, 2012) 
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dos programas 51 professores: 15 professores do 1º ano, 15 professores do 2º ano, 02 

professores de salas multisseriadas e 19 professores do 3º ano. Não encontramos o 

quantitativo das crianças do 1º e 2º ano participantes dos programas, de acordo com o 

relatório o município possuía 435 alunos matriculados no 3º ano.   

Ubaitaba-BA reorganizou a proposta da Formação de Professores e realizava uma 

única formação que era ministrada por duas formadoras, uma do Pacto Bahia e PNAIC 

responsável pelo 1º e 2º ano, e outra do PNAIC, responsável pelo 3º ano. Segundo uma 

formadora, juntava-se a parte prática do Pacto Bahia com a teórica do PNAIC e fazia uma 

única formação para os professores. Contudo, a formadora relata que,  

 

Na minha concepção, depois que o PNAIC entrou, o Pacto Bahia virou uma 
sombra, porque as formações eram mais voltadas para o PNAIC, os módulos 

do PNAIC, o que usávamos muito e continua usando, são os tempos de 

aprendizagens do Pacto Bahia, aqueles tempos, nunca foram deixados de ser 
utilizados, entendeu?. Mas com o surgimento do PNAIC, a parte teórica 

ficou voltada para o PNAIC. O PNAIC trazia muita teoria, muitos estudos, e 

o Pacto Bahia não, era mais como trabalhar a alfabetização, era mais a 
prática. O PNAIC veio trazendo uma bagagem teórica, que o Bahia não 

tinha. O Pacto Bahia ficou mesmo o material utilizado no 1º ano, o 

município já não tinha mais esse material porque deixou de ser prioritário. 

(F.P., 2019) 

 

Como já mencionamos, os encontros aconteceram na Casa do Educador, com carga 

horária de 8h, alguns encontros aconteceram nas sextas-feiras à noite e no sábado pela manhã, 

outros aconteceram durante o sábado o dia todo, de acordo com o relatório apenas um 

encontro foi realizado na sexta-feira, com carga horária de 8h, justificava-se que não poderia 

suspender as aulas para que as formações acontecessem. Outros encontros com carga horária 

de 12h aconteceram na sexta-feira à noite e no sábado durante o dia, 

De acordo com o relatório dos Programas 2014, a frequência dos professores foi 

positiva, os grupos participavam das discussões e apresentações dos trabalhos. O relatório 

relata os desafios da rede para a realização das formações e materialização destas nas salas de 

aulas, um dos desafios das formações era conciliar o horário para a realização destas, por 

conta disso, as formações aconteciam em turnos alternados.  

Outro desafio relatado era harmonizar o que estava sendo estudado nas formações 

com o trabalho pedagógico nas escolas, uma vez que, o Programa, iniciou com atraso. Como 

desafio também pontuado era a dificuldade de alguns professores na aplicabilidade das 

atividades propostas nos encontros, de acordo com o relatório, os professores sinalizaram que 

o grande desafio para eles era a transposição didática.  
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Em 2015, o processo formativo foi estendido também para os professores do Ciclo 

Complementar (4º e 5º anos) e para os coordenadores pedagógicos das escolas e 

coordenadores da Secretaria de Educação, com o intuito de garantir o acompanhamento mais 

eficaz dos professores alfabetizadores e das práticas pedagógicas, e subsidiar o professor a 

desenvolver estratégias de trabalho que atendessem diretamente às necessidades de sua turma, 

além de contribuir na implementação de estratégias com vistas a contribuir para o 

desenvolvimento pleno das crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental anos iniciais.  

Desse modo, em 2015 os Programas agregam o professor Luiz Carlos Alves dos 

Santos como Formador do 3º ano e a professora Edilene Roque dos Santos como Formadora 

do 4º e 5º anos. Não encontramos informações registradas de como foram realizadas as 

formações em 2015. Na conversa com a Formadora dos Programas no município, ela relata 

que no 4º e 5º anos a aceitação e frequência dos professores foi baixíssima uma vez que o 

PNAIC pagava uma bolsa para os professores do 1º, 2º e 3º anos e o Pacto Bahia não pagava 

bolsas, e os professores questionavam muito essa questão. De acordo com a formadora, os 

mesmos desafios enfrentados em 2014 continuaram no ano de 2015, principalmente no que 

diz respeito aos horários das formações, que passaram acontecer em horários reduzidos e 

segundo a formadora de forma aligeirada. 

Em 2016, as formações tiveram início no dia 28 de março, com o primeiro encontro do 

círculo I para coordenadores pedagógicos, dia 07 de abril os professores do 4° e 5° ano 

tiveram seu primeiro encontro do primeiro círculo de formações de 2016. Em seguida, 

iniciaram-se os trabalhos do último círculo de formações do ano de 2015, para professores do 

1° ao 3° ano. Todo o círculo de formações estava previsto para terminar até o dia 21 de maio, 

com carga horária de 16h para coordenadores pedagógicos e professores do 4° e 5° anos e 12 

horas do último círculo de 2015 para docentes do 1° ao 3° ano. 

Segundo o relatório, a secretaria da educação deu suporte para a realização dos 

trabalhos no município, desde a impressão do material para as formações ao transporte e 

alimentação dos cursistas. No entanto, mesmo com toda essa logística ainda não conseguiram 

o resultado desejado com o programa. Muitos docentes, principalmente do 4° e 5° ano, não 

participam das formações com frequência ou não aderiram ao programa, sendo essa uma das 

principais fragilidades do PACTO no município. Alguns educadores justificavam que não 

participavam pela falta do pagamento da bolsa, que o programa oferecia aos professores do 1° 

ao 3º ano, outros por falta de tempo, por conta de cursos de Formação Inicial que faziam no 

horário da formação. Dentre outros pontos frágeis da formação, destacam-se os dias e horários 

das formações. O relatório justificava o dever de garantir os 200 dias letivo do aluno, sendo 
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assim, o professor não podia se ausentar da sala de aula para as formações e os encontros 

deveriam acontecer ou à noite ou aos sábados, o que não agradava a boa parte dos 

professores.  

Outro fator considerado como uma fragilidade do programa foi a falta de 

aplicabilidade do proposto nas formações por parte de alguns professores, que segundo o 

relatório, além de não aplicarem 100% do que se propunha, reclamavam sempre da rotina 

pedagógica do Pacto, alegando que era muito extensa ou que se gasta muito tempo com 

oralidade, culminando assim no grande problema da educação municipal, a falta de 

aprendizagem e da garantia dos direitos de aprendizagem. 

Em 2017, o Pacto Estadual pela Alfabetização da Bahia, reassume a formação dos 

professores do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) e coordenadores escolares, uma vez 

que, o MEC delongou com a definição em relação à continuidade do PNAIC, somente no 

segundo semestre de 2017, o MEC publicou o documento orientador das ações em nível 

nacional do PNAIC, a partir da análise dos indicadores do IDEB de 2015, o Pacto Bahia 

optou pelos municípios prioritários26 das suas ações de acompanhamento, realizou formações 

e distribuiu material específico para esses municípios.  

Uma nova gestão assume o município de Ubaitaba, com isso outros atores adentram 

aos Programas, a Coordenação geral ficou na responsabilidade do professor Luiz Carlos Alves 

dos Santos, Gildei Caldas Nascimento, continuou como formadora do Pacto Bahia e PNAIC 

responsável pelo 1º, 2º e 3º anos. Alguns professores que participaram das formações 

assumiram a gestão escolar de algumas escolas, outros assumiram a coordenação pedagógica, 

além de contratação de novos professores. Nesse cenário, o Pacto atendeu a uma clientela 

composta por 80 professores do ciclo de Alfabetização Inicial, 11 coordenadores Pedagógicos 

e 1.300 estudantes. A rede realizou três formações no período de maio a novembro de 2017, 

com carga horária de 16h. As formações aconteciam na Casa do Educador, em horários 

alternativos. Segundo o relatório, o município ainda enfrenta alguns fatores que vem 

interferindo na dinâmica da formação, dentre eles: frequência e envolvimento de alguns 

sujeitos. 

Em 2018, segundo relatório, o ciclo formativo 2017/2018 do PNAIC ganhou uma 

nova formatação, as formações aconteceram em etapas formativas à distância e presenciais. 

Eram ministradas pelas professoras Gildei Caldas Nascimento e Edilene Roque dos Santos. 

 
26 São considerados prioritários os municípios que não conseguiram elevar seus índices de proficiência nas 

avaliações externas e o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), dos 381 

municípios agregados ao Programa, 135 são considerados prioritários, e 9 considerados mais prioritários pela 

baixa proficiência em Língua Portuguesa e Matemática apresentadas pelos estudantes desses municípios.  
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Na etapa à distância, o profissional cursista realizou as leituras do material teórico 

encaminhado pelo formador local antes da realização das formações presenciais, ao chegar às 

formações presenciais, o cursista já devia ter conhecimento do tema e do material que seria 

trabalhado. Na modalidade à distância além do material teórico, o formador também oferecia 

orientações referentes à realização dos trabalhos em sala de aula e de como proceder na 

apresentação dos textos estudados nas formações. Na etapa presencial, as formações, 

geralmente tinha carga horária mensal de oito horas, participavam das formações os docentes 

do 1º, 2º e 3º anos e os coordenadores pedagógicos. A primeira etapa de formações 

presenciais aconteceu na Escola Municipal de Ubaitaba, localizada à Avenida Vasco Neto, no 

centro da cidade e teve duas formações, segundo o relatório, a maior parte das ausências dos 

cursistas cadastrados no programa aconteceu devido à desvinculação deles à rede, já que boa 

parte é funcionário contratado e o programa aconteceu com atraso. A segunda etapa aconteceu 

na Escola Municipal Osvaldo Cruz, também localizado à Avenida Vasco Neto, no centro de 

Ubaitaba, e teve também duas formações, com carga horária de 08h e 06h, respectivamente.  

De acordo com o relatório, após a realização das formações presenciais, os formadores 

locais deveriam realizar visitas de acompanhamento às turmas dos seus cursistas para 

acompanhar a realização dos trabalhos propostos nas formações. Contudo, devido às diversas 

atividades da formadora local na Secretaria de Educação, a realização das visitas às escolas 

para acompanhamento dos professores ficou comprometida, dessa forma para acompanhar o 

trabalho dos professores e o desempenho das turmas foi sugerido que o coordenador da escola 

fizesse o acompanhamento e repassasse as informações para a formadora.  

As metodologias e recursos foram passados para esses profissionais que fizeram o 

trabalho em cada uma das turmas. A metodologia utilizada foi a observação da aula do 

professor e a verificação da leitura e da escrita dos alunos, através de textos e pequenas 

atividades do próprio livro do aluno que foram selecionadas previamente. Após a verificação 

do desempenho dos alunos, o coordenador deveria preencher uma ficha com observações das 

habilidades que o aluno domina e as habilidades que não domina, bem como, dificuldades 

outras que não estavam na ficha, mas que foram percebidas durante o trabalho de 

acompanhamento. Diagnosticadas as fragilidades dos alunos, o coordenador da escola, 

juntamente com o formador local e o professor da turma, deveriam sentar-se para juntos 

traçarem as estratégias de intervenção da aprendizagem. 

Como entrave e dificuldades do ciclo formativo, o relatório destaca a não 

aplicabilidade dos procedimentos pedagógicos referentes às temáticas abordadas, a 

dificuldade de acesso às formações de polo, os horários das formações que ficaram 
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fragmentadas, uma vez que, eram realizadas nos horários dos planejamentos das escolas para 

assegurar a participação de todos os docentes.  

 

3.3.2. Eixo II: Materiais didáticos e pedagógicos, tecnologias e literatura educacionais.   

 

É formado por conjuntos de materiais didáticos e pedagógicos específicos para 

alfabetização, distribuídos pelo MEC às redes municipais de ensino: livros didáticos de 1º, 2º 

e 3º anos do Ensino Fundamental (entregues pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD)27 e respectivos manuais do professor; obras pedagógicas complementares aos livros 

didáticos e acervos de dicionários de Língua Portuguesa também distribuídos pelo PNLD;  

jogos pedagógicos de apoio à alfabetização para cada turma de alfabetização;  obras de 

referência, de literatura e de pesquisa entregues pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE28) para cada turma de alfabetização; obras de apoio pedagógico aos professores 

(distribuídas pelo PNBE) para cada turma de alfabetização; e tecnologias educacionais de 

apoio à alfabetização (BRASIL, 2012e). 

O município de Ubaitaba-BA recebeu em 2014 um acervo do Programa para as 

escolas participantes do PNAIC. Diante disso, segundo os formadores, na construção do 

planejamento em rede, foi inserido propostas para a utilização do acervo bibliográfico do 

programa. De acordo com o relatório, o acervo serviu como mais uma ferramenta para o 

processo diário de desenvolver a leitura e escrita dos alunos. 

 

3.3.3 Eixo III: avaliação no nível da alfabetização; 

 

Reúne três componentes principais de acordo com os pressupostos de apresentação 

dos eixos norteadores do Programa disponível em sua página oficial, a saber: a) avaliações 

processuais, que são as discutidas nos encontros de formação e realizadas nas salas de aula 

pelos professores alfabetizadores; b) avaliações externas, o que inclui a realização da 

 
27 O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) é destinado a avaliar e a disponibilizar obras 

didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, 

regular e gratuita, às escolas públicas de educação básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital e 

também às instituições de educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e 

conveniadas com o Poder Público.  Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12391&>. Acesso em: 29 jan. 

2019.  
28 O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), desenvolvido desde 1997, tem o objetivo de promover o 

acesso à cultura e o incentivo à leitura dos alunos e professores por meio da distribuição de acervos de obras de 

literatura, de pesquisa e de referência. Disponível em:  

<http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-daescola>. Acesso em: 29  jan. de 2019. 
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Provinha Brasil29, no início e no final do 2º ano, e a inserção destes dados em sistema criado 

para esse fim; c) avaliações externas, a ANA30, aplicado pelo INEP, aos alunos concluintes do 

3º ano, pelo INEP, visando a aferir o nível de alfabetização alcançado do final do ciclo de 

alfabetização. 

Os professores tinham acesso a um sistema informatizado onde devem inserir 

resultados da Provinha Brasil de cada criança, no início e no final do 2º ano. Por meio deste 

sistema, docentes e gestores poderiam acompanhar o desenvolvimento de cada aluno, de cada 

turma, e fazer os ajustes necessários para garantir que todos estejam alfabetizados no final do 

3º ano do ensino fundamental, porque ao final do ciclo, todos alunos fariam uma avaliação 

nacional para aferir o nível de alfabetização alcançado pelas crianças. 

A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) até 2016 era censitária, portanto, 

aplicada a todos os alunos matriculados no 3º ano do Ensino Fundamental e, em se tratando 

de escolas multisseriadas, aplicada a uma amostra. O INEP é responsável pela aplicação e 

correção das provas e, em 2016, a avaliação teve sua terceira edição, com a participação de 

todas as escolas públicas urbanas e rurais, que cumpriam o perfil necessário.  

Os resultados finais da ANA são disponibilizados para análise das equipes 

pedagógicas e de gestão das escolas e redes de ensino e, desde 2014, é publicado um Boletim 

Escolar, com os resultados finais, e o Painel Educacional, ferramenta que apresenta 

“informações agregadas sobre o cenário educacional das unidades da federação e dos 

municípios brasileiros, de modo a colaborar para o monitoramento do direito à educação” 

(MEC, 2016), disponibiliza séries históricas, por município e estado. 

 
29 A Provinha Brasil, aplicada desde 2008, é uma avaliação diagnóstica que visa investigar as habilidades 

desenvolvidas pelas crianças matriculadas no 2º ano do ensino fundamental das escolas públicas brasileiras. 

Composta pelos testes de Língua Portuguesa e de Matemática, a Provinha Brasil permite aos professores e 

gestores obter mais informações que auxiliem o monitoramento e a avaliação dos processos de desenvolvimento 

da alfabetização e do letramento inicial e das habilidades iniciais em matemática, oferecidos nas escolas públicas 

brasileiras, mais especificamente, a aquisição de habilidades de Leitura e de Matemática. Aplicada duas vezes ao 

ano, a avaliação é dirigida aos alunos que passaram por, pelo menos, um ano escolar dedicado ao processo de 

alfabetização. Todos os anos os alunos da rede pública de ensino, matriculados no 2º ano do ensino fundamental, 

têm oportunidade de participar do ciclo de avaliação da Provinha Brasil. A adesão a essa avaliação é opcional, e 
a aplicação fica a critério de cada secretaria de educação das unidades federadas. A proposta da Provinha Brasil é 

oferecer informações que possam orientar tanto os professores quanto os gestores escolares e educacionais na 

implementação, operacionalização e interpretação dos resultados dessa avaliação. Desde 2014, o MEC tem 

solicitado o envio dos dados às escolas como forma de obter mais informações sobre o processo de 

alfabetização. Disponível em: < http://inep.gov.br/provinha-brasil>. Acesso em: 03 jan. 2019. 
30 ANA é uma avaliação externa, que tem como objetivos principais: avaliar o nível de alfabetização dos 

educandos no 3º ano do ensino fundamental; produzir indicadores sobre as condições de oferta de ensino; 

concorrer para a melhoria da qualidade de ensino e redução das desigualdades, em consonância com as metas e 

políticas estabelecidas pelas diretrizes da educação nacional. Disponível em:  
<http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/sobre-a-ana>. Acesso em: 03 jan. de 2019. 
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Segundo o PME (Ubaitaba, 2014), a partir dos resultados das avaliações externas a 

rede de Ubaitaba-BA discutia com seus pares (gestores, coordenadores e professores) as 

possíveis intervenções no processo de alfabetização, estimulando as escolas a criarem 

instrumentos de avaliação, monitoramento, implementando medidas pedagógicas para 

alfabetizar os alunos até o final do 3º ano do Ensino Fundamental. As escolas com resultados 

insatisfatórios passavam a ter acompanhamento prioritário da Secretaria Municipal de 

Educação. 

De acordo com o relatório de 2017, outras ações foram implementadas a fim de avaliar 

a alfabetização: Aplicação de uma Avaliação Diagnóstica nas turmas do Ciclo de 

Alfabetização; Estudos/análise dos resultados obtidos nas Avaliações Externas, Elaboração de 

planejamento semanal a partir dos direitos e descritores de aprendizagem; Levantamento de 

dados sobre o perfil funcional dos sujeitos que atuam nesta política: formação, vida funcional. 

 

3.3.4. Eixo IV: Gestão, controle e mobilização social 

 

 A Portaria de 826, de 7 de julho de 2017, define as responsabilidades quanto à 

constituição dos Comitês de Gestão Nacional, Estadual e do Distrito Federal, em termos de 

composição, hierarquia e atribuições, esclarece o apoio e participação de outras instâncias, 

como: Secretaria de Educação Básica (SEB), do FNDE, do INEP, do Conselho Nacional dos 

Secretários Estaduais de Educação (CONSED), da União dos Dirigentes Municipais de 

Educação (Undime), de representantes de outros órgãos e entidades, cuja participação o 

Comitê julgar conveniente e das atribuições do próprio MEC.  

Na gestão nacional do PNAIC 2017, a principal estratégia estava voltada ao 

fortalecimento da autonomia dos entes federados, a fim de favorecer o respeito às 

especificidades locais e a consequente adaptação da formação às diversas realidades, 

respeitando-se as necessidades e responsabilidades legais dos sistemas de ensino (BRASIL, 

2017).  

Os responsáveis pela aplicação e gerenciamento dos dados referentes aos resultados 

das escolas da rede participantes na ANA, Provinha Brasil, Prova Brasil e outras avaliações 

conduzidas pelas unidades federadas, municípios ou pelas próprias escolas são definidos na 

seção da gestão nacional do PNAIC 2017; também é definido na seção, o estabelecimento de 

metas de desempenho dos alunos, acompanhamento, da aprovação e monitoramento das 

estratégias de gestão nos diversos níveis (estados, Distrito Federal e municípios), reunidos no 

chamado Plano de Gestão, e das ações de apoio didático-pedagógico organizadas pelas 
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instituições formadoras, reunidas no Plano de Formação, que integrarão o Plano de Gestão, no 

seu compromisso solidário de elevar a qualidade do processo de alfabetização e letramento 

dos estudantes (BRASIL, 2017).  

Ainda segundo o MEC, conforme declarado no Documento Orientador 2017:  

O fortalecimento da governança, por meio das estruturas estaduais, regionais 

e locais de formação e gestão, direcionadas pelo Comitê Gestor Estadual 
para a Alfabetização e o Letramento, com estrutura paritária de decisão entre 

Undime e Estado, busca incentivar o diálogo e a colaboração entre os entes 

públicos e garantir que as atividades formativas cheguem à sala de aula, 

respeitando as necessidades dos alunos de toda a rede de ensino. A intenção 
é promover a cooperação federativa e apoiar a constituição de equipes de 

coordenadores vinculados às redes de ensino para que estas assegurem o 

acompanhamento das ações do programa e avaliem a aprendizagem dos 
estudantes, responsabilizando-se também: (a) pela definição de metas a 

serem alcançadas; e (b) pelos resultados da alfabetização em seus estados e 

municípios (BRASIL, 2017). 

 

De acordo com o MEC, a efetivação do Comitê Gestor para a Alfabetização e o 

Letramento deve ser uma prioridade de todas as instituições participantes, para que esse possa 

ser um espaço de diálogo e trabalho coletivo, de criação de redes de compartilhamento de 

boas práticas, de formulação de estratégias e mecanismos de acompanhamento e intervenção 

que contribuam para o alcance de melhores resultados educacionais (BRASIL, 2017). 
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4. OS DIÁLOGOS MEDIADOS NA PESQUISA-AÇÃO COM AS PROFESSORAS 

ALFABETIZADORAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA/BA: uma análise das políticas 

de alfabetização  

 

Neste capítulo apresentamos as reflexões e interpretações do grupo de professoras 

alfabetizadoras do município de Ubaitaba/BA em relação aos diálogos a respeito da 

implementação das Políticas de Alfabetização no município. Como descrevemos no capítulo 

1, os diálogos ocorreram em 07 encontros, em média 1h20 min., nestes realizamos diversas 

reflexões a respeito da política de alfabetização implementada no município, considerando 

quais orientações às professoras alfabetizadoras da rede obtiveram para sua prática docente.  

As discussões nos encontros iniciaram com a apresentação da pesquisa “A 

implementação das Políticas de Alfabetização no município de Ubaitaba”, com aplicação do 

questionário (ANEXO B) diagnóstico no primeiro encontro, de aproximação do sujeito. Este 

tinha 25 questões abertas e fechadas acerca do perfil profissional das professoras, a formação, 

as condições de trabalho, o conhecimento das leis e documentos que normatizam a educação 

brasileira, e as Políticas de Alfabetização, consubstanciadas pelos programas Pacto Bahia e 

PNAIC para a prática pedagógica das professoras alfabetizadoras.  

Das discussões e reflexões nos encontros com as professoras alfabetizadoras e do 

diagnóstico emergiram as categorias: reorganização da rede em ciclo de aprendizagem; 

condições de trabalho e a prática pedagógica. Estas foram fundamentadas em uma leitura 

dialética do real e das relações contraditórias existentes no processo educativo.  

 

4.1. Reorganização da rede em ciclo de Aprendizagem e os Programas Pacto Bahia e 

PNAIC: uma análise das professoras alfabetizadoras  

 

No primeiro encontro com as professoras alfabetizadoras participantes da pesquisa, 

apresentamos e discutimos o contexto educacional do município, exibindo o quadro das notas 

do IDEB de 2007 a 2017 referente ao ensino fundamental anos iniciais e finais. Apresentamos 

também o IDHM - Ubaitaba 0,611, em 2010, o que situa esse município na faixa de 

Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699) com índice de 0,607, e de 

Educação com índice de 0,490.  

Após a apresentação dos dados, um representante da equipe técnica da Secretaria de 

Educação presente ao encontro relatou que: 
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Nessa questão do IDEB, o comparativo do fundamental I e fundamental II, 

onde a gente percebe que houve um acréscimo no I e o decréscimo no II, a 
gente traz que, não é que o aluno tinha habilidade de leitura e escrita no 

início dessa fase e na outra etapa deixou de ter, talvez não, a questão maior 

que a gente percebe também é que, pensar que para esse resultado cair tem 

vários indicadores que não estão ligados apenas a leitura e escrita, outros 
fatores também faz com que caia esse resultado, inclusive o principal a 

aprovação. No I pelo fato da proposta do ciclo, 1º e 2º e o 4º ano não há 

reprovação, que ao olhar das pessoas que não conhece a proposta acha, tem a 
postura de dizer que é automática, que é de qualquer jeito, que é o sistema, 

mas a gente sabe, quem entende, compreende a proposta, o não aprovar, essa 

estratégia, essa ferramenta, essa arma, vamos dizer assim, dos professores de 

aprovar ou reprovar o aluno que não tem habilidade e no ciclo não existe 
isso, é bem mais complicado, porque receber uma criança no 1º ano e 

entender que a criança precisa chegar ao 2º ano com as mínimas habilidades, 

então faz com que esse profissional tenha maior responsabilidade para com 
esse ser (T.S.E., 1º encontro, 2018). 

 

O representante da equipe técnica da secretaria da educação ressaltou a organização do 

ensino fundamental anos iniciais da rede em Ciclo de Aprendizagem e trouxe a aprovação do 

ciclo como aspecto principal para os resultados demonstrados nos dados apresentados, afirma 

que “as pessoas”, ou seja, os professores não conhecem a proposta do ciclo de aprendizagem 

adotada pelo município em 2006, o que nos indica que não existe um estudo e avaliação da 

política de alfabetização do município.  

Nota-se que não é mencionada como fator importante para esses resultados a 

existência de um trabalho estruturado para a construção das habilidades de leitura e escrita 

dos alunos ou para a organização do trabalho pedagógico, uma vez que, ainda existe na rede 

de Ubaitaba-BA um número significativo de crianças não alfabetizadas, a justificativa tem 

ênfase apenas na aprovação automática dessas crianças. Contudo, a não existência da 

reprovação no 1º e 2º ano (Ciclo de Infância) e no 4º ano (Ciclo de Aprendizagem) não pode 

ser considerada como fator principal para o resultado apresentado, uma vez que é necessário 

compreender o contexto das escolas, a realidade local e as condições de realização do 

processo de aprendizagem. 

Segundo a cartilha Ciclos de Aprendizagem (2007), o ciclo da Infância se caracteriza 

pelo foco na alfabetização (domínio do código alfabético) dos educandos e no letramento 

(práticas sociais de leitura). No segundo Ciclo de Desenvolvimento Integral deve ocorrer uma 

priorização no desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para que o 

educando possa perceber-se como sujeito histórico, crítico, capaz de interagir com suas 

realidades diversas. A iniciação científica, o letramento, a compreensão do espaço geográfico 
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local e regional, a resolução de problemas que envolvem as operações matemáticas 

fundamentais servirá de eixo norteadores. 

A Proposta Curricular de Ubaitaba-BA (2007) está organizada em conteúdos, 

competências e habilidades.  

 

Os conteúdos não serão apenas os conceitos científicos. Abordar-se-ão 

também competências gerais, habilidades e atividades, promovendo a 
formação de valores, normas e atitudes de cidadania e democracia. Tais 

conhecimentos e competências permitirão o desenvolvimento pessoal e 

sociocultural dos alunos (Proposta Curricular, Ubaitaba-BA, 2007, p. 27) 

 

A partir dos diálogos nos encontros com as professoras, notamos que a construção de 

competências e habilidades prescritas como essenciais para o educando, de acordo com a 

proposta do ciclo, infelizmente não se materializa, conforme os relatos das professoras a 

seguir, 

O aluno não adquire as habilidades necessárias, não sabe ler e escrever, mas 
não pode ser retido no 1º, 2º e 4º Anos. Então o professor não aprova esses 

alunos, mas a proposta do ciclo diz que ele tem que ser aprovado, aí ele é 

aprovado (Jade, 3º encontro, 2018). 
 

No 4º e 5º ano isso também acontece, eu mesma tenho alunos que não tem 

base alfabética nenhuma, já chegaram no 4º ano, não adquiriram para ir para 

o 5º, mas vai para o 5º, e ainda tem a política que diz que é assim, “ah ele 
tinha C/C a vida inteira, mas no final tem que colocar B”. Eu colocar B na 

caderneta do aluno que só tem C? (Pérola, 4º encontro, 2018). 

 
A/B e C são conceitos: A é bom, B é regular e C insuficiente, aí o menino 

vai lá no 4º ano é só C - insuficiente, mas na caderneta tem que aparecer um 

B que ele vai ser promovido. Eu sou contra a isso, se ele não foi B em 
momento algum, porque tem que aparecer no final do ano B? (Pérola, 4º 

encontro, 2018). 

 
Se a proposta é um ciclo, se é automático, então ele tem que ir mesmo para o 

5º ano sem habilidades né? Que vai provar ali na caderneta que ele é C, eu 

não vou mentir não, eu coloquei lá o C que ele tirou (Pérola, 4º encontro, 

2018). 
 

Mas a direção e a coordenação querem assim, manda fazer assim (Água-

marinha, 4º encontro, 2018). 
 

Lá na escola essa última unidade estava em discussão sobre três irmãos no 3º 

ano. O menino, eu acho que tem 14 anos ou 15 não sei, assim, eu mostro o 
alfabeto para ele, e ele não reconhece as letras, eu mostro olha aqui é um M 

do seu nome, M/M, 10 minutos eu volto, ele não sabe mais onde está o M, 

mas como esse menino já tem eu acho 3 anos no 3º ano, estava ouvindo a 

conversa lá que iam aprovar esse menino para o 4º ano, porque no 3º ano não 
dava mais para ficar, como é que esse menino vai para o 4º ano se não 

reconhece nem as letras do alfabeto? (Água-marinha, 4º encontro, 2018). 
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As falas das professoras trazem à tona a questão da aprovação automática dos alunos, 

que segundo elas, não adquiriram habilidades de leitura e escrita. Mostra também a 

incompreensão do que seja o ciclo e a importância do trabalho individualizado, como 

proposto pela política do ciclo, que não ocorre mais no contraturno do aluno. De acordo com 

a Proposta de Ciclo de Aprendizagem do município (2006), não haverá espaço para retenção 

do educando, que deverá ser acompanhado em seus avanços e suas dificuldades, com 

intervenções pedagógicas coletivas e individualizadas, de acordo com os seus interesses e 

necessidades.  

As falas das professoras demonstram que não existe o apoio pedagógico 

individualizado desses alunos, ou seja, não existe uma proposta com intervenção pedagógica 

apropriada para a superação das dificuldades de aprendizagem enfrentadas pelas crianças. Isso 

fica muito claro quando a professora nos diz “ele tinha C /C31 a vida inteira, mas no final tem 

que colocar B”, infelizmente, o que se pressupõe é um distanciamento da proposta do ciclo e 

sua efetivação com o apoio pedagógico à prática.  

 

Mas é porque entra tudo aí, porque na verdade já entra a questão do IDEB da 

escola, que é esse ano. Esse ano tem aprovação, aí entra a questão da idade 
desse menino, o número de ano que ele tem em tal série. (Diamante, 4º 

encontro, 2018). 
 

 

A fala da professora sugere uma tentativa de burlar o IDEB, uma preocupação apenas 

com a apresentação dos dados, uma vez que, infelizmente não se percebe reflexão sobre o que 

tem afetado o desenvolvimento cognitivo da criança ou uma ação interventiva para que esta 

possa realmente aprender. 

As modificações ocorridas na política, relatadas pelo ex-secretário 02 deixaram 

lacunas e ausência de medidas capazes de garantir o direito à aprendizagem do aluno em seu 

processo de escolarização/alfabetização, o que comprometeu o trabalho pedagógico dos 

professores. Desse modo, as professoras compreendem que o problema está na aprovação 

automática, conforme podemos observar nas falas das professoras a seguir:  

 

 
31 Segundo as professoras A/B e C são conceitos: A: bom, B: regular e C: insuficiente. Contudo, não 

encontramos esses conceitos na Portaria nº 009,16 de novembro de 2017, que dispõe sobre a Avaliação da 
Aprendizagem, na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, da Rede Municipal 

de Ubaitaba/BA. 
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O problema é a aprovação automática. A gente fala que o aluno não tem 

condições, mas o SISTEMA, a gestão diz que ele tem que ser aprovado. 
(Citrino, 2º encontro, 2018). 

 

 Isso, aí quando chegam ao Fundamental II, eles dão problema para vocês. 

(Água-marinha, 2º encontro, 2018). 
 

Mas não pode colocar o C, porque é insuficiente, está dizendo que o aluno 

não tem habilidade para ir, e o 4º ano a aprovação é automática, não pode 
reprovar (Rubi, 2º encontro, 2018). 

 

A reprovação é negativa em qualquer sistema de ensino, traz repercussões negativas 

para a vida do aluno, como desmotivação e estímulo à evasão, e para o próprio sistema, uma 

vez que ocasiona o congestionamento da rede. Todavia, a aprovação automática sem as 

condições adequadas gera outros problemas, pode resolver formalmente a questão do fracasso 

escolar (índices), mas não o problema real que é a aprendizagem dos alunos.  

 Nas discussões com as professoras percebemos várias contradições na implementação 

das Políticas de Alfabetização no município e, principalmente no Ciclo de Aprendizagem, que 

não garante as condições mínimas de aprendizagem aos alunos e o suporte pedagógico 

necessário aos professores para enfrentar os problemas de não aprendizagem dos alunos. 

Nesse sentido, é preciso também nos questionar se a formação inicial da maioria das 

professoras, conforme apresentamos no capítulo 01, talvez de forma aligeirada como é a 

modalidade Ead, traz subsídios e fundamentação teoria suficientes para contribuir com suas 

práticas. 

 Contudo, as professoras referendam a proposta do ciclo como significativa, mas 

pontuam a necessidade de uma avaliação e reestruturação no que diz respeito à aprovação 

automática dos alunos sem habilidades de leitura e escrita, conforme as falas abaixo, 

 

Muitos documentos vieram depois da proposta de 2007. A gente não pode 

acabar com o ciclo, porque na essência é boa, mas a gente pode acrescentar, 

aprimorar, melhorar (Topázio, 4º encontro, 2018). 

 
A gente poderia dar uma olhada na questão da proposta do Ciclo e essa 

aprovação automática, mesmo porque a reprovação não é a resposta para o 

nosso estudo, é um ponto de atenção, porque se toda a conversa, todo o 
discurso a gente está falando da reprovação, todas as falas aqui a gente ver 

esse ponto, então seria interessante, que nós professores, tivemos esse ponto 

de atenção nessa aprovação automática, mesmo porque eu estou recebendo 

alunos no 5º ano, que eu tenho que voltar, por isso, essa oferta mínima de 
aprendizagem significativa, porque? Porque no 5º ano eu tenho uma 

proposta para seguir, aí eu paro aquilo ali para alfabetizar a criança, então, 

no momento que eu volto para ensinar o menino, o nome dele, as letras, as 
vogais, o alfabeto, eu estou deixando de fazer o que era o meu ponto de 
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atenção inicial, então no que eu deixo de fazer, eu nivelo meu aluno com 

aprendizagem não significativa, e aí ele chega no 5º ano, eu aprovo ele para 
o 6º ano sabendo que ele não está com aquelas habilidades do meu ponto 

inicial do 5º ano, entendeu? Muitas vezes recebem o aluno do 5º ano no 6º 

ano que está ainda “pendengando” na produção textual, porque quando ele 

chegou a minha sala ele só produzia palavras, ele produzia frases soltas, 
então quando eu vejo que chegou produzindo palavras e depois eu vejo que 

já consegue produzir já um texto de um parágrafo único, eu vejo como 

professora que ele avançou, então porque eu aprovo aquele aluno? Eu 
aprovo com consciência, e quando a coordenação geral vai fazer avaliação, 

eu explico o que aconteceu, ele chegou assim, eu tenho caderno de produção 

cada aluno tem um, e ele chegou desse jeito, olha como melhorou, então ele 

chega produzindo parágrafo único, eu sei que aquilo ali não é o ideal, mas é 
o que eu recebi, é o real, é o que você acabou de falar, é uma contradição 

que existe, então eu penso que o ciclo a gente deve estudar um pouquinho 

dele mais, a questão da aprovação automática e deixar uma contribuição 
positiva para o município em pensar o que se fazer com esse aluno que 

estudou o ano todo e chegou ao final ele está ainda com aquelas habilidades 

mínimas que ele não conseguiu, o que se pode fazer? Vai aprovar ele 
automaticamente e continuar a bola de neve ou a gente vai reter ele, de 

alguma forma lá com algum recurso dentro da legislação que permita ele 

fazer novamente o 1º ano e que ele saia alfabetizado, porque eu volto a falar, 

a minha fala do outro encontro, eu não entendo porque o meu filho de 7 anos 
que estuda em escola X do município ler e produz textos, e o meu vizinho, 

meu amigo que estuda lá na minha escola, na escola que eu trabalho no 1º 

ano, e ele não sabe lê, ele não escreve. Eu volto a falar, tocar nessa mesma 
tecla, eu não entendo, porque é irreal, é impensável, é impensável porque 

meu filho aprendeu o A/E/I/O/U lá na escola que estuda e porque na escola 

pública o menino não aprende o A/E/I/O/U, meu filho aprendeu o alfabeto lá 
e porque meu vizinho não aprende na escola que eu trabalho o alfabeto, e eu 

fico a pensar, então eu penso que esses dois pontos aí merecem atenção: 

proposta do Ciclo e a aprovação automática, pensando nessa oferta mínima 

de aprendizagem significativa ao aluno (Esmeralda, 3º encontro, 2018). 
 

 

Essa aprovação automática eu acho uma faca de dois gumes, é complicado! 
O sistema aprova realmente? Aprova a criança sem tá alfabetizada porque a 

reprovação não é a solução, a gente não quer reprovar, eu não quero 

trabalhar o ano todo, eu saio de minha casa eu vou lá vender o meu produto, 

o meu produto é aquilo ali, eu vou lá passar o conhecimento pro menino e 
chega e o menino não aprender...eu não vendi, eu não quero ficar frustrada é  

como você botar sua loja e não vender nada. Então assim: o que a gente pode 

fazer para que esse menino aprenda? É isso que a gente ainda não achou a 
chave. Porque o menino da escola particular, o filho da professora de 7 anos 

aprende e o de cá não aprende? Vamos lá! Esse grupo está aqui para isso, 

vamos trocar ideias, ver o porquê, o que está fazendo lá que aqui não, porque 
lá todos estão aprendendo, uns mais que outros, uns mais adiantados, mas, 

todos aprendem, todos fazem formaturinha ao final do ano. Então por que o 

nosso não está aprendendo? (Ametista, 6º encontro, 2019) 

 
 

O diálogo sobre o Ciclo de Aprendizagem de Ubaitaba-BA realizado com as 

professoras reforçou a importância do aprofundamento sobre essa política do ciclo para 
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compreender a política de alfabetização do município. As reflexões do grupo sobre a 

aprovação automática e a ausência da aprendizagem significativa do aluno demonstraram que 

a efetivação das políticas públicas de alfabetização não pode ser considerada isoladamente. 

Outros fatores influenciam a materialização das políticas nas escolas, como as condições de 

trabalho, a formação continuada, o acompanhamento da prática pedagógica das professoras 

alfabetizadoras. Desconsiderar esses fatores é não compreender que, como salienta Arretche 

(1998), os “implementadores” (os professores alfabetizadores) são sujeitos que fazem a 

política, seguindo suas próprias referências e da diversidade dos contextos sociais, políticos, 

econômicos e pessoais, apresentando caminhos para a política pública. Esses professores 

precisam ser considerados no processo de implementação da política, como possibilidade de 

modificar a realidade apresentada pelo município.  

 

4.2 A implementação das Políticas de Alfabetização e as Condições de trabalho das 

professoras alfabetizadoras 

 

 Com a redefinição do papel do Estado a partir da década de 1990 a educação passou a 

ser vista como estratégia para abranger o crescimento econômico do país, melhorar a 

distribuição de renda e reduzir as desigualdades sociais. Contudo, como mencionamos no 

item anterior, as próprias contradições inerentes ao sistema educativo, modificam os objetivos 

da educação, uma vez que as políticas educacionais são formuladas e implantadas no âmbito 

dos estados e dos municípios, mas, em última instância, os sujeitos (os professores) que 

compõem a escola, a implementam no dia-a-dia mediante as práticas cotidianas e por questões 

de ordem objetiva e subjetiva “não correspondem com exatidão aos encaminhamentos 

traçados pelas políticas emanadas do Estado” (SANTI; LIMA, 2006, p. 263). Além disso, 

outros fatores influenciam a materialização das políticas nas escolas, como as condições de 

trabalho e a valorização dos professores.   

                Nas discussões com as professoras alfabetizadoras refletimos que a implementação 

das Políticas de Alfabetização resulta em um conjunto de ações articuladas, como: formação 

profissional, condições de trabalho e prática pedagógica. Nesse sentido, para a implementação 

das políticas educacionais além da formação docente, alguns fatores são importantes e 

precisam ser levados em consideração como: condições do trabalho docente e a estrutura das 

escolas.  

Desse modo, no decorrer dos encontros com as professoras alfabetizadoras, algumas 

ponderações sobre as condições do trabalho docente foram relatadas, a falta de material para 
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realização das atividades em sala de aula e a infraestrutura das escolas. Essas reflexões nos 

levaram a analisar em quais condições de trabalho as professoras realizam suas atividades 

pedagógicas e seus planejamentos? E quais subsídios às professoras alfabetizadoras 

encontram no município e nas suas instituições escolares para a implementação das Políticas 

de Alfabetização? 

A categoria trabalho é compreendida como uma atividade intrinsecamente humana, 

que se realiza em condições subjetivas e objetivas. De acordo com Vieira (2008), as 

condições objetivas do trabalho,  

 

são as condições efetivas do trabalho do professor. Na estrutura física, 

incluem-se: a adequação do espaço escolar para a atividade profissional; 

espaço da sala de aula e salas de apoio; salas de professores/as e de produção 
de material pedagógico; laboratórios; limpeza, higiene e conservação. Na 

organização do trabalho docente (tempos e espaços) incluem-se: carga 

horária; tempo de planejamento coletivo e individual; grupos de estudo; 
formação continuada; pessoal de apoio; acompanhamento pedagógico. Nos 

recursos didáticos, incluem-se: material de consumo (papel, tinta, tesoura, 

lápis, borracha, caderno, fotocópia, material impresso, etc.); material 

didático (livros de apoio, livros de literatura, retroprojetor, data show, 
computador, etc.) (p. 162). 

 

 Conforme Vieira (2008), as condições objetivas são compreendidas ainda como os 

instrumentos de trabalho, os meios utilizados pelos docentes para a realização de sua prática. 

Segundo a autora, “no cotidiano escolar não podemos desconsiderá-los objetivamente como 

os meios aos objetivos do trabalho docente, especificamente, e do trabalho escolar em geral” 

(p. 162). Algumas professoras relatam um pouco sobre essas condições objetivas no contexto 

da educação do município, 

 

Mas tem coisa que não depende só do professor, depende de outros 

departamentos, da Secretaria de Educação, infelizmente, ainda tem que os 
professores não são valorizados (Ametista, 2º encontro, 2018).  

 

Tem outros fatores que atrapalham o PNAIC e outras políticas. O PNAIC o 

PACTO e outras políticas são muito boas. Se você ler é muito boa, o 

governo faz umas políticas bonitas, mas, na escola, na prática é diferente, a 
estrutura das escolas, a falta de material para trabalhar, o menino que está 

desmotivado para estudar, que não tem condições de comprar um lápis, com 

fome (Ametista, 2º encontro, 2018).  

 
O aluno chega desmotivado e o professor está mais ainda (Jade, 2º encontro, 

2018).  
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As falas das professoras mostram a existência de uma relação direta entre as más 

condições de trabalho e a desmotivação do professor, ou seja, as professoras alfabetizadoras 

acreditam que, quando as condições de trabalho do professor são ruins, a consequência é a 

desmotivação do docente, pois não há meios para realização de seu trabalho. Com condições 

de trabalho ruins, o professor se desmotiva e desmotiva o aluno, que não aprende de forma 

satisfatória e também influencia na motivação do professor. 

No universo de elementos que desmotivam as professoras, está a dificuldade quanto ao 

aparato de trabalho. A metodologia desenvolvida, especialmente pelo PNAIC, prevê nas suas 

oficinas pedagógicas a confecção de material lúdico, com participação do alunado, como 

auxílio às aulas. Nesse sentido, as professoras alfabetizadoras atestam que, muito dificilmente 

é possível cumprir as recomendações em razão da escassez de materiais. 

De acordo com uma professora alfabetizadora, é difícil realizar todas as atividades 

propostas pelos programas Pacto Bahia e PNAIC, pois os materiais para materialização dessas 

atividades não estão disponíveis nas escolas. Contudo, para outras atividades, com 

visibilidade da comunidade ou da Secretaria de Educação, estes materiais são 

disponibilizados. 

Falta material para o professor trabalhar na sala com os alunos, cartolina, 

papel metro, tinta, cola e até papel de ofício (Água-marinha, 3º encontro, 

2018). 

 

Muitas vezes o gestor justifica que as folhas de papel de ofício são para 

impressão de provas (Ágata, 3º encontro, 2018). 

 

Mas para desfile na rua, não falta material, tem muito brilho (Amazonita, 3º 

encontro, 2018). 

 

Denuncia-se na fala da professora que a prioridade de alguns gestores escolares não é 

o trabalho pedagógico e a aprendizagem das crianças, mas as ações com visibilidade da 

comunidade e da Secretaria de Educação. A ausência de condições efetivas de trabalho 

dificulta a organização do trabalho pedagógico do professor, e a realização de sua prática 

pedagógica fica comprometida para o processo de ensino e aprendizagem do aluno. A 

prioridade da gestão municipal e escolar em atividades sem significado pedagógico e 

aprendizagem para os alunos, desvia do objetivo educacional e ocasiona desinteresse por parte 

dos professores e dos alunos.  

Quanto aos recursos didáticos e de apoio pedagógico para realização do trabalho 

docente, nas discussões as professoras mostraram que nas escolas o material de consumo 
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como, papel, tinta, fotocópia, material impresso, computador, Data Show, etc. até pode ser 

encontrado na escola, mas não para uso dos professores. A questão do questionário solicita às 

professoras que listem o que dispõem às escolas. Veja a tabela 07. 

 

Tabela 7- Materiais de apoio pedagógico que as escolas dispõem. 

  Frequência Porcentagem 

Aparelho de som 07 43,25% 

Computador 16 100% 

Data Show 09 56,25% 

Televisão 07 62,50% 

Internet 16 100% 

DVD 01 6,25% 

Livros, periódicos 13 81,25% 

Retroprojetor 00 00 

Impressora/ copiadora 16 100% 

 Fonte: Pesquisadora, 2019. 

 

Quando perguntado se possuem computador e internet em casa: 15 professoras 

responderam que sim, o que corresponde a 93,75%; e uma professora respondeu que não 

possuía computador e internet em sua casa, correspondendo a 6,25%. Em relação a possuir 

materiais de apoio pedagógico (periódicos, livros, internet e entre outros) em suas residências 

para realização do planejamento de suas atividades docentes, as 16 professoras responderam 

que possuem esses materiais. 

Nota-se que a maioria das professoras busca seus próprios equipamentos 

tecnológicos e materiais pedagógicos para pesquisa e planejamento de suas aulas em suas 

residências. Quanto às escolas, estas têm equipamentos tecnológicos e pedagógicos, contudo, 

as professoras afirmaram que estes materiais são de uso restrito da gestão e da secretaria 

escolar, pouco ou nada dispõem para a realização das atividades e planejamentos cotidianos 

das professoras. Esses equipamentos são apenas para trabalhos administrativos, devendo o 

professor improvisar, buscar recursos próprios, caso necessitem de outros recursos para 

facilitar a promoção de aprendizagem dos alunos. 

Gasparini, Barreto e Assunção (2005) explicam que, muitas vezes, o professor 

precisa buscar, através de meios próprios, suprir os déficits apresentados pelas escolas. Novas 

metodologias são exigidas do professor, que não dispõe de recursos para desenvolvê-las. 
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Eis o relato de uma professora acerca dessa condição: 

 

Tem esses equipamentos na escola, mas o professor não pode usar, fica lá na 
secretaria, na sala da direção. (Água-marinha, 3º encontro, 2018). 

 
 

No que se refere à quantidade de alunos na sala de aula, a Portaria de Matrícula nº 

012/2018 de 19 de novembro de 2018 da rede estabelece que nas classes do Ciclo de Infância 

devem ser matriculadas até 25 alunos e nas classes de Desenvolvimento Integral até 30 

alunos. Segundo as professoras, em algumas situações, as escolas ultrapassam o número de 

matrículas, chegando a ter salas com 35 alunos matriculados. Em relação a possuir auxiliares, 

apenas duas professoras afirmaram possuir auxiliares, justificando que esses auxiliares são 

para atender os alunos com necessidades especiais. 

Em relação à quantidade de alunos da sua classe no ano letivo de 2018, as 

professoras responderam, conforme tabela 08 a seguir,  

 

Tabela 8- Quantidade de alunos da sua classe no ano de 2018 

  Frequência Porcentagem 

01 a 19 alunos 05 31,25% 

20 a 29 alunos 04 25% 

30 a 35 alunos 03 18,75% 

Não sabem informar (Reserva 

Técnica) 

04 25% 

Fonte: Pesquisadora, 2019. 

 
 

Embora, a maioria das escolas respeite a quantidade de alunos nas classes, conforme a 

portaria de matrícula, as professoras sinalizam que em algumas turmas essa quantidade de 

alunos é um entrave, uma vez que uma grande parcela de alunos avança para os anos 

seguintes sem habilidades de leitura e escrita esperadas para aquele ano ou ainda crianças não 

alfabetizadas. Ressaltam que estes alunos precisam de um atendimento individualizado, 

todavia, o quantitativo de alunos na turma não permite que este atendimento seja feito. 

 

[...] mas a gente vai vendo também que às vezes é impossível o menino que 

chegou no 4º ano ainda sem saber ler e escrever e passa o ano inteiro. A 

gente pede socorro, que a turma é grande, “gente tenho um menino ali 

assim”, e você vai vendo que aquilo vai ficando para trás, é como se a 
educação fosse mesmo de cima para baixo, é como se não tivesse muita 

importância para quem está na linha de frente, não se preocupasse muito 

com os resultados, cobra da gente, “a gente quer que o aluno passe, tem que 
ter isso, tem que ter aquilo”, mas quando você pede socorro, você vai ver 
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que vai ficando o ano inteiro, e o ano passa tão rápido você fala assim: “poxa 

eu devia ter feito mais por ele e vai vendo que não aconteceu”. Então, eu 
acredito que tem professor que vem aqui querendo dar conta do seu recado, 

mas falta também ajuda né, da escola, o número de alunos as vezes não 

contribui, a gente joga a culpa na coordenação, a coordenação também com 

essa mudança de governo, os coordenadores foram quase todos 
inexperientes, também eles estão em fase de aprendizagem (Pérola, 4º 

encontro, 2018). 

 

 

A fala da professora, nos mostra a inexistência de assistência aos educadores, não 

somente com a existência da coordenação pedagógica, mas, no sentido de apoiar o professor, 

de medidas do sistema de ensino referente à resolução dos problemas decorrentes do processo 

ensino-aprendizagem. 

Rebolo e Carmo (2010) explicam que diversos aspectos relacionados à prática 

docente podem interferir na satisfação do professor com seu trabalho.  

 

A impossibilidade de participar das decisões sobre o rumo do ensino, o 

excesso de burocracia e o controle do trabalho do professor, a falta de apoio 

e de reconhecimento do trabalho por parte das instâncias superiores do 
sistema educacional, a escassez de recursos materiais, a falta de apoio 

técnico-pedagógico e a falta de incentivo ao aprimoramento são fatores 

geradores de desmotivação e insatisfação com o trabalho (2010, p.08). 

 
 

Outra questão discutida pelo grupo foi em relação aos diferentes níveis de 

escolaridade dentro de uma mesma sala. Para o grupo, são condições que limitam o trabalho 

das docentes e as impedem de desenvolver suas atividades formativas a contento. Chama a 

atenção também para a necessidade da gestão municipal, da escola e do próprio professor, 

olhar e cuidar das crianças, de pensar a educação, para além dos dados. 

 

Então, há muita coisa ainda que precisa ser melhorada, por mais que a gente 

veja aí as pessoas buscando, mas parece ainda que a educação não fica em 
primeiro lugar não. A impressão que é uma coisa assim, “não vamos lá que a 

gente quer resultado”, mas não quer aprendizagem de fato, né? Quer dados, 

né. Muita coisa deixa a gente inquieta ainda, né? Porque a gente como 
professora que tem compromisso vai vendo que a gente faz de conta, fica 

fazendo de conta que está fazendo algo, eu me vejo assim em algumas 

situações, “Jesus Amado! Porque eu não fiz isso por esse menino mesmo 

sem apoio, pelas crianças que a gente está vendo que estão ali pedindo 
socorro, que em casa não tem lápis, em casa não tem um dicionário, livro, 

não pense que isso não é realidade não, que outro dia tinha um menino que 

ia apresentar um trabalho, no dia seguinte chegou na hora ficou nervoso, era 
uma fábula, um texto só para passar a limpo em casa, que já tinha feito a 

reescrita na sala, e ele disse: “tia quero falar com você, tia minha casa ontem 

cortou energia, tava tudo escuro quando cheguei em casa, não tive como 
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passar a limpo o meu texto”. oh gente, isso é sério (Pérola, 4º encontro, 

2018). 

 

A fala da professora suscita uma questão importante, quando pensamos na 

organização do trabalho pedagógico, é preciso levar em considerar o aluno como sujeito 

protagonista do processo ensino-aprendizagem, é preciso conhecer quem é esse aluno, qual a 

situação socioeconômica desse sujeito, em que comunidade ele está inserido, o trabalho 

docente precisa atender a esse sujeito. Segundo Paro (2011), o principal ponto a se considerar 

no trabalho docente, é que se processa no âmbito da produção não material, trata-se de uma 

relação entre sujeitos,  

 
E que o próprio objeto de trabalho (aquilo que se transforma em produto 

durante o processo de produção) ou seja, o educando (que transforma sua 
personalidade viva, à medida que se educa), tem como característica 

intrínseca e inalienável o fato de ser um sujeito. Essa condição deve ser 

determinante do trabalho do professor, que tem pela frente não um simples 
objeto, mas um sujeito que, como ele mesmo, trabalha nesse processo como 

coprodutor de sua educação (IBIDEM, p. 150). 

 

Em relação à escola dispor de sala de apoio para planejamento/organização de suas 

atividades pedagógicas, as professoras responderam que as escolas não possuem salas 

específicas para planejamento, até 2018, estes eram realizados na própria sala de aula, uma 

vez que os planejamentos eram realizados após o período das aulas, uma vez por semana, e 

denunciam a falta de estrutura das escolas para esses momentos. Vejamos a fala a seguir: 

 

A minha escola não tem nem banheiro para os professores, é um só para todo 

mundo, vai ter sala de planejamento? (Ametista, 3º encontro, 2018). 

 

 Nota-se na fala da professora, a falta de estrutura física da escola como entrave 

também para realização de planejamentos e, consequentemente, de práticas pedagógicas 

inovadoras. Estrutura física refere-se aos fatores como paredes, teto e carteiras conservadas; 

ventilação e iluminação adequadas; banheiros suficientes e estruturados. Além disso, incluem-

se a existência de ambientes como bibliotecas, cantinas, laboratórios para atividades práticas, 

entre outros. Nesse sentido, a precariedade da estrutura física das escolas e ausência desses 

recursos inviabiliza o trabalho das professoras alfabetizadoras.  

 Em 2019, com a implementação da reserva técnica no Ensino Fundamental Anos 

Inicias na rede municipal, o planejamento passa a ser realizado com todos os professores e 

acontece por área de conhecimento, é realizado no Espaço de Formação do município, 
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contudo, as professoras sinalizam que também neste local não dispõe de equipamentos 

tecnológicos para pesquisa.    

Basso (1998) pondera que tais condições (além de outras, como materiais didáticos, 

salários, etc.) influenciam diretamente na tomada de decisão das docentes inibindo, suas 

ações.  

 

O que incita, motiva o professor a realizar seu trabalho? Este motivo não é 
totalmente subjetivo (interesse, vocação, amor pelas crianças etc.), mas 

relacionado à necessidade real instigadora da ação do professor, captada por 

sua consciência e ligada às condições materiais ou objetivas em que a 
atividade se efetiva (p.55). 

 

Tende-se, comumente a associar as condições de trabalho às questões salariais. 

Todavia, como percebemos nas falas das professoras alfabetizadoras há outros fatores 

decisivos para que o trabalho seja bem realizado, como: tempo para planejamento, quantidade 

de alunos por sala, estrutura física da escola e sala de aula, materiais pedagógicos adequados. 

Dessa forma, ao relatarem suas condições de trabalho, as professoras alfabetizadoras atribuem 

parte das dificuldades da implementação das Políticas de Alfabetização às circunstâncias 

pouco favoráveis.  

Os relatos trazem uma realidade que pode ser nacional: as salas de aula cheias e com 

alunos com diversos níveis de aprendizagem, soma-se a estes fatores os de ordem estrutural 

como, ambientes insalubres (sobretudo quentes), falta de auxiliar para acompanhamento de 

atividades dos discentes, falta de material para trabalho pedagógico, tais condições interferem 

diretamente na implementação das Políticas de Alfabetização, porquanto, é inegável que as 

condições precárias de trabalho pesam substancialmente na predisposição e envolvimento 

mais efetivo na prática das professoras alfabetizadoras. 

 

4.3 A implementação das Políticas de Alfabetização e a Prática Pedagógica das 

professoras alfabetizadoras  

 

A redefinição do estado brasileiro, a partir dos anos de 1990, imprimiu nova função e 

papel da educação, que deixa de ser reconhecida como direito social para tornar-se 

mercadoria no mercado globalizado. As políticas educacionais desse período passam a ser 

estruturadas para atender fortemente as demandas do capital, e para atingir o objetivo, o 

Estado cria mecanismos de regulação da educação, dos sistemas de ensino, das escolas e dos 
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professores. A lógica do Estado social-liberal orienta-se pelos princípios da participação, 

eficiência, qualidade, autonomia, descentralização, produtividade e profissionalização, sendo 

necessários desse modo, mecanismos de controle e monitoramento dos resultados referentes a 

cada um desses princípios que fundamentam essa lógica reguladora.  

Nesse sentido, o Estado regulador/avaliador define mecanismos que passam a regular 

as especificidades do trabalho educativo no interior das instituições escolares. No âmbito das 

Políticas de Alfabetização, a regulação se exprime no alinhamento da formação continuada 

dos professores à política de avaliações externas, evidenciado a partir da ênfase dada à 

Alfabetização e ao Letramento, com foco em Língua Portuguesa e Matemática, e 

alfabetização na idade certa. Os impactos da regulação na organização do trabalho pedagógico 

das escolas são vistos à medida que condiciona às atividades dos professores, às práticas 

pedagógicas, dentro da lógica dos resultados do IDEB.   

Nas discussões e reflexões nos encontros com as professoras alfabetizadoras e do 

diagnóstico realizado, como já mencionamos anteriormente, emergiu que a implementação 

das Políticas de Alfabetização no município influencia a prática pedagógica.  

A prática pedagógica é aqui pensada conforme Verdum (2013) citando Fernandes 

(1999) como, 

[...] prática intencional de ensino e aprendizagem não reduzida a questão 

didática ou às metodologias de estudar e aprender, mas articulada à educação 

como prática social e ao conhecimento como produção histórica e social, 
datada e situada, numa relação dialética entre prática-docente, conteúdo-

forma e perspectivas interdisciplinares (VERDUM, 2013, p.94). 

 

As reflexões das professoras alfabetizadoras convergiram para os limites à prática 

pedagógica e ao perfil dos professores alfabetizadores para efetivação das Políticas de 

Alfabetização no contexto das suas escolas, analisando como recontextualizar a política e 

como colocar essa política em ação nas suas práticas pedagógicas.  

Segundo Mortatti (2010), “é no nível didático-pedagógico que se podem melhor 

apreender e compreender as concretizações de determinados projetos políticos em disputa, 

configurados por meio de políticas públicas em determinado momento histórico [...]” (p. 332). 

Vale ressaltar que a escola está inserida em um contexto social e cultural heterogêneo, e as 

professoras não apenas colocam a política em ação, mas a interpretam, traduzem e até 

modificam, de modo a realizar adaptações para o contexto da sala de aula.  

No entanto, colocar em prática a política significa conhecê-la para as intervenções 

necessárias e coerentes ao processo de organização do trabalho pedagógico na escola. No 

questionário diagnóstico aplicado no 2º encontro às professoras alfabetizadoras, perguntamos 
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se conheciam os documentos que orientam a alfabetização de crianças no Brasil. Vejamos no 

Quadro 4 as respostas: 

 

Quadro 4: Conhecimento das professoras alfabetizadoras de Ubaitaba-BA sobre os documentos 

nacionais que orientam a Alfabetização das Crianças no Brasil, 3º encontro, 16 de novembro de 2018. 

Documentos      Conhecem     Não conhecem 

LDB 9.394 de 1996. 10 06 

Lei n° 11.114 de 2005, que altera os artigos 6°, 30, 
32 e 87 da Lei n° 9.394/96 e torna obrigatório o 

início do ensino fundamental aos seis anos de 

idade. 

06 10 

Lei nº 11.274, de 2006, Ensino Fundamental de 9 
(nove Anos). 

07 09 

Decreto nº 6.094, de 2007, Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação - Diretrizes 

para a Alfabetização das Crianças até, no máximo, 
os 8 anos de idade. 

04 12 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove anos) - DCN (2010). 

06 10 

Lei nº 13.005/2014 -Plano Nacional de Educação 

(PNE 2014-2024/ Meta 02 e 05, especificamente). 

06 10 

Base Nacional Curricular Comum – BNCC 
(2017). 

07 09 

Fonte: Pesquisadora, 2019. 

 

Esse quadro 04 foi mostrado às professoras para discussão dos seus conteúdos. 

Quando perguntadas como conhecerem os documentos, a maioria responde que por meio dos 

cursos de formação inicial e das formações oferecidas pela Secretaria de Educação, ou por 

meio de busca pela internet, quando necessitam fazer alguma atividade. Contudo, durante os 

diálogos as professoras afirmaram que conhecem superficialmente esses documentos, e não 

tem aprofundamento de seus conteúdos. Não conhecem as orientações e diretrizes desses 

documentos e a influência à prática pedagógica dos professores para a alfabetização das 

crianças no Brasil, conforme o relato de algumas professoras: 

 

Conheço de ouvir falar, mas não estudei a fundo, apenas para fazer um 

trabalho na faculdade ou alguma coisa assim (Diamante, 3º encontro, 2018). 

 

Conheço de ouvir falar ou ler alguma coisa, mas estudar mesmo, com 

profundidade, nas escolas ou nas formações, não estudam essas leis 
(Amazonita, 3º encontro, 2018). 

   

A BNCC, começamos a estudar agora, é algo novo ainda (Esmeralda, 3º 

encontro, 2018). 
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Quanto a conhecer a proposta e normatização dos Programas de Alfabetização, Pacto 

Bahia e PNAIC, instituídos pelo Estado da Bahia e pelo Ministério da Educação/MEC, 

respectivamente vejam as respostas no quadro 5. Apenas uma professora (6,25%) respondeu 

conhecer o Pacto pela Educação na Bahia; 13 professoras (81,25%) responderam conhecer o 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa/PNAIC e duas professoras (12,5%) não 

responderam.  

 

Quadro 5 - Conhecimento das professoras alfabetizadoras de Ubaitaba-BA sobre os Programas de 
Alfabetização, instituídos pelo Estado da Bahia e pelo Ministério da Educação/MEC, 3º encontro, 16 

de novembro de 2019 

Programas Frequência Porcentagem 

Programa Estadual Todos pela Escola – Pacto Bahia – 

Decreto nº 12.792/11. 

01 6,25% 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – 
PNAIC - Portaria nº 867, de 2012. 

13 81,25% 

Não respondeu 02 12,5% 

Fonte: Pesquisadora, 2019. 

 

O quadro 05 chamou-nos a atenção os dados acerca do Programa Estadual Todos pela 

Escola – Pacto Bahia, Decreto nº 12792/11, visto que a maioria das professoras afirmou já ter 

participado e/ou participam desse programa desde o início, em 2011, no entanto, não 

conhecem a proposta. A respeito desse fato, uma professora justificou que:  

 

Aqui os professores não precisam conhecer as políticas, são postas de cima 

para baixo. Os professores só servem para executar, o professor não é 

ouvido, não pode opinar. Eu mesma, em 2013, estava com problema de 
saúde sério, não queria participar do PNAIC, mas fui obrigada pela 

secretaria de educação a participar. Colocaram o meu nome, só que não 

terminei, porque não melhorei. Nós professores temos que nos adaptar as 
políticas que vem de cima para baixo (Esmeralda, 3º encontro, 2018). 

 

 A fala da professora mostra que as políticas chegam às escolas sem de fato ter um 

trabalho de conteúdo, importância e propósito da política. Nos diálogos com as professoras 

esclarecem que a política é apresentada, mas não há um diálogo acerca da política e, nesse 

contexto, os professores são considerados meros aplicadores das ações da política. A respeito 

de conhecer a política, vejamos os diálogos e reflexões das professoras:  

 

Precisamos conhecer os documentos, as leis que orientam o nosso trabalho. 

Será que não é por isso que a educação está assim? Por que não conhecemos 
de fato o que diz as leis? (Diamante, 3º encontro, 2018). 

 



134 
 

Claro! Precisamos nos respeitar, estudar. Eu sei que é difícil, é difícil 

estudar, é chato, mas, não podemos deixar que se venha tomar o nosso lugar, 
ninguém pode ir fazer uma cirurgia, atender um paciente sem ser médico, 

mas, qualquer um pode vim ensinar, porque podemos aceitar que qualquer 

um venha dar aula? Temos que conhecer as leis sim. O povo começa a dar 

aula, depois começa a fazer a faculdade a distância, nada contra, mas, a 
gente tem que se respeitar (Amazonita, 3º encontro, 2018). 

 

Gente, essa discussão de conhecer ou não essas leis, é pertinente? Esse fato 

vai impedir as nossas ações? (Rubi, 3º encontro, 2018). 

 

É pertinente sim, precisamos conhecer os documentos, as leis que 
direcionam o nosso trabalho sim. Será que não é por isso que a educação está 

assim? Por que não conhecemos de fato o que diz as leis?  (Diamante, 3º 

encontro, 2018). 

 

Gente, para mim esses dados mostram, que precisamos estudar, não é só 

conhecer não, é estudar muito mesmo (Granada, 3º encontro, 2018). 

 

A professora Rubi retoma a fala e salienta que, 

Eu não disse que não precisamos estudar ou conhecer as leis, os documentos, 

mas que precisamos pensar como devemos agir a partir daquele momento. 
Eu como professora, não conhecia essas leis, mas, sempre fiz o meu trabalho 

com compromisso e responsabilidade, e agora, na coordenação senti a 

necessidade, principalmente, por conta da BNCC, de estudar algumas leis 

(Rubi, 3º encontro, 2018). 

  

As discussões das professoras demonstram as contradições do processo educativo. As 

professoras concordam que é importante o conhecimento das leis que normatizam as políticas 

educacionais e, consequentemente, orientam a prática pedagógica, mas, conhecer não 

significa efetivamente mudanças, conhecer é importante, mas, exige também outros fatores 

como: as condições materiais para efetivação da prática docente, acompanhamento da prática 

para materialização das políticas. O acompanhamento da prática docente, como elas disseram, 

não é esse de regular pelo IDEB, porque esse modelo engessa a prática docente, e concentra 

como elas mostraram, na mão da coordenação geral o planejamento. Contudo, nos 

questionamos, como recontextualizar as políticas sem conhecimento do que é a política? 

  As contradições do processo educativo também foram evidenciadas pelas professoras, 

à medida que expressam que muitos professores também não estavam interessados em 

conhecer a proposta dos programas, pois o objetivo maior era a bolsa paga pelo governo 

federal. 

 

 



135 
 

E muitos, nesse período, só queriam participar/brigavam para participar 

porque recebiam bolsa, depois que parou de pagar, ninguém mais quis 
participar. A secretária de educação tinha que obrigar, dar faltas (Amazonita, 

3º encontro, 2018). 

 

Ainda que evidenciem que alguns professores apenas objetivavam receber a bolsa 

paga pelo PNAIC, sem se importar em conhecer as propostas dos programas e a participar de 

fato das formações, as professoras reconheceram a importância dos programas nos estudos de 

natureza prática e teórica, uma vez que a materialização do conhecimento se constitui na ação 

docente.  

Quanto as formações dos programas Pacto Bahia e PNAIC realizadas no município, as 

professoras sinalizaram que, embora, estas tenham sido cansativas, pois geralmente 

aconteciam as sextas-feiras à noite ou aos sábados, após uma semana de trabalho, e para as 

professoras que moram nos Distritos, essas formações acabaram sendo até humilhantes por 

conta do transporte, às vezes não tinham como retornar as suas casas ou saiam sempre antes 

do término, estas têm contribuído de alguma forma para o seu trabalho com a alfabetização 

das crianças na unidade educacional. As professoras afirmaram que estes estudos fizeram 

diferença no desempenho da prática pedagógica, deram subsídios para a melhoria da práxis 

pedagógica, melhor compreensão do processo de alfabetização. 

 

Contribuiu sim, a gente recebeu muito material para trabalhar alfabetização 
com os alunos (Safira, 4º encontro, 2018).  

 

Até hoje continuamos a utilizar as metodologias propostas pelos programas, 

Matemática e Língua Portuguesa, o nosso plano de aula é todo baseado no 

PNAIC (Turquesa, 4º encontro, 2018). 

 

Inclusive, o nosso plano de aula é todo por dentro do esquema do PACTO, a 

gente tem que seguir os tempos de aprendizagem (Ágata, 4º encontro, 2018). 

 

Eu sou admiradora desse programa PNAIC e PACTO. Eu acompanhava uma 
época lá na escola, essa proposta é excelente, proposta maravilhosa, o 

problema está no professor, não no professor que está lá alfabetizando, mas, 

os que não estão alfabetizando (Pérola, 4º encontro, 2018). 

 

As Políticas de Alfabetização do município, pelos diálogos das professoras, também 

mostraram ser importantes no processo de organização de suas práticas pedagógicas, mesmo 

na atualidade, continuam a organizar o trabalho pedagógico a partir das experiências e 

aprendizagens dos programas. Todavia, as professoras alfabetizadoras evidenciam outros 
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fatores que influenciam diretamente na alfabetização das crianças no município, o perfil dos 

professores alfabetizadores. 

 

Para mim, o problema está nos professores que geralmente ensinam no 1º e 

2º ano, que são indicados pelos vereadores, pelo prefeito, prefeita, sem 
qualificação. Alguns começam a trabalhar, depois começam a estudar para 

ficar no emprego. Vão colocar no 3º, 4º e 5° ano? Não. Porque lá é mais 

difícil, tem que dar conteúdo, tem que alfabetizar. Vão colocar no 
fundamentar II? Não. Tem que ter graduação na disciplina. Colocam no 1º e 

2º ano que pensam que é mais fácil é só ensinar o BA-BE-BI-BO-BU, aí 

quando chega no 3º ano, não sabe de nada, o professor tem que alfabetizar 
(Ametista, 3º encontro, 2018). 

 

O problema é que eles pensam que a alfabetização só deve acontecer no 3º 

ano, mas na verdade a lei diz que deve finalizar no 3º ano e não ser apenas 

no 3º ano. Essa questão do perfil é muito sério (Diamante, 3º encontro, 
2018). 

 

Essa questão do 1º ano e 2º é um problema sério, a secretaria de educação às 

vezes envia um professor sem perfil, o coordenador sinaliza para a 
coordenação geral que não tem perfil para aquele ano, não tem 

conhecimento, mas a pessoa é apadrinhada e continua. Já aconteceu comigo 

de virar até uma situação pessoal, de ter que cobrar, acompanhar, insistir que 

o professor faça seu o trabalho, chegar junto mesmo, e ficar uma situação 
chata, a pessoa achar que é pessoal e ficar chateada comigo. Quando não tem 

mais graça, não tem muito mais a fazer, a secretaria muda o professor, e aí o 

aluno já perdeu muita coisa. É preciso ter perfil para alfabetizar, para ensinar 
no 1º e 2º ano, eu mesma não tenho perfil, sempre ensinei as turmas de 4º e 

5º ano (Rubi, 3º encontro, 2018). 

 

Discutimos com as professoras sobre os relatos dos ex-secretários em relação à 

reorganização da rede em 2006, em Ciclo de Aprendizagem, e a existência da preocupação 

com o perfil dos professores para o exercício na alfabetização de crianças. As professoras 

destacam que esta preocupação já não existe mais. Esta seleção de professores para atuar nas 

turmas do Ciclo de Infância (1º, 2º e 3º anos) do ensino fundamental anos iniciais, deixou de 

considerar o perfil do professor para alfabetização. As professoras denunciam que as turmas 

são dadas a responsabilidade de pessoas contratadas, apadrinhadas por políticos, e que iniciam 

à formação inicial para permanência no emprego. Ressalta uma professora, que com a 

implantação do PNAIC, em 2012, esse perfil dos professores não foi levado em consideração 

em razão da disputa pelas bolsas oferecidas. 

 

Essa questão mesmo do perfil dos professores, o Pacto e o PNAIC são 
programas bons, mas, muitos professores que quiseram participar do 

PNAIC, foram pela bolsa que recebiam, pelo valor que recebiam. Eu ouvir 



137 
 

os professores reclamando e questionando por que a bolsa não tinha saído 

ainda. Então estavam ali pelo que recebiam, não para aprender, não para 
aprender lá, praticar em sala de aula. Então eu acho que isso foi um dos 

fatores que atrapalhou, não seguiram esses critérios dos professores que 

realmente tinham o perfil. O povo brigava para ensinar no 1º e 2º Ano, era 

disputa para ensinar no 1º e 2º Ano (Água-marinha, 4º encontro, 2018).  

 

As professoras relatam nas discussões, que para além das formações e dos subsídios 

fornecidos pelas bolsas, a prática pedagógica com vistas à aprendizagem de fato das crianças, 

está também relacionada com o comprometimento e a responsabilidade dos professores.  

 

Tem também a parte do professor que não faz seu trabalho. Por isso que 
algumas pessoas criticam a nós professores da escola pública, que colocamos 

os filhos na escola particular. Meu filho tem 7 anos, estuda na escola 

particular e já está sabendo ler. Escola pública não consegue? Porque o aluno 
termina o 5º ano, vai para o fundamental II, alguns sem saber ler e escrever? 

É o que a colega falou anteriormente, nivela o aluno por baixo. Ainda tem, o 

compromisso de alguns professores, eu conheço o meu trabalho, e de outras 
aqui, mas tem A e B que não tem compromisso nenhum com a educação, a 

gente não pode escolher os professores dos nossos filhos, infelizmente 

(Esmeralda, 3º encontro, 2018). 

 

Eu estou recebendo aluno no 5º ano, que eu tenho que voltar, por isso essa 
oferta mínima de aprendizagem significativa, por quê? Porque no 5º ano eu 

tenho uma proposta para seguir, aí eu paro aquilo ali, para alfabetizar a 

criança. Então, no momento que eu volto para ensinar o menino o nome 
dele, as letras, as vogais, o alfabeto, eu estou deixando de fazer o que era o 

meu ponto de atenção inicial. Então, no que eu deixo de fazer, eu nivelo meu 

aluno com aprendizagem não significativa, e aí ele chega no 5º ano eu 

aprovo ele para o 6º, sabendo que ele não está com aquelas habilidades do 
meu ponto inicial do 5º ano, entendeu? Muitas vezes recebem o aluno do 5º 

ano no 6º ano que está ainda “pendengando” na produção textual, porque 

quando ele chegou a minha sala, ele só produzia palavras, ele produzia frases 
soltas, então quando eu vejo que chegou produzindo palavras e depois eu 

vejo que já consegue produzir já um texto de um parágrafo único, eu vejo 

como professora que ele avançou, então porque eu aprovo aquele aluno? Eu 
aprovo com consciência, e quando a coordenação vai fazer avaliação, porque 

todo ano a coordenação vai as escolas fazer avaliação com o professor, eu 

digo que aconteceu isso, ele chegou assim, eu tenho caderno de produção, 

cada aluno tem um, e ele chegou desse jeito, olha como melhorou, então ele 
chega produzindo parágrafo único, eu sei que aquilo ali não é o ideal, mas é 

o  que eu recebi, é o real, [...] eu não entendo porque o meu filho de 7 anos 

que estuda em escola X do município ler e produz textos, e o meu vizinho, 
meu amigo que estuda lá na minha escola, na escola que eu trabalho no 1º 

ano, e ele não sabe lê, ele não escreve. Eu volto a falar, tocar nessa mesma 

tecla, eu não entendo, porque é irreal, é ipensável, é impensável porque meu 

filho aprendeu o A/E/I/O/U lá na escola que estuda e porque na escola 
pública o menino não aprende o A/E/I/O/U, meu filho aprendeu o alfabeto lá 

e porque meu vizinho não aprende na escola pública que eu trabalho o 

alfabeto (Esmeralda, 4º encontro, 2018). 
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Além dessa questão de compromisso e responsabilidade de alguns professores quanto 

a sua prática pedagógica, as professoras destacam também como ponto negativo e que 

influencia a prática pedagógica, a organização da rede, em que os coordenadores pedagógicos 

entregam aos professores os conteúdos para que estes desenvolvam e trabalhem nas salas de 

aulas. Essa prática, para as professoras, tira a autonomia do professor em organizar o seu 

trabalho voltado a atender a aprendizagem dos alunos, já que as crianças de uma mesma 

turma têm desenvolvimento cognitivo heterogêneo.   

 

Aqui a gente recebe o plano pronto. Já vêm os conteúdos que os alunos 

devem estudar. O professor só vai desenvolver na sala. Outra coisa, o aluno 
é nivelado por baixo, só dá o mínimo mesmo (Ametista, 3º encontro, 2018). 

 

É só para não chegar lá no ensino fundamental II dizendo que nunca viu, 

mas não aprende (Turquesa, 3º encontro, 2018). 

 

Algumas professoras sinalizam que o plano disponibilizado pelos coordenadores é 

uma sugestão para ajudar os professores, e este pode ser alterado para atender às 

especificidades das turmas. Relatam que quando o município retirou essa ação de entrega do 

plano pelos coordenadores, alguns professores reclamaram, pediram que a metodologia 

retornasse, justificando que facilitava a vida do professor.  

 

O professor pode sim ali fazer alterações, os planos são ideias para serem 

trabalhadas (Rubi, 3º encontro, 2018). 

 

Eu não espero só pelo plano, não. Quando percebo que meus alunos já 

conseguiram aprender aquele conteúdo, eu avanço. Já dou outro conteúdo 

(Ágata, 3º encontro, 2018). 

 

Eu trabalho em duas escolas. Lá na escola A, a coordenadora dá essa 

orientação. Mas, na outra escola, tem que seguir o plano (Topázio, 3º 

encontro, 2018). 

 
 

Eu trabalhei na coordenação e não era desse jeito. Não concordo muito com 

essa parte, aceito porque foi colocado no grupo e vivemos em sociedade, 
mas não concordo, porque o professor tem sim a liberdade e o que vem 

pronto é só a questão dos conteúdos, porque nós não temos o plano de curso 

por unidade, e o município deu oportunidade de fazermos o plano de curso, 

de fazermos o plano de unidade né. E alguns professores começaram a dizer 
ao seu coordenador que não queria mais ir, que não dava mais para ficar indo 

para lá para o espaço, para estar fazendo isso, saindo do seu lugar, deu em 

nada, entendeu? Então assim, infelizmente não foi dado nomes aos bois, 
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mas, na época, foi isso que aconteceu, o município até hoje não fez o plano 

de curso (Diamante, 4º encontro, 2018). 
 

Isso, em algumas escolas essa prática, essa flexibilidade, é difícil porque há 

impasse com os coordenadores que não aceitam a mudança. O plano tem que 

ser trabalhado, se o professor quer fazer mudança, fazer alguma coisa 
diferente, dizem que o professor não quer seguir o planejamento. O 

problema maior é que os alunos são nivelados por baixo, é ofertado muito 

pouco (Ametista, 3º encontro, 2018). 
 

 

O termo nivelado por baixo, utilizado pelas professoras, foi esclarecido pelo grupo 

como ofertar um mínimo de conteúdo ou aprendizagens significativas para os alunos. A 

referência ao termo “nivelar por baixo” nos remete ao documento da Conferência de Jomtien, 

em 1990, Declaração Mundial sobre Educação para Todos, que mencionava as necessidades 

básicas de aprendizagem. Segundo Torres (2001), contestando esses documentos, as 

“necessidades básicas de aprendizagem” passaram a ser interpretadas como “necessidades 

mínimas de aprendizagem”, convertidas em um “pacote restrito e elementar de destrezas úteis 

para a sobrevivência e para as necessidades imediatas e mais elementares das pessoas” 

(TORRES, 2001, p. 40-43). O currículo escolar passou a ser interpretado como “conteúdos 

mínimos” ou “padrões mínimos”, um “kit de aprendizagem” contendo um conjunto de 

habilidades (leitura, escrita, cálculo, noções básicas de higiene e saúde, prevenção de doenças, 

etc.) necessárias a sobrevivência, que devem ser oferecidos pela escola pública à população 

mais pobre (TORRES, 2001, p. 40-43). 

Quanto ao planejamento dos conteúdos oferecidos aos alunos, segundo as 

professoras alfabetizadoras não contribuem para a construção de aprendizagens significativas, 

relatam que:  

 

Aqui nivelam o aluno por baixo mesmo. Fica repetindo os conteúdos o ano 

todo. Por exemplo, no quinto ano, fica repetindo o tempo todo adição, 

subtração, alfabeto, letras e sons, quando chega agora nas últimas semanas 

tem que correr para dar tudo, fração, divisão, tudo corrido para o aluno ter o 
conhecimento que será necessário no ano seguinte (Esmeralda, 3º encontro, 

2018). 

 
[...] eu não digo que é nem falta de conhecimento do professor não, porque 

eu tenho certeza que nenhum professor vai para sala de aula fazer de conta, 

não é possível que um professor não pegue um livro para ler antes, não 

prepare sua aula, não tenha sonhos, não sonhe junto com seus alunos, porque 
eu vou te dizer uma coisa, eu tenho 33 anos de sala de aula, vou dormir às 

vezes 01:30, 02:00 horas da madrugada, eu não gosto de fazer nada com 

barulho de casa, de gente conversando em casa, depois que todo mundo vai 
dormir, eu sento para preparar minhas aulas, eu pego um livro, pego outro, 
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olho a internet, eu vibro com aquilo ainda, eu acho que sou professa por dom 

mesmo, por amor pelo que faço, mas é, a gente vai vendo, eu digo meu Deus 
será que alguém vai para sala de aula fazer conta que o menino que está ali 

sem aprender, largar ele para lá? Isso me inquieta até hoje, que às vezes eu 

tenho aqui, tenho não, nós temos aqui na mesma escola a proposta da reserva 

técnica, nessa proposta o que me encantou foi a gente ter contato com toda a 
escola, é bom demais você conhecer o aluno do 1º, do 2º, do 3º, do 4º, do 5º 

ano. Você acaba tendo esse contato e você vai vendo as dificuldades de cada 

um, que o professor de História conta, é a mesma que o professor de 
Matemática tem, Língua Portuguesa, mas a gente vai vendo também que as 

vezes é impossível  a gente ver o menino que chegou no 4º ano ainda sem 

saber ler e escrever e passa o ano inteiro, eles estão em fase de 

aprendizagem, me inquieta aqui no município porque a proposta, um 
exemplo só: Ciências, porque não tem uma organização em Ciências do 

menino no 1º ano aprender isso, no 2º ano ele avançar, no 3º um exemplo, só 

viu? Você deu planta aqui no 3º ano, você vai dar planta no 4º, vai dar planta 
no 5º e você deixar do menino do 5º ver as mudanças do corpo dele, porque 

ele está passando por aquilo, né. Então, há muita coisa ainda que precisa ser 

melhorado, por mais que a gente veja aí as pessoas buscando, mas, parece 
ainda que a educação não fica em primeiro lugar não, a impressão que é uma 

coisa assim, não vamos lá que a gente quer resultado, mas não quer 

aprendizagem de fato, né? Quer dados, né. (Pérola, 4º encontro, 2018). 

 

Os relatos das professoras mostram que a organização do currículo do ensino 

fundamental anos iniciais do município não mais se fundamenta na organização da rede em 

Ciclo de Aprendizagem. Como já mencionamos no capítulo 3, a proposta de organização do 

Ciclo de Aprendizagem no município pressupõe estudo dos estágios de desenvolvimento do 

ser humano para a organização do trabalho pedagógico e, consequentemente, às 

aprendizagens dos alunos. Portanto, pressupõe coerência e sequência dos conteúdos a serem 

trabalhados com as crianças.  

A ausência, relatada pelas professoras, de um currículo e conteúdos a serem 

trabalhados no Ciclo de Aprendizagem (6 anos aos 10 anos - 1º ao 5º ano) organizado pela 

Secretaria de Educação com a participação e discussão dos professores, provoca essa 

repetição de conteúdos mínimos e “nivelar por baixo”. Franco (2015) relata que à medida que 

as diretrizes de políticas públicas consideram a prática pedagógica, como mero exercício 

reprodutor de fazeres e ações externas aos sujeitos, esses se perdem e muitos se perguntam: 

por que não muda prática? A prática não muda por decretos ou por imposições. A prática 

muda quando houver o envolvimento crítico e reflexivo dos sujeitos da prática (FRANCO, 

2015). 

A esse respeito, as professoras demonstram também a necessidade de uma 

metodologia diferente da utilizada nas escolas públicas, com acompanhamento e intervenções 

com os alunos que apresentem dificuldades desde o primeiro ano do Ciclo da Infância, 

retomar a proposta do ciclo. Para as professoras a dificuldade de ler e escrever, interpretar e 
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produzir textos, se não for sanada no ensino fundamental anos iniciais, acompanhará a criança 

por toda vida. 

 

Quanto a essa relação da criança que sai como a colega falou, o menino dela 

já é alfabetizado e o vizinho não, aconteceu também com o meu, mas eu vejo 
muito pela questão da metodologia. A escola particular pega muito na 

questão do fazer, ela coloca o menino para fazer, é o tempo todo fazendo, a 

gente que é mãe fala “meu Deus quanta atividade, quanta tarefa” quando 
recebe o portfólio do menino é um monte de atividade que foi feita lá dentro, 

entendeu? Quando a gente chega à escola pública não é desse jeito, o 1º ano 

da escola pública não faz desse jeito, não tem tantas atividades e as 
atividades, por exemplo, vai se trabalhar o A, trabalha árvore para trabalhar 

o A, não vai trabalhar o A separado, tudo bem. Mas, na hora de fazer esse 

trabalho, não se trabalha só o A, dois, três, quatro dias trabalhando para que 

a criança realmente compreenda o A para passar para o B, entendeu? E 
quando a gente parte da questão da criança, ela sai do 1º ano vai para o 2º 

ano sem saber ler, que ela já deveria saber ler no 2º ano, no 2º ano é para 

outras coisas e não leitura. A leitura é sim no 1º ano, resultado disso é a 
questão mesmo da metodologia. O que a gente precisa ver é o que está 

acontecendo com esse menino dentro da sala de aula, porque o menino que 

chega no 5º ano, ele já vinha daquele jeito, pode olhar as cadernetas dos anos 
anteriores, a gente vai ver que esse menino saiu assim do 1º ano, entendeu? 

Ele saiu assim do 1º ano, ele não se perdeu no caminho não. Então alguma 

coisa está acontecendo ali, naquele ano, nos primeiros 9 meses e meio 

(Diamante, 4º encontro, 2018). 

 

As professoras externalizam que realizar a prática pedagógica nessa perspectiva não 

é uma tarefa fácil, principalmente quando expõem suas próprias práticas pedagógicas. 

Elencaram várias situações que convergem com a complexidade de realizar uma prática 

docente na dimensão apontada por (VERDUM, 2013; FRANCO, 2015), como: organização 

do currículo do ensino coerente e crítico; perfil dos professores alfabetizadores; organização 

do trabalho pedagógico; conhecimento crítico das leis que normatizam as políticas 

educacionais e, consequentemente, orientam a prática pedagógica; condições materiais para 

efetivação da prática docente; acompanhamento pedagógico da prática docente; formação 

continuada para os professores; planejamento coletivo e crítico dos conteúdos oferecidos aos 

alunos; estudo das metodologias significativas de aprendizagem dos alunos. 

Como realça Thiollent (2011) na metodologia da Pesquisa-Ação, as professoras são 

conhecedoras da realidade em que estão inseridas, e são sujeitos implicados que podem por 

meio da ação-reflexão-ação, responder as várias situações limitadoras de sua prática docente. 

A capacidade do grupo de elencar um conjunto de ações articuladas à educação como prática 

social reforça a importância desses sujeitos no processo de implementação das Políticas de 

Alfabetização no município. Para Franco (2015) “a prática pedagógica se configura na 
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mediação com o outro, ou com os outros, e é esse outro que oferece às práticas seu espaço de 

possibilidade” (p. 603). Os diálogos e reflexões com as professoras alfabetizadoras foram 

nessa direção. Dar voz e vez aos sujeitos implicados e envolvidos diretamente com a política.  

Desse modo, a prática pedagógica deve se estruturar, como destaca Franco (2015), 

como instâncias críticas das práticas educativas, na perspectiva de transformação coletiva dos 

sentidos e significados das aprendizagens (FRANCO, 2015, p. 605). Os programas Pacto 

Bahia e PNAIC, embora com todas as contradições apresentadas neste trabalho pelas 

professoras e pesquisadora, foram programas que caminharam juntos na rede, e contribuíram 

para a formação dos professores, em nível local, e de alguma forma para a prática pedagógica. 

O processo de alfabetização é uma atividade complexa, somente a adesão a esses programas, 

como mediatizaram as professoras alfabetizadoras, não seria suficiente para promover uma 

alteração significativa na qualidade da educação do município. 

Como já salientamos, as professoras alfabetizadoras foram capazes de identificar 

algumas incoerências das Políticas de Alfabetização implementadas no município, como 

também fazer autocrítica da sua própria prática docente, e sugerir outras ações necessárias 

para a superação dos problemas de alfabetização nas escolas públicas de Ubaitaba-BA: 

existência de política municipal de alfabetização com acompanhamento e avaliação; 

continuidade das Políticas de Alfabetização promovidas pelos governos em esfera nacional, 

estadual e municipal; formações continuadas sólidas; investimentos financeiros nas escolas 

para melhoria da infraestrutura; aquisição de materiais didáticos e pedagógicos suficientes 

para atender a todos os alunos; valorização dos professores e professoras alfabetizadoras; 

envolvimento dos gestores educacionais e das equipes gestoras das escolas em todo o 

processo de materialização e recontextualização das políticas educacionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo surgiu da inquietação da pesquisadora em compreender a política de 

alfabetização do município de Ubaitaba-BA, uma vez que as crianças adentram o Ensino 

Fundamental Anos Finais sem habilidades de leitura e escrita. Os questionamentos frente à 

educação pública incidiam, sobretudo, no fato de que, mesmo a rede de ensino sendo 

composta de docentes com formação acadêmica, e alguns, com cursos de pós-graduação, não 

conseguíamos enxergar mudanças significativas no desenvolvimento escolar das crianças.   

Diante desse cenário, de crianças não alfabetizadas, alto índice de reprovação, 

distorção idade-série e evasão escolar, o município de Ubaitaba organizou a rede em Ciclo de 

Aprendizagem, em 2006, aderiu os Programas Pacto/Bahia em 2011, e PNAIC em 2013. Uma 

das ideias centrais da proposta dos programas era que se alfabetize letrando, ou seja, o 

aprendizado da leitura e da escrita precisava acontecer de forma que as crianças pudessem 

compreender os significados e pudessem aplicá-los ao meio em que vivem, com autonomia, 

percebendo a função social das habilidades da leitura e escrita que seria alcançada através da 

formação do professor que atua do 1º ao 5ºano do Ensino Fundamental. 

Os programas Pacto Bahia e PNAIC constituem-se como política educacional, cuja 

formação de professores alfabetizadores se apresenta, na perspectiva governamental, como 

uma estratégia relevante para atenuar as discrepâncias existentes na aquisição da leitura e da 

escrita, uma vez que a reprovação iniciada nos anos iniciais reflete nos anos finais. 

Desse modo, este estudo buscou analisar como a implementação das Políticas de 

Alfabetização, Pacto Bahia e PNAIC, foram recontextualizadas na rede pública de ensino de 

Ubaitaba-BA. Conforme já mencionamos, o termo “recontextualização”, segundo dicionário 

Aurélio, significa atribuir um novo contexto a alguma coisa, de contextualizar mais uma vez, 

foi nesse sentido que esse termo foi utilizado na pesquisa, na perspectiva de compreender 

como as políticas são interpretadas e modificadas no âmbito municipal para atender as 

especificidades locais.  

Este trabalho amparou-se nos escritos de Arretche (1998), ao afirmar que a 

implementação das políticas públicas  

 

supõe (pelos menos) dois tipos de agentes situados em pontos distintos: 

agentes encarregados da formulação dos termos da operação de um 

programa – os quais têm autoridade para definir os objetivos e o desenho do 

programa – e agentes encarregados de executá-lo, traduzindo suas 
concepções em medidas concretas de intervenção. Na prática, são estes 

últimos que fazem a política (p.53-54). 
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Detivemos nosso olhar ao segundo tipo de agente, aquele que é encarregado de 

implementar a política, as professoras alfabetizadoras. Nessa perspectiva, analisar a relação 

entre a implementação de uma determinada política pública e os resultados obtidos (ou não) a 

partir dela.  

Propomos neste trabalho, responder a seguinte questão de pesquisa: Como a 

implementação das Políticas de Alfabetização, Pacto Bahia e PNAIC, foram 

recontextualizadas no período de 2011 a 2018 na rede pública de ensino de Ubaitaba-BA? Os 

encontros realizados com as professoras permitiram a pesquisadora e ao grupo vivenciar e 

analisar a recontextualização das Políticas de Alfabetização no município, as entrevistas 

realizadas com os ex-secretários, com a formadora dos programas e a análise dos relatórios 

auxiliaram a compreensão do prescrito e o feito no município.  

Utilizamos como auxílio a pesquisa o método Pesquisa-Ação na perspectiva de 

Thiollent, para compreender o nosso objeto de estudo, uma vez que a Pesquisa-Ação se 

fundamenta no princípio de que os sujeitos são conhecedores da realidade em que estão 

inseridos e podem contribuir para a reflexão do assunto a ser abordado. A Pesquisa-Ação é 

compreendida neste trabalho como método de articulação do conhecer e do agir, e este agir 

remete a uma transformação no contexto da sociedade. Pela Pesquisa-Ação foi possível 

estudar dinamicamente os problemas, tomar decisões, resolver os conflitos, as negociações, e 

pela tomada de consciência, propor ações. Por ter característica participativa/coletiva tudo foi 

definido no/com o grupo.  

Como realça Thiollent (1998), a Pesquisa-Ação trabalha com sujeitos implicados, as 

professoras alfabetizadoras, que podem por meio da ação-reflexão-ação, responder as várias 

situações limitadoras apresentadas durante os diálogos. A capacidade do grupo de elencar um 

conjunto de ações articuladas à educação como prática social reforça a importância desses 

sujeitos no processo de implementação das Políticas de Alfabetização no município. 

Nessa perspectiva, na Pesquisa-Ação, sempre se trabalha com os outros, considerando 

nesse movimento a voz do sujeito, sua perspectiva, seu sentido, não apenas para um registro 

ou posterior interpretação de dados, mas sim, para enfatizar as vozes dos sujeitos no momento 

da práxis social da investigação (THIOLLENT, 1998). Os diálogos e reflexões com as 

professoras alfabetizadoras foram nessa direção, dar voz e vez aos sujeitos implicados e 

envolvidos diretamente com a política.  

 Vale ressaltar que operacionalizar a Pesquisa-Ação não foi algo fácil, foram muitos 

desafios encontrados no percurso, uma vez que se depende da disponibilidade do outro, da 

colaboração do outro, no caso da nossa pesquisa, tivemos como desafios a liberação das 
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professoras para realização dos encontros. Como se tratou de uma pesquisa com a rede, a 

negociação da participação das professoras não dependia apenas da vontade delas, mas, a 

liberação do órgão responsável, e nem sempre conseguíamos negociar, uma vez que a rede já 

tinha outras demandas. 

Com todos os entraves, o estudo nos permitiu analisar as Políticas de Alfabetização 

adotadas pelo município, e evidenciamos que o município de Ubaitaba-BA vem tentando 

resolver a problemática da não alfabetização das crianças, com a implementação de diferentes 

políticas de alfabetização. Foi possível caracterizar as Políticas de Alfabetização Ciclo de 

Aprendizagem, Pacto Bahia e PNAIC, bem como a instituição dessas no município, a partir 

de uma descrição dos aspectos globais e locais, apontando o prescrito no âmbito 

governamental e o feito no âmbito local.   

Nossas reflexões e análises demonstram que sem estudos ou avaliação da própria 

política do município, pouco avança em resultados de qualidade da educação. Além disso, a 

pesquisa evidencia que outros fatores influenciam a materialização das políticas nas escolas, 

como as condições de trabalho, a formação continuada, a ausência de perfil de 

alfabetizadores, e o acompanhamento da prática pedagógica das professoras alfabetizadoras.  

De todo modo, os diálogos com as professoras alfabetizadoras evidenciaram a 

importância dos programas à sua formação e prática pedagógica, e relataram que os 

programas Pacto Bahia e PNAIC têm contribuído ao trabalho pedagógico para a alfabetização 

das crianças. Afirmaram também que as formações organizadas pelos Programas fizeram a 

diferença no desempenho da prática pedagógica, deram subsídios para a melhoria da práxis 

pedagógica, melhor compreensão do processo de alfabetização. O estudo permitiu ainda uma 

autocrítica da prática docente das professoras. “O ponto de partida é a prática, sobre a qual e 

coletivamente se exerce a reflexão e a mudança da prática” (PEREIRA, 2007, p. 14).  

Conseguimos nos diálogos coletivos elencar alguns obstáculos que do nosso ponto de 

reflexão interferem diretamente a implementação das Políticas de Alfabetização no município, 

a saber: não realização de estudo e avaliação do Ciclo de Aprendizagem; ausência de 

condições efetivas de trabalho; infraestrutura das escolas; ambientes insalubres (sobretudo 

quentes); falta de auxiliar para acompanhamento de atividades dos discentes; necessidade de 

formação continuada sólida para os professores; organização do currículo do ensino coerente 

e crítico; inexistência de critérios para perfil dos professores alfabetizadores; falta de 

conhecimento crítico das leis que normatizam as políticas educacionais e, consequentemente, 

orientam a prática pedagógica; acompanhamento pedagógico da prática docente; 
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planejamento crítico dos conteúdos oferecidos aos alunos; estudo das metodologias 

significativas de aprendizagem dos alunos. 

Diante desses obstáculos, o grupo de professoras alfabetizadoras apresentou sugestões 

de algumas ações para a superação dos problemas de alfabetização no município de Ubaitaba-

BA: acompanhamento e avaliação permanente da política municipal de alfabetização; 

continuidade das Políticas de Alfabetização promovidas pelos governos federal, estadual e 

municipal; formações continuadas sólidas; investimentos financeiros nas escolas para 

melhoria da infraestrutura; aquisição de materiais didáticos e pedagógicos suficientes para 

atender a todos os alunos; valorização dos professores e professoras alfabetizadoras; 

envolvimento dos gestores educacionais e das equipes gestoras das escolas em todo o 

processo de materialização e recontextualização das políticas educacionais.  

Como produto desta pesquisa, o grupo propôs a criação de um grupo de estudo das 

professoras alfabetizadoras da rede (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais), 

objetivando o fortalecimento do grupo enquanto alfabetizadoras da rede; estudar a política 

educacional municipal, especificamente, o Ciclo de Aprendizagem de alfabetização de 

crianças, visando a construção de uma proposta de intervenção na Rede Municipal em 

Ubaitaba; realização de Encontros de Formação, em parceria com outras instituições de 

ensino, visando estabelecer uma rede de trocas por meio de experiências exitosas no processo 

de alfabetização. 

Ao finalizar a pesquisa, acreditamos que os encontros com as professoras 

alfabetizadoras possibilitaram tanto para a pesquisadora quanto para as professoras 

participantes o repensar das ações, a autocritica da prática docente, a tomada de consciência, 

para propor mudanças de postura e posicionamentos a fim de contribuir para uma educação 

pública de qualidade do município de Ubaitaba-BA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

REFERÊNCIAS  

 

AFONSO. J. A. Reforma do Estado e Políticas Educacionais: Entre a crise do Estado-Nação e 

a emergência da regulação supranacional. Educação & Sociedade, ano XXII, nº 75, Agosto 

/2001. 

 

______. Estado, globalização e políticas educacionais: elementos para uma agenda de 

investigação. Revista Brasileira de Educação. Jan/Fev/Mar/Abr  2003 nº 22. 

 

ALMEIDA, L. F. de. Estado, nação, transnacionalização: Reflexões em torno do Manifesto 

do Partido Comunista. Lutas Sociais, São Paulo, 1998, nº 4, p. 19-26. 

 

ALMEIDA, M. E. V. As vozes que emergem do pacto federativo: o pacto nacional pela 

alfabetização na idade certa (PNAIC) em foco e suas implicações na cidade do Rio de Janeiro. 

Orient. Profª Drª Daniela Patti do Amaral 2014. 126f. Dissertação (Mestrado em Educação) 

— Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 

 

AMORIN, P. R. PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 

(PNAIC-2012): ANÁLISE E PERSPECTIVA DE AÇÃO' 10/06/2015 73 f. Mestrado em 

EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA 

 

ARRETCHE, M. T. da S. Uma contribuição para fazermos avaliações menos ingênuas In:. 

BARREIRA, M. C. R. N.; CARVALHO, M. do C. B. de. (Orgs.). Tendências e perspectivas 

na avaliação de políticas e programas sociais. São Paulo: IEE/PUCSP, 2001. p. 43-56 

 

______. Tendências no estudo sobre avaliação. In: E. M. Rico (Ed.), Avaliação de políticas 

sociais: uma questão em debate (pp. 29-39). São Paulo: Cortez, 1998. 

 

BAHIA. Decreto nº 12.792 de 28 de abril de 2011 que institui o Programa Estadual Pacto 

pela Educação. Disponível em: https://governo-

ba.jusbrasil.com.br/legislacao/1029623/decreto-12792-11. Acesso em: 10 fev. de 2018. 

 

BARROSO, J. Estado, a educação e a regulação das políticas públicas. Educ. Soc., 

Campinas, vol. 26, n. 92, p. 725-751, Especial - Out. 2005  

 

______. (Org.). A Regulação das políticas pública de educação: espaços, dinâmicas e 

actores. Lisboa: EDUCA, 2006. 

 

BASSO. I. S.. Significado e sentido do trabalho docente. Disponível em:  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010132621998000100003&lng=en

&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 06 jan. de 2019.  

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 9394, 20 de dezembro de 

1996. 

 

______.Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. (INEP) 

Censo Escolar 2017. 

 



148 
 

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa. Formação de Professores no Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa. Brasília: MEC/SEB, 2012a. 

 

______. Ministério da Educação – Secretaria da Educação Básica. Elementos conceituais e 

metodológicos para definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do ciclo 

da alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do ensino fundamental. Brasília: 2012.  

 

______. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional.  Portaria 

MEC Nº 867, de 04 de julho de 2012. Institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa.  Diário Oficial da União de 05.07.2012.  

 

______. Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação 

(PNE). Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 10 jan. 2001. 

 

______. Lei n.º 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - 

PNE e dá outras providências. Brasília, 2014b. 

 

_____ Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação.  

 

_____. Lei 11.274, de 06 de fevereiro de 2006.  Dispõe sobre a duração de 9 (nove) anos 

para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm. 

Acesso em: 20 mar. de 2018.  

_____. Portaria MEC Nº 867, de 04 de julho de 2012. Institui o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa.  Diário Oficial da União de 05.07.2012. Disponível em  

www.datalegis.inf.br   Acesso em: 10 de julho de 2018.  

_____. Ministério da Educação. Portaria nº 153 de 22 de março de 2016, altera a Portaria 

MEC nº 867, de 4 de julho de 2012, que institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa, amplia as ações do Pacto e define suas diretrizes gerais. Brasília: Diário Oficial da 

União, 23/03/2016.   

 ______. Ministério da Educação. Portaria nº 153 de 22 de março de 2016. Altera a Portaria 

MEC nº 867, de 4 de julho de 2012, que institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa e amplia as ações do Pacto e define suas diretrizes gerais. DOU de 23/03/2016 (nº 56, 

Seção 1, p. 18) Brasília – DF.  

 ______. Ministério da Educação. Portaria nº 1144 de 10 de outubro de 2016. Institui o 

Programa Novo Mais Educação, que visa melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e 

matemática no ensino fundamental. Diário Oficial da União, 11 de outubro de 2016.  

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2005.   

 

COUTINHO, C. N. Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. 

 

CURY. C. R. J., Educação e contradição: elementos metodológicos para uma teoria crítica 

do fenômeno educativo/ Carlos Roberto Jamil Cury. – São Paulo: Cortez: Autores 

Associados, 1986. 



149 
 

 

FRANCO, M.A.S. Práticas pedagógicas de ensinar e aprender: por entre resistências e 

resignações. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 41, n. 3, p. 601-614, jul./set. 2015. 

 

GASPARINI, M.S; BARRETO, M. S.; ASSUNÇÂO, A.A. O professor, as condições de 

trabalho e os efeitos sobre sua saúde. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 189-

199, maio/ago. 2005. 

 

GONTIJO, C. M. M. Alfabetização: políticas mundiais e movimentos nacionais. Campinas: 

Autores Associados, 2014.  

 

GRAMSCI, A. Obras escolhidas. São Paulo: Martins Fonte, 1978. 

 

______. Cadernos do cárcere. v.3. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2000. 

 

______. Cadernos do cárcere: introdução ao estudo da filosofia e a filosofia de Benedetto 

Croce. 5.ed. Trad. Carlos Nelson Coutinho com a colaboração de Luiz Sergio Henriques e 

Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2011.  

 

HÖFLING, E. de M. Estado e políticas (públicas) sociais. Cadernos CEDES, ano XXI, n. 55, 

novembro/2001.  

 

KLEIN, R. Como está a educação no Brasil? O que fazer? Ensaio: avaliação de políticas 

públicas em educação. Rio de Janeiro, Cesgranrio, v.14, n.51, p.139-171, abr./jun. 2006. 

 

KRUG, Andrea. Ciclos de Formação: uma proposta transformadora. 3 eds. Porto Alegre: 

Mediação, 2006, 149 p.  

 

MAINARDES, J. Escola em ciclos: fundamentos e debates. São Paulo: Cortez, 2009. 

 

______ Reinterpretando os Ciclos de Aprendizagem. São Paulo. Cortez. 2007. 240p. 

 

MANACORDA, M. A.. Marx e a pedagogia moderna. São Paulo: Alínea, 2007. 95-110 p.  

 

MINAYO, M.C. de S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 

1994. 

 

MIRANDA, J. S.; ARAGÃO, J. W. M. de. (Orient.). Alfabetização de crianças na Bahia: o 

Programa Pacto pela Educação. 2016. 152f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal da 

Bahia. Programa de Pós-Graduação em Educação. Salvador, BA, 2016.  

 

MORTATTI, M. R. L. Alfabetização no Brasil: conjecturas sobre as relações entre políticas 

públicas e seus sujeitos privados. Revista Brasileira de Educação v. 15 n. 44 maios/ago. 

2010. Marília, SP.  

 

MORTATTI, M. do R. L.. Educação e Letramento. São Paulo: UNESP, 2004.  

NASCIMENTO, J. S. do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa: Qual é o 

pacto de Recife? .2017. 155 f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, Pernambuco. 2017. 



150 
 

OLIVEIRA, A. P. de M.. Implicações da regulação pós-burocrática para o trabalho 

docente no Distrito Federal no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (2013-2015). 2017 468 f. Tese (Doutorado em Política Social). Universidade de 

Brasília, Brasília. 2017. 

OLIVEIRA, Aleilton. Traços e Retratos da Nossa História / Aleilton Oliveira – Itabuna, 

BA, 2010. 160 p. Il.2ª Edição. 

OLIVEIRA, A. F. Políticas públicas educacionais: conceito e contextualização numa 

perspectiva didática. In: OLIVEIRA, A. F.; PIZZIO, A.; FRANÇA, G. (Orgs). Fronteiras da 

educação: desigualdades, tecnologias e políticas. Goiás: PUC, 2010. p. 93 -99.  

 

PARO. V. H. Crítica da estrutura da escola / Vitor Henrique Paro. _ São Paulo: Cortez, 

2011. 

PEREIRA, M. F. R. Formação de Professores Uma Discussão Necessária. In: VI Congresso 

Internacional de Educação, 2007, Caçador. Educação: Visões Críticas e Perspectivas de 

mudança. Concórdia: Biblioteca Universitária, 2007. 

PEREIRA, S. Implantação do PNAIC nos municípios de Santo André e São Bernardo do 

Campo à luz do ciclo de políticas: questões de gestão pedagógica. 2018. 300 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação). Universidade Nove de Julho, São Paulo. 2018. 

PEREIRA, B. C. L. Estado, Estado-Nação de Formas de Intermediação Política. Lua 

Nova, São Paulo, 100: 155-185, 2017. 

 

PEREZ, J. R. R. Por que pesquisar implementação de políticas educacionais 

atualmente?. Educ. Soc., Campinas, v. 31, n. 113, p. 1179-1193, Dec. 2010.    

 

PISTRAK, M. M. Fundamentos da Escola do Trabalho. 1. ed. São Paulo: Expressão 

Popular, 2000, 224 p.  

 

POULANTZAS, Nicos. O Estado, o poder, o socialismo. 2. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1985. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO. Ciclos de Aprendizagem: Transformação Necessária. Ubaitaba-BA- 2007. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO. Proposta Curricular, Ubaitaba-BA, 2007. 

 

REBOLO, F; CARMO, J. C. do. Mudanças nas formas de trabalho e o mal-estar dos 

professores. In: VIII Seminario Internacional Red Estrado - UCH – CLACSO, 82 2010, Lima. 

Anais. Lima: Red Estrado; Universidad de Ciencias y Humanidades; CLACSO, v. 1. p. 1-14. 

2010. 

 

SANTI, A. P.; LIMA, A. B. D. As políticas curriculares no estado do Paraná nas décadas de 

80 e 90: a concepção da escola sobre as políticas de currículo. In: GUIMARÃES, F. M. N. 

Estado e Políticas Sociais no Brasil. Cascavel: UNIOESTE, 2006. 

 

SÁNCHEZ, A. Filosofia da Práxis. Tradução de Maria Encarnación Moya Buenos Aires: 

Consejo Latinoamericano de Ciências Sociales-CLACSO, 2007.  

 



151 
 

______. Filosofia da Práxis. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 

 

SANTOS, N. F. C. dos. Entre o proposto e o almejado: Da proposta do pacto nacional pela 

alfabetização na idade certa às expectativas almejadas por docentes participantes. 2015. 123 f. 

Dissertação (Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais)- Universidade Nove de Julho, São 

Paulo. 2015. 

SANTOS, M. Abordagem das políticas educacionais para além da relação Estado e 

Sociedade. In: ANPEd SUL 9., Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul. 

PPGE/UFPel, 2012. Pelotas. Anais... Pelotas: UFPel, 2012. Disponível em: 

<http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/20 

46/147>. Acesso em: 26 dez. 2018. 

 

SHIROMA, E. O.; MORAES, M. C. M.; EVANGELISTA, O. Política educacional. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Lamparina, 2011. 

  

SHIROMA, E.; GARCIA, R.; CAMPOS, R. Conversão das “almas” pela liturgia da palavra: 

uma análise do discurso do movimento Todos pela Educação. In: BALL, Stephen J.; 

MAINARDES, Jefferson (Orgs.). Políticas educacionais: questões e dilemas. São Paulo: 

Cortez, 2011. 

SILVA, S. P. O Processo de Implementação das Políticas Educacionais e Repercussões 

nas Formas de Gestão da Escola e no Processo de Ensino-Aprendizagem: O Pacto pela 

Educação em Goiás. Orientador: Prof. Dr. José Carlos Libâneo 2004.249f. Tese (Doutorado) 

Universidade Católica de Goiás. Goiânia – Goiás. 2014. 249 p. 

 

SOARES, M. Alfabetização: a questão dos métodos. São Paulo: Contexto, 2016. 

 

______. Letramento: um tema em três gêneros. 3ª ed., Belo Horizonte: Autêntica, 2012a.  

 

______. Letramento: um tema em três gêneros. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 

2009. 

______ Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica,1998. 

 

______. Alfabetização e Letramento. 6ª ed., São Paulo: Contexto, 2012b. 

 

______. Alfabetização e letramento. São Paulo: Contexto, 2011. 

 

______. Letramento e Alfabetização: as muitas facetas. Revista Brasileira de Educação. 

Já./fev./mar./abr., 2004. 

______. Letramento e Escolarização. In: RIBEIRO, Vera Masagão (Org.). Letramento no 

Brasil. São Paulo: Global, 200 

THIOLLENT, M. Metodologia da Pesquisa-Ação. São Paulo: Cortez,1985. 

 

______.Metodologia da pesquisa-ação/ Michel Thiollent. - 18. ed. - São Paulo: Cortez, 

2011. 

 

TODOS PELA EDUCAÇÃO. Compromisso Todos pela Educação: Todos pela Educação 

rumo a 2022. Todos pela Educação: São Paulo, 2006.  



152 
 

 

TONDIN, C. F. Políticas públicas de educação para os/as agricultores/as familiares: um 

diálogo entre a Fetraf-Sul/Cut e o Estado. Orientador: Seminotti, Nedio Antônio 2013. Tese 

(Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS.2013. 

 

TORRES, R. M. Educação para todos: a tarefa por fazer. Porto Alegre, ArtMed, 2001 

 

UBAITABA. Plano Municipal de Educação – PME, 2014/2025. Secretaria Municipal de 

Educação. Ubaitaba-Bahia, 2015.  

 

VERDUM. P. Prática Pedagógica: o que é? O que envolve?. Revista Educação por Escrito 

– PUCRS, v.4, n.1, jul. 2013. 

 

VIÉDES, S. C. A. Políticas Públicas em Alfabetização: o Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa no município de Anastácio – MS. Orient. BRITO, V. M. de.  2015. 148.f. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Educação) - Unidade Universitária de Campo Grande. 

Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação. Campo Grande, MS, 2015. 

 

VIEGAS, E. R. dos S.; SCAFF, E. A. da S. Políticas para a Alfabetização no Brasil: do ensino 

fundamental de nove anos ao pacto pela alfabetização até os oito anos de idade. Horizontes – 

Revista de Educação, Dourados, v. 3, n. 6, p. 6-18, jul./dez. 2015. 

 

VIEIRA, C. F. D. Formação continuada de professores no Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa - PNAIC: do texto ao contexto. 2015. 156 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2015.  

 

VIEIRA, S. L. Políticas e gestão da educação básica: revisitando conceitos simples. In: 

Revista Brasileira de Política e Administração da Educação. V. 23 n.1 jan/abr. 2007. 

  

VIEIRA, E. P. As condições de trabalho docente no ensino superior público no contexto 

das reformas educacionais brasileiras. Orientadora: Eloisa de Mattos Höfling. 2011.f. Tese 

(Doutorado em Educação). Faculdade de Educação, Unicamp. Campinas, 2011. 

 

XIMENES-ROCHA, S. H.; COLARES, M.L.I.S. A organização do espaço e do tempo 

escolar em classes multisseriadas. Na contramão da legislação. Revista HISTEDBR On-line, 

v. 13, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

     PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

           MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO – PPGE 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Prezado (a) Professor(a) 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, na pesquisa “A implementação 

das Políticas de Alfabetização no munícipio de Ubaitaba-BA: uma análise da recontextualização 

local” que tem como objetivo analisar como a implementação das Políticas de Alfabetização, Pacto 
Bahia e PNAIC, foram recontextualizadas na rede pública de ensino de Ubaitaba-BA. No caso de 

aceitar fazer parte desta investigação, o(a) senhor(a) participará de encontros quinzenais com um 

grupo formado pelos professores alfabetizadores do Ensino Fundamental Anos Iniciais para 

discutirmos, por meio do diálogo, a história e os problemas da educação no município e na sua 
instituição.  

Logo, exigirá uma disponibilidade de seu tempo para participação dos encontros. Esse ato 

poderá causar certo desconforto, mas nos comprometemos a suspender a qualquer momento que 
desejar. Lembramos, portanto, por se tratar de uma investigação pautada no diálogo, todo o processo 

de construção de conhecimento respeitará o sujeito e seus argumentos. Assim, o Sr. (a) terá liberdade 

para pedir esclarecimento sobre qualquer questão, bem como para desistir de participar da pesquisa a 
qualquer momento que desejar, mesmo depois de ter assinado este documento, e não será, por isso, 

penalizado de nenhuma forma. 

Ainda, solicitamos permissão para o uso da gravação como forma de melhor apreensão das 

informações, ressaltando que preservaremos todos os dados coletados, que essas informações serão 
utilizadas única e exclusivamente para a execução do projeto em questão, e somente serão divulgadas 

de forma anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possa identificar o 

sujeito da pesquisa. 
Também garantimos que a pesquisa não representa qualquer forma de gasto, e que mesmo que 

não previsto, caso o participante tenha gastos decorrentes da pesquisa, ele será ressarcido pela 

pesquisadora, pois o participante tem o direito a indenização se tiver qualquer dano decorrente da sua 

participação na pesquisa.  
Por se tratar de uma pesquisa em que se discutem os problemas que afetam diretamente o 

trabalho docente e envolve diálogos para resolução dos problemas detectados pelo grupo, os 

conhecimentos gerados pode contribuir o repensar ação-reflexão-ação de ações que visem à melhoria 
da qualidade da educação do município, e, consequentemente, das condições de trabalho dos 

professores alfabetizadores. Desse modo, sua participação neste estudo será importante, pois os 

resultados deste trabalho podem fornecer subsídios para a elaboração de um plano de ação para o 
desenvolvimento, acompanhamento e avaliação das propostas alfabetizadoras no município de 

Ubaitaba/Ba. 

Asseguramos que os dados de identificação e outros confidenciais serão mantidos em sigilo de 

forma a resguardar sua privacidade e integridade moral. Garantimos, caso desista a qualquer momento 
da pesquisa (mesmo após a assinatura deste termo), que basta avisar às pesquisadoras e este termo de 

consentimento será devolvido, bem como todas as informações dadas pelo(a) senhor(a) serão 

destruídas imediatamente ou devolvidas para o(a) senhor(a), sem que haja nenhuma forma de prejuízo.  
Ademais, como responsáveis por esse estudo, temos o compromisso de manter em sigilo 

absoluto todos os seus dados, declarações, opiniões. Uma vez esclarecido o objetivo da pesquisa e sua 

participação, pedimos que assine o presente documento. 
 

Desde já agradecemos 
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_______________________________                                   _________________________________ 
Jaciara de Souza Santos                                                                       Emilia Peixoto Vieira 

 Pesquisadora Responsável - (73) 98107-5307           Membro equipe de pesquisa (73) 9138-2800 

jacy.s.santos@hotmail.com                                                             emilcarl28@hotmail.com 

 
 

Este formulário foi impresso em duas vias iguais (uma via a ser entregue ao participante). 

 
Eu, _____________________________________, RG __________________, aceito participar da 

pesquisa intitulada “A implementação das Políticas de Alfabetização no munícipio de Ubaitaba-

BA: uma análise da recontextualização local”. Fui devidamente informado(a) sobre o objetivo da 

pesquisa e que posso retirar meu consentimento a qualquer momento sem que me cause qualquer tipo 
de penalização. Fui informado(a) ainda que meus dados pessoais serão tratados confidencialmente, 

sem nenhum dano da minha integridade pessoal e moral. 

 
Ubaitaba - BA, ______/_____/ 2018.  ______________________________ 

              Assinatura 

 

 
Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas 

sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no Campus Soane Nazaré 
de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 

45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-5319.  

E-mail: cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h às 12h e de 
13h30 às 16h. 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 

 

A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ALFABETIZAÇÃO NO MUNICIPIO 

DE UBAITABA-BA: UMA ANÁLISE DA RECONTEXTUALIZAÇÃO LOCAL 

 

1. SOBRE A POLÍTICA NACIONAL EM QUE ESTÃO PREVISTAS AS POLÍTICAS 

DE ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS 

 

1.1. Assinale quais documentos publicados pelo Ministério da Educação/MEC que 

apresentam a ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS você conhece e já estudou.  

   

(   ) LDB 9.394 de 1996; 

(   ) Lei n° 11.114 de 2005, que altera os artigos 6°, 30, 32 e 87 da Lei n° 9.394/96 e torna 

obrigatório o início do ensino fundamental aos seis anos de idade.  

(    ) Lei nº 11.274, de 2006, Ensino Fundamental de Nove Anos. 

(  ) Decreto nº 6.094, de 2007, Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação - 

Diretrizes para a Alfabetização das Crianças até, no máximo, os 8 anos de idade. 

(   ) Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (Nove anos) – DCN 

(2010); 

(   ) Lei nº 13.005/2014 -Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024/ Meta 02 e 05, 

especificamente) 

(   ) Base Nacional Curricular Comum – BNCC (2017). 

 

1.2 Caso tenha marcado uma ou mais alternativas, descreva como conheceu/estudou cada uma 

das políticas dos documentos assinalado:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

1.3 Assinale de qual(is) programa(as) de alfabetização instituídos pelo Ministério da 

Educação/MEC e pelo Estado você conhece a proposta/normatização e já fez parte: 

 

(   ) Pró- Letramento – Programa de Alfabetização e Letramento  

(   ) Programa Estadual Todos pela Escola - o Decreto n° 12792/20011.  

(   ) Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC - Portaria n° 867, de 2012. 

 

2. DA POLÍTICA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO À POLÍTICA LOCAL 

  

2.1. Das políticas nacionais para a alfabetização elencadas no item 1.1, qual(is) você tem 

conhecimento de que esteja/estão presente(s) no município de Ubaitaba/Ba. Descreva abaixo:  
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2.2. Assinale os documentos publicados pelo município para a Alfabetização que você 

conhece e já estudou.  

(  ) Proposta do Ciclo de Aprendizagem (2006) 

(  ) Proposta Curricular Pedagógica para o Ensino Fundamental  Anos Iniciais (2007) 

 

2.3. Comente como conheceu/estudou o/os documento/s assinalado/s acima. Quem participou 

da elaboração dos mesmos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.4. Os documentos nacionais e municipais têm contribuído de alguma forma para o seu 

trabalho com a alfabetização das crianças na unidade educacional? Comente um pouco. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. FALE UM POUCO SOBRE SUA FORMAÇÃO 

 

3.1 Idade: ________          Tempo de serviço:_________ 

3.2  Sexo: (   ) masculino   (   ) feminino  

3.3 Qual é o máximo nível de escolaridade concluído? 

 
(  ) Graduação incompleta           (  ) Público (  ) Privado   (   ) presencial (   ) a distância    (  ) semi-

presencial 
(  ) Graduação Completa             (  ) Público (  ) Privado   (   ) presencial  (   ) a distância  (   ) semi-

presencial 

(  ) Especialização                       (  ) Público (  ) Privado   (   ) presencial  (   ) a distância  (   ) semi-
presencial 

(  ) Mestrado                                (  ) Público (  ) Privado   (   ) presencial  (   ) a distância  (   ) semi-

presencial 

(  ) Doutorado                              (  ) Público (  ) Privado   (   ) presencial  (   ) a distância  (   ) semi-
presencial 

 

3.3 Qual curso de graduação?  ______________ (   ) licenciatura  (   ) bacharelado 
 

 

3.4 Para conclusão do curso foi exigido Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)?   
 

(   ) sim (   ) não  
 

Se sim, qual foi o tema?  ____________________________________________ 

 

3.5 Em qual instituição você se formou? Em que ano? 

___________________________________________________________________ 
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3.6 Graduação em andamento qual curso: __________________ 

3.7 Sua formação em graduação está ligada a programas especiais de governo de acesso ao 

ensino superior:   (  ) sim               (  ) Não 

3.8 Caso sua resposta seja positiva indique o programa: 

(  ) PROAÇÃO    (   ) PARFOR     (  ) UAB     (  ) PRONERA – Pedagogia da Terra 

(  ) Outros: _________________________ 

3.9 Durante sua graduação você teve alguma disciplina que trabalhasse a temática 

Alfabetização? Explique essa experiência. 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Condições de Trabalho 

4.1. Possui computador e internet em casa: (  ) Sim       (   ) Não 

4.2 Você possui material de apoio pedagógico (internet, periódicos, livros didáticos, etc.) em 

sua residência para a realização e/ou planejamento de suas atividades docentes? 

(   ) Sim      (   ) Não 

Especifique quais materiais dispõe: __________________________________________ 

4.3 Você tem acesso a quais recursos na escola? 

(   ) Aparelho de som 

(  ) Computador 

(.  ) Data Show 

(  ) Televisão 

(  ) Internet 

(   ) DVD 

(  ) Livros, periódicos 

(  ) Retroprojetor 

(   ) impressora/ copiadora 

 

(   ) Outros: ___________________________________ 

4.4 Qual a quantidade de alunos da sua classe: ________________ 

4.4.1 Se tiver mais de uma classe, destaque a quantidade de alunos da segunda classe______ 

4.5 Possui auxiliar:  (   ) Sim      (  ) Não 

4.6 A escola dispõe de sala de apoio para planejamento/ organização de suas atividades 

pedagógicas:  (   ) Sim       (  ) Não 

4.7 Quantas horas por semana dedica ao planejamento das atividades pedagógicas:  

Na escola: ____________      Fora da Escola: ____________ 

4.8 Quantas horas por semana dedica as atividades de estudo? ___________ 
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ANEXO C–  

–CONVITE ENVIADO AOS PROFESSORES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

DE UBAITABA-BA 
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ANEXO D 

 

CONVITES NOMINAIS AOS PROFESSORES 

 

Ao Ilm.º 

Sr. (a) _____________________________________________ 

Professor(a) da Rede Municipal de Ensino de Ubaitaba - Bahia 

CONVITE 

 

 

Prezado (a) Professor (a), 

 

 

O Programa Mestrado Profissional em Educação/PPGE - Formação de Professores da 

Educação Básica, da Universidade Estadual de Santa Cruz, tem a grata satisfação em convida-

la(o), para participar da Pesquisa “A implementação das políticas de alfabetização no 

município de Ubaitaba-Ba: uma análise da recontextualização local  ”, da Mestranda 

Jaciara de Souza Santos, Professora da Rede Municipal de Ensino de Ubaitaba. A 

apresentação acontecerá no dia 07/11/2018 (quarta-feira) às 10:30h no Espaço de Formação 

(Escola Wilson Maron) 

Certas de contarmos com a vossa presença, antecipamos nossos agradecimentos.  

 

 

Jaciara de Souza Santos 

Pesquisadora  
jacy.s.santos@hotmail.com 
73-98107-5307 

 

 

 

 
Emilia Peixoto Vieira 

Orientadora  

emilcarl28@hotmail.com 
73-99138-2800 
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ANEXO E – 

 ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ALFABETIZAÇÃO NO MUNICÍPIO 

DE UBAITABA-BA: UMA ANÁLISE DA RECONTEXTUALIZAÇÃO LOCAL 

 

1. Em 2007, a Secretaria Municipal de Educação organizou o sistema de ensino com a 

implantação dos Ciclos de Aprendizagem. Qual a situação educacional da rede pública de 

ensino nessa época? 

2. O que motivou essa decisão da organização do sistema de ensino em Ciclo de 

Aprendizagem? 

3. Como foi construída a proposta dos Ciclos de Aprendizagem no município? Quem 

participou dessa construção? 

4. Como foi a participação dos professores da rede? Houve participação da comunidade na 

construção da proposta? De que forma? 

6. Como foi a apresentação e implementação da proposta na rede? 

7. Houve uma política de formação continuada para os professores da rede? Caso sim, como 

acontecia? 

8. Quem ministrava as formações? Quem participava dessas formações? 

09. Como foi organizado o trabalho pedagógico com a nova organização de Ciclos? 

10. Houve produção ou aquisição de material adequado à proposta de Ciclos? 

11. Houve aquisição ou ampliação do acervo bibliográfico? 

12. Houve adequação do espaço físico das escolas para atender a proposta de Ciclos? 

13. Houve na secretaria de educação um setor responsável para acompanhar a implementação 

dos ciclos de aprendizagem nas escolas? 

15. Como era feito o acompanhamento da nova organização escolar? 

16. Como foi a ação/reação dos professores diante da proposta do Ciclo de Aprendizagem? 

17. Foi possível perceber se houve mudança na prática pedagógica em sala de aula em 

decorrência da implementação do Ciclo de Aprendizagem e da formação continuada? 

18. Hoje ainda acredita na Proposta do Ciclo? 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente Plano de Ação é resultado das discussões desenvolvidas, no período de 

outubro a dezembro/2018 e de janeiro a julho/2019, com/no grupo de professoras 

alfabetizadoras de Ubaitaba-Bahia, e tem como objetivo contribuir com o fortalecimento do 

grupo enquanto alfabetizadoras da rede, objetivando momentos de estudos e trocas de 

experiências para contribuir com a alfabetização do município. 

Este Plano de Ação foi elaborado também, com o objetivo de cumprir com a exigência 

do Programa de Pós Graduação Mestrado Profissional em Educação (PPGE) - Formação de 

Professores da Educação Básica, Linha de Pesquisa Políticas Educacionais, da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC), de se elaborar um produto final da Pesquisa “A 

Implementação das Políticas de Alfabetização no Município de Ubaitaba-BA: uma análise da 

recontextualização local”, tendo como pesquisadora Jaciara de Souza Santos e orientadora 

Profa. Dra. Emilia Peixoto Vieira.  

O termo recontextualização, segundo dicionário Aurélio, significa atribuir um novo 

contexto a alguma coisa, de contextualizar mais uma vez, é nesse sentido que esse termo é 

utilizado na nossa pesquisa, para compreender como as políticas são interpretadas e 

modificadas no âmbito municipal para atender as especificidades locais.  

A produção deste material tem base nas reflexões, análises e interpretações das 

professoras alfabetizadoras do município de Ubaitaba/BA em relação à implementação no 

município dos Programas Pacto pela Educação na Bahia (Pacto/Bahia) instituído pelo Decreto 

nº 12.792, de 28 de abril de 2011 e o PNAIC, instituído pela Portaria n.º 867, de 4 de julho de 

2012, e a reorganização em 2006, da rede pública municipal em Ciclos de Aprendizagem.  

O resultado da produção coletiva está sistematizado nas temáticas: Reorganização da 

rede de Ubaitaba-BA em ciclo de Aprendizagem: a implementação e os Programas Pacto 

Bahia e PNAIC; A implementação das Políticas e as Condições de trabalho das professoras 

alfabetizadoras; A implementação das Políticas de Alfabetização e a Prática Pedagógica das 

professoras alfabetizadoras.  

Desse modo, apresentamos o Plano de Ação de fortalecimento e estudo das 

Professoras Alfabetizadoras de Ubaitaba/BA visando, com o apoio da Secretaria Municipal de 

Educação, Conselho Municipal de Educação e toda sociedade Ubaitabense colocar em prática 

três ações: Criação de um grupo de estudos com as Professoras Alfabetizadoras; Formação 

continuada para as Professoras Alfabetizadoras, Encaminhamento de demandas do Grupo de 

Estudos à Secretaria Municipal da Educação, detalhadas neste trabalho.  
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Para início das discussões e reflexões sobre a alfabetização no município de Ubaitaba 

foi necessário estudo sobre políticas públicas educacionais, conceituando e compreendendo o 

processo de disputa de elaboração e implementação da política. Em seguida, compreender as 

políticas de alfabetização no Brasil, e as discussões a respeito da concepção de alfabetização e 

letramento e as disputas políticas educacionais de alfabetização. 

 

Boa leitura!  

 

Grupo de Professoras Alfabetizadoras de Ubaitaba-BA 

Jaciara de Souza Santos 

Emilia Peixoto Vieira 
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1. POLÍTÍCAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS  

 

A análise do conceito de Estado e sua relação com a Sociedade nos auxiliam a 

compreender como o estado brasileiro entre meados dos anos de 1980, com o fim da ditadura 

militar em 1985, e início de 1990, organizou a educação brasileira e a conduz até os anos de 

2018. A participação da sociedade civil e, em especial, dos movimentos populares na 

construção das políticas públicas foi muito importante no processo de elaboração e execução 

de políticas educacionais, principalmente, pela busca não somente do acesso, mas da 

qualidade social da educação. 

Höfling (2001) entende as políticas públicas como o Estado em ação, ou seja, “é o 

Estado implantando um projeto de governo, através de programas, de ações voltadas para 

setores específicos da sociedade” (p. 31). Nessa direção, as políticas públicas são diretrizes 

traçadas por um governo, visando o desenvolvimento de um determinado setor da sociedade, 

em um jogo de disputa com a sociedade civil, para imprimir determinada política. Desse 

modo, essas políticas são entendidas como responsabilidade do Estado, mas não pensada 

unicamente por essa instituição. 

A autora faz uma distinção entre Estado e Governo,  

 

Estado como o conjunto de instituições permanentes – como órgãos 

legislativos, tribunais, exército e outras que não formam um bloco 
monolítico necessariamente – que possibilitam a ação do governo; e 

Governo, como o conjunto de programas e projetos que parte da sociedade 

(políticos, técnicos, organismos da sociedade civil e outros) propõe para a 
sociedade como um todo, configurando-se a orientação política de um 

determinado governo que assume e desempenha as funções de Estado por 

um determinado período (HÖFLING, 2001, p. 31). 

 

Nessa perspectiva, as políticas públicas são a correlação de forças e disputas de 

projetos de sociedade entre a sociedade civil e as relações capitalistas de produção existentes, 

tendo o Estado limitando as possibilidades de mudança de atender a maioria da população.  

As políticas públicas são desse modo, estrategicamente utilizadas como um 

mecanismo de resolução “pacífica” dos conflitos pelo Estado, que busca direcionar seus 

esforços para manter uma contínua formação e superação de equilíbrios instáveis, entre os 

interesses de determinado grupo dominante e os interesses dos grupos subordinados, 

cumprindo assim sua função de reproduzir as relações e estruturas de poder na sociedade de 

classes, com o consenso da classe trabalhadora. 
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Entre as políticas públicas, encontramos as políticas sociais, que se referem segundo 

Höfling (2001),  

[...] a ações que determinam o padrão de proteção social implementado pelo 
Estado, voltadas, em princípio, para a redistribuição dos benefícios sociais 

visando a diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo 

desenvolvimento socioeconômico. As políticas sociais têm suas raízes nos 
movimentos populares do século XIX, voltadas aos conflitos surgidos entre 

capital e trabalho, no desenvolvimento das primeiras revoluções industriais 

(IBIDEM, p. 34). 

 

De acordo com Vieira (2011), isto significa que, para manter o equilíbrio entre 

sociedade e capital, e manter o poder de uma determinada classe, a dominante, o Estado se vê 

pressionado a emitir políticas sociais frente às reivindicações e demandas dos trabalhadores e 

dos setores não beneficiados pelo desenvolvimento capitalista. Com essas medidas, além de 

produzir condições materiais à maioria da população expropriada dos meios de produção, visa 

assegurar a forma de organização de uma determinada sociedade, no caso a capitalista. 

 Segundo Shiroma, Morais e Evangelista (2011) as políticas públicas sociais são 

mediatizadas pelas lutas, pressões e conflitos, portanto, não são abstratas e estáticas, mas são 

empregadas de forma estratégica no decurso dos conflitos sociais e expressam a capacidade 

administrativa e gerencial do governo para implementar as decisões. 

Dentre as políticas sociais, Höfling (2001) inclui a educação e esclarece ser uma 

política pública de corte social, de responsabilidade do Estado – mas não pensada somente por 

seus organismos. Para a autora, “a educação também assume ‘feições’ diferentes em 

diferentes sociedades e diferentes concepções de Estado” (IBIDEM, p. 34). Isto porque a 

implementação da política pública para uma determinada sociedade reflete os conflitos de 

interesses, os arranjos feitos nas esferas de poder que perpassam as instituições do Estado e da 

sociedade como um todo. 

Santos (2012) salienta que “[...] ao longo da história da educação brasileira, as 

políticas educacionais estiveram intimamente relacionadas ao contexto social, político e 

econômico de cada época, procurando adequar o sistema de ensino à estrutura social vigente 

ou em emergência” (p. 07) e, consequentemente, buscando contemplar as demandas e 

solucionar os problemas sociais.  

 Oliveira (2010, p. 98) concebe as políticas educacionais como “[...] aquelas que 

regulam e orientam os sistemas de ensino, instituindo a educação escolar”. Também Klein 

(2006, p. 140) entende que elas “[...] devem ser formuladas para se obter e manter uma 
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educação de qualidade”, motivos pelos quais a qualidade32 da educação está diretamente 

relacionada à implementação das políticas públicas da área. 

Nessa perspectiva, as Políticas Educacionais são ações públicas voltadas à 

população, interferem no campo educacional, visando assegurar o direito de todos os cidadãos 

à educação. Possuem peculiaridades históricas e legais que a diferem das demais políticas 

públicas sociais: 

 

As políticas educacionais, nesta perspectiva, expressam a multiplicidade e a 

diversidade da política educacional em um dado momento histórico. Dizem 

respeito a áreas específicas de intervenção, daí porque se fala em políticas de 
educação infantil, educação básica, educação superior, etc. Cada uma delas, 

por sua vez, pode se desdobrar em outras. Isso significa dizer que, a 

depender do ponto de vista de onde se examina uma determinada esfera de 
intervenção estatal, a relação entre o todo e as partes se modifica, na 

proporção direta do que é maior ou menor nos diferentes campos de 

atividade (VIEIRA, 2007, p. 56). 

 

  Os Programas Pacto pela Educação na Bahia (PACTO BAHIA) instituído pelo 

Decreto nº 12.792, de 28 de abril de 2011, e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC) instituído pela Portaria n.º 867, de 4 de julho de 2012, são ações das Políticas 

Públicas Educacionais elaboradas para combater os altos índices de analfabetismo ou a 

alfabetização tardia, e superar os baixos indicadores que vêm se repetindo ao longo da história 

da educação no Brasil, a fim de assegurar o disposto na Constituição Federal/1988, o direito 

público subjetivo à educação a todo cidadão/cidadã brasileiro/a.  

Uma das ideias centrais da proposta dos programas/políticas é a de que se alfabetize 

letrando, ou seja, o aprendizado da leitura e da escrita precisa acontecer de forma que as 

crianças possam compreender os significados e possam aplicá-los ao meio em que vivem, 

com autonomia, percebendo a função social das habilidades da leitura e escrita. Desse modo, 

a importância da formação continuada do professor que atua do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental para o auxílio às crianças alcançar a habilidade da leitura e da escrita. 

Pactos Bahia e PNAIC, constituem-se, portanto, como uma política educacional cuja 

formação de professores alfabetizadores se apresenta, na perspectiva governamental, como 

uma estratégia relevante para atenuar as discrepâncias existentes na aquisição da leitura e da 

escrita. 

 

 
32 Não cabe neste trabalho a discussão sobre qualidade da educação, uma vez que entendemos que o termo 

qualidade não é simples definir. Segundo Oliveira e Araújo (2005) “Qualidade é uma palavra polissêmica, ou 

seja, comporta diversos significados e por isso tem potencial para desencadear falsos consensos, na medida em 

que possibilita interpretações diferentes do seu significado segundo diferentes capacidades valorativas” ( p. 7). 
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1.2 A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS 

 

A introdução de políticas educacionais exige de acordo com Arretche (1998), analisar 

a relação entre a implementação de uma determinada política pública e os resultados obtidos 

(ou não) a partir dela. A intenção, portanto, é demonstrar que determinada realidade social é 

resultado da implementação de determinada política pública.  

Analisar a implementação de políticas públicas é compreender que estas estão em 

constante movimento dialético. Segundo Höfling (2001), “As ações empreendidas pelo 

Estado não se implementam automaticamente, têm movimento, têm contradições e podem 

gerar resultados diferentes dos esperados” (HÖFLING, 2001, p. 35). Isso acontece pelo fato 

de as políticas públicas estarem voltadas especialmente a grupos diferentes, sendo que o 

impacto de tais políticas sofre o interesse expresso nas diferentes classes e nas relações de 

poder. 

Para Arretche (2001), a implementação modifica as políticas públicas, a diversidade 

de contextos de implementação pode fazer com que uma mesma regulamentação produza 

impactos inteiramente diversos em diferentes unidades da federação. Segundo a autora, 

quanto mais complexo um programa/política, maior será também a variedade de interesses e 

concepções envolvidos em sua execução (implementação). A autora enfatiza que ao analisar a 

implementação de uma política pública é preciso levar em consideração que: 

a implementação de políticas supõe (pelos menos) dois tipos de agentes 
situados em pontos distintos: agentes encarregados da formulação dos 

termos da operação de um programa – os quais têm autoridade para definir 

os objetivos e o desenho do programa – e agentes encarregados de executá-

lo, traduzindo suas concepções em medidas concretas de intervenção. Na 
prática, são estes últimos que fazem a política (ARRETHE 1998 p.53-54). 

 

Nesse sentido, Santi e Lima (2006) corroboram, quando dialogam sobre a 

implementação das políticas públicas pelos sujeitos envolvidos no processo, pessoas que, 

positiva ou negativamente, se envolvem e deixam envolver, apresentando caminhos para a 

política pública. As autoras entendem que o Estado implanta as políticas, mas que são os 

sujeitos que, em última instância as implementam no dia-a-dia mediante as práticas cotidianas 

e que por questões de ordem objetiva e subjetiva “não correspondem com exatidão aos 

encaminhamentos traçados pelas políticas emanadas do Estado” (SANTI; LIMA, 2006, p. 

263). 

Segundo Arretche (1998), ao avaliar uma política é preciso levar em conta que a 

implementação modifica o desenho original das políticas, pois esta ocorre no ambiente 
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caracterizado por contínua mutação, e mais que isto, deve considerar que os 

“implementadores” é que fazem a política, seguindo suas próprias referências e da diversidade 

dos contextos sociais, políticos, econômicos e pessoais. 

A sociedade e a escola não podem ser vistas sem se considerar o movimento 

histórico, e, portanto, não se pode conceber a história sem contradição. Assim, na análise 

sobre a educação, deve-se levar em conta o contexto histórico-político, a estrutura econômica 

da sociedade, que no caso capitalista, promovem um movimento contraditório nas relações 

sociais.  De acordo com Cury, 

 
a contradição, pois, ao interpretar o real, capta-o como sendo o resultado de 
uma inadequação pugnativa entre o que é e o que ainda não é, numa síntese 

contraditória. Por isso, todo o real é um processo que contém, sem encerrar, 

o possível numa unidade de contrários (1986, p. 31). 

 

Segundo Cury (1986), a contradição é destruidora, mas também criadora, já que 

obriga a superação, pois a contradição é intolerável. A consciência da contradição é o 

momento em que a contradição se torna o princípio explicativo do real. Desse modo, as 

contradições obrigam os sujeitos envolvidos a analisar de fato as ideias contraditórias e 

avaliá-las. A contradição torna-se importante no processo de entendimento da realidade e da 

atividade humana, uma vez que, através dos conflitos estabelecidos pelas contradições o 

grupo envolvido busca a superação dessas contradições, buscando trilhar novos caminhos em 

benefícios da maioria.  

A categoria da contradição, dialeticamente, remete-nos a categoria de totalidade, esta 

permite a compreensão da realidade nas suas leis mais íntimas. De acordo com Cury (1986), 

“a totalidade não é um todo já feito, determinado e determinante das partes, não é uma 

harmonia simples, pois não existe uma totalidade acabada, mas um processo de totalização a 

partir das relações de produção e de suas contradições” (p. 35). Nessa perspectiva Cury 

salienta que,  

é nessa dialética entre a totalidade e contradição que o real pode ser 

entendido como um todo que implica sua criação, processos de 

concretização, estruturação e finalidade, num conjunto de elementos em que 
a negatividade se faz presente (p. 35). 

 

A compreensão dialética da totalidade exige a relação entre as partes e o todo e as 

partes entre si. O todo, colocado acima ou fora das partes numa mera relação de exterioridade, 

se petrifica na abstração.  

Desse modo, considerar a educação como processo particular da realidade sem 

aceitar a própria totalidade, isto é, sua vinculação imanente às relações sociais, significa tomá-
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la como universo separado. Contudo, além do esforço humano para compreender o real, é 

necessário à ação humana com vistas a transformar a realidade.  

A categoria da mediação também ligada diretamente ao caráter dialético das relações 

indica que nada acontece de forma isolada, pois o ser humano se relaciona constantemente 

com a natureza e com seus semelhantes, e dessa interação surge a mediação. A mediação 

consiste no aspecto de pertencimento do ser social e está presente em qualquer realidade do 

conhecimento do sujeito, pois pertence ao real, inscrita no processo da reflexão elaborada pela 

razão, ou seja, a condição capaz de transpassar o plano das aparências visando à essência do 

objeto em movimento. 

De acordo com Vázquez (2007) “a consciência da práxis pode contribuir para 

enriquecer a atividade real, material e, com isso, elevar a consciência (prática) que nela se 

plasma” (p. 293), tornando-se, a consciência da práxis, numa autoconsciência prática. 

E é exatamente quando o sujeito atinge o grau de consciência de sua atividade, temos 

a práxis criadora. Conforme Vázquez (1977), esta é determinante, já que nos possibilita 

enfrentar novas necessidades ou situações, criando permanentemente novas soluções. 

Todavia, uma vez encontrada esta nova solução não se perpetua, pois, a própria vida, com 

suas novas exigências e necessidades, coloca a condição de momentâneo em aquilo que nos 

parece, como permanente até aquele momento. Isso significa que entre os problemas e as suas 

soluções é preciso um diálogo permanente.   

A práxis criadora supõe uma íntima relação entre as dimensões subjetivas e objetivas 

– entre aquilo que planejamos e realizamos. Criar significa arquitetar e alcançar o pensado, 

todavia, esse processo é simultâneo, não se conhecem previamente seus caminhos, seus 

resultados. A práxis criadora, conclui Vázquez “se dá, principalmente, no nível da práxis 

reflexiva”, esta representa a autoconsciência do sujeito em relação à práxis como prática 

transformadora (2007, p.307). 

Nessa perspectiva, a categoria mediação colaborou no processo de discussão com as 

professoras alfabetizadoras a respeito da política de alfabetização, para a superação de 

determinadas contradições dos discursos das professoras alfabetizadoras, encontrados durante 

os encontros da pesquisa. O trabalho docente, com toda sua complexidade, torna-se práxis 

criadora quando permite a reflexão e a elaboração da consciência produzida a partir da 

discussão da realidade cotidiana do fazer pedagógico. 

 

 

 



13 
 

2. POLÍTICAS DE ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL: as discussões a respeito da 

concepção de alfabetização e letramento e as disputas políticas educacionais de alfabetização 

 

As Políticas de Alfabetização também vão sendo redefinidas a partir do papel do 

Estado. Soares (2016) discorre que até os anos 1980, via-se no método a solução para o 

fracasso na alfabetização, sempre concentrado na classe ou série inicial do ensino 

fundamental, traduzindo-se em ações para os altos índices de reprovação, repetência e evasão. 

Como o fracasso persistia a despeito do método em uso, cada momento um novo método era 

tentado, e assim o pêndulo oscilava: ora uma ou outra modalidade de método sintético, ora 

uma ou outra modalidade de método analítico. 

Para a autora, o construtivismo surge nos anos de 1980, como uma alternativa de 

combate ao fracasso em alfabetização. Embora reconhecendo que as causas do fracasso eram, 

sobretudo de natureza social (FERREIRO e TEBEROSKSY, 1986 p.17-8), citada por Soares 

(2016, p. 23), propunha que a solução, para combater os altos índices de reprovação na 

aprendizagem inicial da língua escrita, seria não um método, mas uma nova concepção do 

processo de aprendizagem da língua escrita. Nesse contexto, Soares (2016) relata que, 

contudo,  

nos anos iniciais do século XXI, apesar da hegemonia exercida pelo 

construtivismo nas duas décadas anteriores, o fracasso em alfabetização 

persiste, embora esse fracasso, agora, configure-se de forma diferente: 
enquanto, no período anterior, o fracasso revelado por meio, de sobretudo, as 

avaliações internas à escola, concentrava-se na série inicial do ensino 

fundamental, a então chamada “classe de alfabetização”, o fracasso na 
década inicial do século XXI é denunciado por avaliações externas a escola, 

avaliações estaduais, nacionais e internacionais -, e já não se concentra na 

série inicial da escolarização, mas espraia-se ao longo de todo o ensino 

fundamental, chegando mesmo ao ensino médio, traduzindo em altos índices 
de precário ou nulo domínio da língua escrita, evidenciando grandes 

contingentes de alunos não alfabetizados ou semialfabetizados depois de 

quatro, seis, oito anos de escolarização. (p. 23-24) 

 

Diante desse cenário, Gontijo (2014) esclarece que desde 1996, principalmente a 

partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9394/96, o governo federal, por 

meio do Ministério da Educação (MEC),vem intensificando as discussões, debates, ações, 

movimentos e articulações políticas em torno da Alfabetização no Brasil, com ênfase para as 

crianças.  

Nessa direção, a partir da aprovação da LDB, começaram a serem delineados novos 

rumos da política de alfabetização no Brasil. A LDB determina que cada município e 
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supletivamente, o estado e a União, deveriam matricular todas as crianças a partir dos setes 

anos de idade e, facultativamente, a partir dos seis anos no ensino fundamental.  

Em 2006, após pressões internacionais, o Brasil institui a Lei nº 11.274, e determina 

a duração de nove anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória, aos seis anos 

de idade no ensino fundamental. Essa lei tem como finalidade, “[...] oferecer maiores 

oportunidades de aprendizagens no período de escolarização obrigatória e assegurar que, 

ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças prossigam seus estudos alcançando 

maior nível de escolaridade” (BRASIL, 2007a, p. 14). 

O contexto que essa Lei foi criada também revela duas preocupações do MEC: 

resposta aos resultados da avaliação externa e, portanto, a necessidade de alfabetização na 

idade certa, e financiamento por haver escassos recursos para reverter os dados da 

alfabetização de crianças no Brasil. 

Segundo Viegas e Scaff (2015), o documento de orientações gerais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos (BRASIL, 2007a), justifica a ampliação do período de 

escolarização obrigatória, pois se constata que há ingresso tardio das crianças da faixa etária 

de seis anos dos setores populares na escola, em oposição às classes sociais médias e altas que 

já se encontram na escola.  

Sendo assim, a intenção dessa medida é diminuir os índices de fracasso escolar, pela 

garantia de que todas as crianças tenham um tempo ampliado de convívio escolar, 

principalmente das classes populares, ponto ressaltado pelo estudo de Ferraro (2009), uma vez 

que o Brasil terminou o século XX e adentrou o XXI com um número preocupante de pessoas 

não alfabetizadas. O autor justifica a afirmação com base no censo demográfico do ano 2000 

que indicou o montante de 17.552.762 de pessoas entre a população de 10 anos ou mais, 

incluindo também as crianças de 8 e 9 anos (1.282.396), no referido censo, que ainda não 

haviam aprendido ler e escrever. O total de analfabetos estava em mais de 18,8 milhões de 

pessoas na população de 8 anos ou mais.  

Nessa conjuntura, foi aprovado o Decreto nº 6.094/2007, que dispõe sobre a 

implementação do “Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação”, pela União, em 

regime de colaboração com os municípios, Distrito Federal e estados, mediante programas e 

ações de assistência técnica e financeira, como determina no seu artigo 2º:  

 

 I - Estabelecer foco na aprendizagem;  
 II - Alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade;  

 III - Acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da 

sua frequência e do seu desempenho em avaliações (BRASIL, 2007b). 
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2.1. ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO E AS DISPUTAS POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS DE ALFABETIZAÇÃO 

 

De acordo com a literatura que versa sobre Alfabetização, a partir dos estudos de 

Soares (1995), Tfouni (2010), Kleiman (1995) e outros estudiosos, para além dos mecanismos 

de ensino e aprendizagem acerca da alfabetização e o processo de aquisição da leitura e 

escrita, até então relevantes, avançam-se os estudos sobre a concepção de Alfabetização, e 

concomitantemente, o Letramento.  

A princípio, o termo letramento, de acordo com Soares (2011), nos remete a 

perspectiva política do campo educacional, isto é, uma ideia de ampliação da função e 

finalidade do ensino. Embora se discuta o letramento nos últimos anos, mas, de acordo com 

Soares (2011, p. 27), ele apareceu pela primeira vez no Brasil em 1986, no livro “No mundo 

da escrita: uma perspectiva psicolinguística escrita por Mary Kato”. 

 

O surgimento do termo literacy, nessa época, representou, certamente, uma 

mudança histórica nas práticas sociais: novas demandas sociais pelo uso da 
leitura e da escrita exigiram uma nova palavra para designá-las. Ou seja: 

uma nova realidade social trouxe a necessidade de uma nova palavra 

(SOARES, 2011, p. 29). 

 

Soares (2012a, p. 31) define, etimologicamente, alfabetizar como: levar à aquisição 

do alfabeto, ou seja, ensinar a ler e a escrever é “a ação de alfabetizar, de tornar alfabeto". 

Desse modo, alfabetizar significa desenvolver as habilidades de codificar e decodificar a 

língua e se apropriar do sistema de escrita alfabética. Assim, a especificidade da alfabetização 

é a aquisição do código alfabético e ortográfico por meio do desenvolvimento das habilidades 

de leitura e de escrita. 

Segundo a autora (1998), a origem do termo letramento está ligada à necessidade de 

definir o estado ou a qualidade daquele que utiliza a leitura e a escrita como uma prática 

social, e envolve o ler e o escrever nas dimensões individual e social. O letramento refere-se 

às condições que o sujeito adquiriu para operar cognitivamente sobre o texto escrito a partir 

do desenvolvimento de habilidades de leitura. Estas se estendem da habilidade de traduzir, em 

sons, sílabas sem sentido a habilidades cognitivas e metacognitivas, aplicadas a diferentes 

tipos de materiais (SOARES, 2012b). Vale salientar que, a leitura e a escrita são processos 

diferentes, porém complementares, e que o letramento envolve ambos. 

Soares (2004), ao discutir o processo de alfabetização, entende esse fenômeno 

condizente a aquisição individual de cada sujeito, do sistema de códigos linguísticos e, 
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consequentemente, o sistema de escrita. Ou seja, para a autora é “o domínio da técnica, 

domínio do código convencional da leitura e da escrita e das relações fonema/grafema, do uso 

dos instrumentos com os quais se escreve” (SOARES, 2004, p. 16) daí a interdependência 

entre os termos e concepção de Alfabetização e Letramento.  

O Letrar não significa o processo de codificação e decodificação dos signos 

linguísticos, mas fazer uso social da leitura e escrita, ou seja, compreender o que lê e escreve 

dentro dos aspectos das áreas de conhecimentos. Assim, diz Soares, é, “o resultado da ação de 

ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita; O estado ou condição que adquire 

um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita e de suas 

práticas sociais” (SOARES, 2009, p. 39).  

Sendo assim, para a autora vale destacar a compreensão dessas considerações entre 

letramento na perspectiva escolar e social.  

 

Letramento escolar e letramento social, embora situados em diferentes 

espaços e em diferentes tempos, são parte dos mesmos processos sociais 
mais amplos. O que explicaria porque experiências sociais e culturais de uso 

da leitura e da escrita proporcionadas pelo processo de escolarização acabam 

por habilitar os indivíduos à participação em experiências sociais e culturais 

de uso da leitura e da escrita no contexto social extraescolar (IDEM, 2004, p. 
111). 

 

Por esse aspecto que Mortatti (2004) alerta que a alfabetização por si somente e a 

escolarização, pelo fato de acesso, não garantem o letramento, como considerado aspecto de 

compreensão e aplicação dos resultados do domínio da leitura e escrita nas práticas sociais. 

Contudo, a autora consegue identificar que a alfabetização e a escolarização são elementos 

cruciais para que os sujeitos possam se tornar letrados. 

A partir dessas considerações, as concepções de Alfabetização e Letramento têm 

aspectos diferentes. O primeiro consiste em um processo em que cada sujeito, 

individualmente, alcança o domínio da leitura e escrita; o letramento passa a ser 

compreendido como o processo (alfabetização) mais amplo, em que os sujeitos conseguem 

fazer uso da leitura e escrita nas suas práticas e vivências no mundo letrado, quer seja, no 

âmbito da dimensão individual ou em seus grupos sociais. 

Segundo Gontijo (2014), as discussões, estudos e debates a respeito da concepção do 

Letramento associado à Alfabetização, se tornou um discurso hegemônico a partir dos anos de 

2000, tanto por estudiosos da área, como nos documentos oficiais e basilares da Educação 

Básica instituídos pelo Ministério da Educação para todo o território brasileiro. 
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Para Soares (2016), a vinculação que em geral se faz de início do processo de 

alfabetização com a organização do sistema formal de ensino, no pressuposto de que é nele, 

só nele e pela ação dele que a criança se alfabetiza – é a luz dessa vinculação que se tem 

polemizado sobre a definição do início, e também do termino desse processo.  

Desse modo, as Políticas de Alfabetização na idade certa, segundo a autora, demonstra 

a fragilidade dessa vinculação o fato de que a divisão do sistema de ensino em segmentos, a 

idade de entrada nele e o tempo determinado para que ele inicie e se complete a alfabetização 

modificam-se ao longo do tempo, basicamente em função de possibilidades econômicas e 

consequentes políticas educacionais, não propriamente em função dos processos cognitivos e 

linguísticos de desenvolvimento e aprendizagem da língua escrita pela criança (SOARES, 

2016, p. 343). 
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3. REORGANIZAÇÃO DA REDE DE UBAITABA-BA EM CICLO DE 

APRENDIZAGEM: A implementação e os programas Pacto Bahia E PNAIC  

 

              Nos estudos, a pesquisadora e as professoras alfabetizadoras, identificamos que a 

organização da escolaridade em ciclos33 não é uma política recente no Brasil. De acordo 

Mainardes (2009), ao descrever sobre o surgimento da ideia de ciclos no Brasil, foi a partir do 

início da década de 1980, que sistema de promoção dos alunos com base no nível de 

desempenho se consolida. No entanto, até se chegar a esse desenho, percorreu-se um longo 

período da história da educação brasileira.  

No período republicano, da década de 1910 e 1920, houve a criação dos grupos 

escolares, ancorados no modelo de escola seriada, considerado um novo modelo de 

organização que estava sendo disseminado ao redor do mundo. Para o Brasil, era importante 

seguir as tendências de países mais avançados que também adotavam o sistema seriado, pois 

isso representava a construção de uma nação pautada nos mesmos modelos adotados pelo 

mundo moderno daquele período.   

No entanto, os transtornos provocados pelo modelo em vigor, com as altas taxas de 

reprovação e a evasão escolar, como consequência, a retenção das crianças nas séries tornou-

se um problema para o estado, uma vez que a continuidade dessas crianças nas mesmas séries 

impossibilitava a abertura de novas turmas. As autoridades educacionais brasileiras, 

especificamente em São Paulo, se mostraram favoráveis à promoção de todos os alunos. 

Foram nos anos 1950, as primeiras ocorrências de implantação da “promoção automática” 

como uma estratégia adotada para diminuir as altas taxas de reprovação ou mesmo eliminar a 

reprovação nos primeiros anos de escolaridade (BARRETTO; MITRULIS, 1999; 2001; 

MAINARDES, 2001; 2007; 2009).  

Segundo Mainardes (2007), o termo promoção automática surge durante os anos de 

1950, sob a justificativa de reduzir o desperdício de recursos financeiros com educação e as 

altas taxas de reprovação, tendo em vista que a repetência impossibilitava a ampliação do 

atendimento para as demais camadas da população.  

 
33 Realizamos pesquisa sobre o processo de implementação de organização do ensino no formato de ciclos e 

como uma política pública de educação adotada no Brasil. Não realizamos estudo sobre a fundamentação teórica 

do ciclo. Para essa finalidade consultar: PISTRAK, Moisey Mikhailovich. Fundamentos da Escola do 

Trabalho. 1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2000, 224 p. MANACORDA, Mario Alighiero. Marx e a 

pedagogia moderna. São Paulo: Alínea, 2007. 95-110 p. KRUG, Andrea. Ciclos de Formação: uma proposta 

transformadora. 3 eds. Porto Alegre: Mediação, 2006, 149 p.  
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 Nesse contexto, Conforme Mainardes (2009) inicia-se o debate sobre a necessidade 

da criação de políticas de não reprovação e começam a surgir propostas para pôr fim à 

reprovação dos alunos. A expansão dessa política no país iniciou-se a partir da década de 

1980, com a implantação do Ciclo Básico de Alfabetização em São Paulo (1984), e, em 

seguida, em outras redes de ensino. Desse modo, as políticas de não reprovação passaram a 

ser conhecidas como ciclo. 

A implantação de Ciclos no Brasil ancora-se legalmente no Artigo 23, da LDB n°. 

9.394/1996, que determina:  

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 

semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não 
seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 

forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 

aprendizagem assim o recomendar (BRASIL, 1996). 

 

No decorrer dos anos 1990 e 2000, a organização do ensino, em formato de ciclos, foi 

sendo formulada e diferentes denominações têm sido utilizadas para se referir à organização 

da escola em ciclos no Brasil, conforme as especificidades de cada proposta: Ciclo Básico, 

Ciclos de Aprendizagem, Ciclos de Formação Humana, Regime de Progressão Continuada, 

Bloco Inicial de Alfabetização, Ciclo Complementar de Alfabetização, Ciclos de Ensino 

Fundamental, Organização em Ciclos (MAINARDES, 2009).  

A proposta dos Ciclos de Aprendizagem surgiu no final da década de 1990, quando 

algumas redes de ensino adotaram essa organização. Os Ciclos de Aprendizagem constituem-

se em uma modalidade específica de ciclos que se caracteriza por ser uma experiência em que 

as mudanças no currículo, na avaliação e na organização da escola e do sistema são menos 

ousadas que outras modalidades. Nos Ciclos de Aprendizagem, a duração dos ciclos tende a 

ser mais curta (2 ou 3 anos) e há a previsão da reprovação ao final de cada ciclo 

(MAINARDES, 2009).   

O estudo sobre a política do ciclo adotada no Brasil foi importante para entender o 

contexto de Ubaitaba-BA de implementação dessa política. A rede municipal de ensino 

implanta em 2006, a estrutura do sistema em Ciclos de Aprendizagem nas classes do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais, diante da necessidade de reversão do quadro do fracasso escolar, 

determinado pela não alfabetização das crianças, pela reprovação, evasão e distorção 

idade/série. A organização da rede em ciclo foi considerada como uma política de 

alfabetização, cujo objetivo alfabetizar as crianças e combater os altos índices de reprovação. 

 O Ensino Fundamental Anos Iniciais do município foi organizado em dois Ciclos: 

Ciclo da Infância (destinado às crianças de 06 e 07 anos, 1º e 2º ano); e o Ciclo do 
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Desenvolvimento Integral (destinado às crianças a partir de 08 aos 10 anos de idade, 3º, 4º e 

5º ano). A aprendizagem das crianças passou a ser considerada por idade e não por série. 

A produção da proposta de Ciclos em Ubaitaba foi elaborada no contexto da 

administração política do prefeito Asclepíades de Almeida Queiroz. O documento “Ciclos de 

Aprendizagem: Transformação Necessária” de 2006 foi elaborado pelo grupo de profissionais 

envolvidos diretamente com a Secretaria Municipal de Educação do município, a saber: 

Secretário de Educação professor José Cláudio de Oliveira Bidú; Equipe Técnica Pedagógica, 

professores, coordenadores e gestores escolares da Rede de ensino. A proposta contou 

também com a participação de uma Equipe de Consultoria da UESC. 

A proposta de Ciclos de Aprendizagem foi normatizada pelo Conselho Municipal de 

Educação (CME), no ano de 2007, por meio da Resolução nº 010/2007. Os documentos 

orientadores para a implantação dos ciclos foram a Resolução nº 010/2007 – Ciclos de 

Aprendizagem; a cartilha Ciclos de Aprendizagem: Transformação Necessária, enviada para 

as Unidades Escolares; e a Proposta Curricular do Ciclo de Aprendizagem Ensino 

Fundamental Anos Iniciais. 

Em 2007, o secretário de educação convocou toda a rede e lançou a cartilha “Ciclo de 

Aprendizagem: A transformação necessária”. Apresentou o material, a legislação e 

encaminhou as escolas como documento oficial e entregou também aos professores para que 

tivessem acesso e para orientar os estudos e discussões. 

 Segundo a cartilha Ciclos de Aprendizagem (2007), o ciclo da Infância se caracteriza 

pelo foco na alfabetização (domínio do código alfabético) dos educandos e no letramento 

(práticas sociais de leitura). No segundo Ciclo de Desenvolvimento Integral deve ocorrer uma 

priorização no desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para que o 

educando possa perceber-se como sujeito histórico, crítico, capaz de interagir com suas 

realidades diversas. A iniciação científica, o letramento, a compreensão do espaço geográfico 

local e regional, a resolução de problemas que envolvem as operações matemáticas 

fundamentais servirão de eixo norteadores. 

A Proposta Curricular de Ubaitaba-BA (2007) está organizada em conteúdos, 

competências e habilidades.  

 

Os conteúdos não serão apenas os conceitos científicos. Abordar-se-ão 

também competências gerais, habilidades e atividades, promovendo a 
formação de valores, normas e atitudes de cidadania e democracia. Tais 

conhecimentos e competências permitirão o desenvolvimento pessoal e 

sociocultural dos alunos (Proposta Curricular, Ubaitaba-BA, 2007, p. 27) 
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A proposta do Ciclo de Aprendizagem da rede fundamenta-se nos escritos de 

Perrenoud (2004)34 que define o ciclo de aprendizagem como um meio para ensinar melhor e 

lutar contra o fracasso escolar e as desigualdades. Para Perrenoud, citado na cartilha, uma das 

razões para a escolha de Ciclos plurianuais diz respeito à possibilidade de atender as crianças 

de forma diferenciada, atentando para as múltiplas diferenças.  

 O contexto educacional do município de Ubaitaba, no início dos anos 2000, 

encontrava-se com crianças não alfabetizadas, alto índice de reprovação, distorção idade-série 

e a evasão escolar. Infelizmente esse contexto ainda é muito atual. A expansão da oferta 

garantiu o acesso da maioria da população, contudo, o problema da permanência do aluno na 

escola e sua promoção ainda não foram resolvidos. 

 A implantação do ciclo de aprendizagem de Ubaitaba fundamentou-se na legislação 

em vigor no período, nos escritos de Perrenoud e Piaget, em experiências de outras redes de 

ensino que já organizavam suas escolas em ciclo. O município de Ubaitaba “ensaia” o ciclo, 

durante quase seis anos, e a Lei do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos impulsionou a sua 

implementação.  

A implementação da proposta do ciclo de aprendizagem na rede, com a entrada das 

crianças de 06 anos no Ensino Fundamental, foi um desafio, pois as escolas precisaram ser 

adequadas com cadeiras e mesas para receber esses pequenos de 06 anos, já que antes 

estavam no espaço infantil. Quanto à implementação do Ciclo de Desenvolvimento Integral 

(destinado às crianças a partir de 08 aos 10 anos de idade, 3º, 4º e 5º ano), a proposta para o 

Ciclo foi pensada para o professor que já estava tendo formações na rede desde 2005, 

portanto, supôs que este detinha o domínio do processo de alfabetização e a concepção do que 

era ciclo. Esse cenário parecia propício para a implementação do Ciclo de Desenvolvimento 

Integral.  

O Ciclo de Desenvolvimento Integral visa ir além dos conteúdos, do livro didático, 

uma formação humanística. O aluno já sairia alfabetizado e teria mais tempo na escola, seria 

 
34 Não realizamos estudos aprofundados da base teórica da cartilha Ciclos de Aprendizagem. No entanto, nas 

leituras que realizamos, identificamos contradições sobre a indicação das competências de Perrenoud, presentes 

na cartilha, postos no livro: PERRENOUD, Philippe.  Dez Novas Competências para Ensinar. Porto Alegre: 
Artmed Editora, 2000, e que foram bastante difundidos no Brasil nos anos de 1990, e associados à qualidade 

total, à organização da gestão da escola relacionada à gerência empresarial. As competências foram relacionadas 

a aprender a fazer, e distante dos pressupostos das práticas sociais que considera o contexto social vivido pelos 

alunos e da base teórica adotada pelo município de considerar a idade para a aprendizagem (Ciclo em Pistrak) e 

o letramento como práticas sociais de leitura (SOARES, 1999). Nesse modelo de competência, as questões da 

educação são relacionadas às questões técnicas, de eficácia/ineficácia, de má gestão da escola e no desperdício 

de recursos públicos e falta de esforços dos/as professores/as, gestores/as, o que os impedem de imprimir uma 

gestão da qualidade total. Ver mais: SILVA, Tomaz Tadeu da. A “nova’ direita e as transformações na 

pedagogia da política e na política da pedagogia. In: Neoliberalismo, Qualidade Total e Educação. GENTILI, 

Pablo; SILVA, Tomaz Tadeu da (orgs.). 4ª ed. Petrópolis, Rio de Janeiro, 1996. p. 9-29.   
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6h no total. Ele teria aula de leitura e letramento, geometria, artes, aulas de operações 

matemáticas. Os alunos que não apresentassem defasagem idade-série e que não 

acompanhassem o progresso do ciclo seriam encaminhados às turmas de Acompanhamento 

Especializado (AEs). Essas turmas teriam o máximo de 15 alunos, com uma proposta 

diferenciada, e seria lecionada por professores alfabetizadores selecionados.  

 Em 2008, com a nova gestão municipal, foi implantada a segunda etapa do ciclo: O 

Ciclo de Desenvolvimento Integral. As salas AEs passaram a ter outra função, diferente da 

que foi criada inicialmente e as modificações na política do ciclo levaram mais tarde a 

extinção dessas salas e os alunos que não eram alfabetizados continuavam nas mesmas salas, 

sem o atendimento individualizado.  

   Vale ressaltar, que a efetivação e o sucesso das políticas públicas também dependem 

de continuidade das políticas. A respeito da descontinuidade das iniciativas da educação, os 

autores Lombardi e Saviani (2008) preconizam que:  

 

 [...] parece que cada governo, cada secretário de educação ou cada ministro 

quer imprimir sua própria marca, deixando de lado os programas 

implementados nas gestões anteriores. Com esse grau de descontinuidade 

não há como fazer frente às questões especificamente educacionais dado 
que, como se mostrou, trata-se de um tipo de atividade que requer 

continuidade (p. 271). 

 
 

Das modificações realizadas, a sala de Acompanhamento Especializado (AEs) foi 

transformada em salas de recursos multifuncionais (SRM), outra política pública relacionada 

à educação especial, implantada dentro das escolas, e passaram a atender os alunos com 

necessidades especiais e alunos com hipótese de déficit de aprendizagem. Os objetivos de 

atendimento também passaram a ser outro. As crianças com defasagem idade-série e que não 

acompanhavam o progresso do ciclo ficaram desassistidas, sem um atendimento 

individualizado, e sem os professores alfabetizadores de referência.  

Em 2011, o município adere o Pacto Bahia (2011) para tentar resolver e/ou diminuir 

o número de crianças ainda não alfabetizada. O Pacto Bahia, tem como principal objetivo 

melhorar a qualidade da educação, da leitura e da escrita nos anos iniciais do ensino 

fundamental, por meio de um pacto de cooperação entre Estado e municípios.  

Em 2013, o município de Ubaitaba-BA vem acrescentar mais um programa, o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, um compromisso formal assumido no final de 

2012, pelo governo federal, Distrito Federal, estados e municípios, em regime de colaboração, 

com o compromisso de “alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, 
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aferindo os resultados por exame periódico específico” (BRASIL, 2012b, p. 11).  

Em 2014, para atender a obrigatoriedade das crianças estarem alfabetizadas até 08 

anos de idade, o município altera a idade de atendimento dos ciclos: o Ciclo da Infância passa 

a atender as crianças de 06 (seis), 07 (sete) e 08 (oito) anos de idade (1º, 2º e 3º ano) e o Ciclo 

de Desenvolvimento Integral inicia-se a partir de 09 (nove) anos e se estende aos 10 (dez) 

anos de idade do educando (4º e 5º ano).  

            O Ciclo de Aprendizagem implementado como uma política de alfabetização de 

Ubaitaba-Ba passou a ser modificado para atender a política do Pacto Bahia e, posteriormente, 

PNAIC, como ação para resolver o problema de alfabetização no município.  

Diante desse cenário, percebemos que o município de Ubaitaba-BA vem tentando 

resolver a problemática da não alfabetização das crianças, com a implementação de diferentes 

Políticas de Alfabetização. Contudo, identificamos que não houve nenhum estudo ou 

avaliação da própria política do município. A proposta do Ciclo de Aprendizagem trouxe uma 

perspectiva de novo “espaço/tempo” de formação e de aprendizagem das crianças, em que a 

criança deve ser garantida aprendizagens fundamentais, e seu acompanhamento 

individualizado, com apoio aos professores alfabetizadores.  

A organização curricular em ciclo tem sido defendida por especialistas como forma 

de se garantirem aprendizagens significativas, mas que necessita, para sua efetivação, um 

tempo/espaço prolongado às crianças, compreendendo que há crianças com percursos de 

aprendizagens muito diferentes. Os programas Pacto Bahia e o PNAIC, por sua vez, 

trouxeram outra perspectiva, a obrigatoriedade de todas as crianças estarem alfabetizadas até 

os 8 anos de idade, defendendo esta como a idade certa de alfabetização. 

Nas discussões com as professoras percebemos várias contradições na implementação 

das Políticas de Alfabetização no município e, principalmente, no Ciclo de Aprendizagem, 

que não garante as condições mínimas de aprendizagem aos alunos e o suporte pedagógico 

necessário aos professores para enfrentar os problemas de não aprendizagem dos alunos. 

Contudo, as professoras referendam a proposta do ciclo como significativa, mas pontuam a 

necessidade de uma avaliação e reestruturação no que diz respeito à aprovação automática dos 

alunos sem habilidades de leitura e escrita, com o acompanhamento individualizado das 

crianças e o apoio efetivo aos professores alfabetizadores. 

O estudo do Ciclo de Aprendizagem de Ubaitaba-BA realizado com as professoras 

reforçou a importância do aprofundamento sobre essa política do ciclo para compreender a 

política de alfabetização do município. As reflexões do grupo sobre a aprovação automática e 

a ausência da aprendizagem significativa do aluno demonstraram que a efetivação das 
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políticas públicas de alfabetização não pode ser considerada isoladamente.  

Outros fatores influenciam a materialização das políticas nas escolas, como as 

condições de trabalho, a formação continuada, o acompanhamento da prática pedagógica das 

professoras alfabetizadoras. Desconsiderar esses fatores é não compreender que, como 

salienta Arretche (1998), os “implementadores” (os professores alfabetizadores) são sujeitos 

que fazem a política, seguindo suas próprias referências e da diversidade dos contextos 

sociais, políticos, econômicos e pessoais, apresentando caminhos para a política pública. 

Esses professores precisam ser considerados no processo de implementação da política, como 

possibilidade de modificar a realidade apresentada pelo município.  
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4. A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS E AS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

DAS PROFESSORAS ALFABETIZADORAS 

 

 Com a redefinição do papel do Estado a partir da década de 1990, a educação passou a 

ser vista como estratégia para abranger o crescimento econômico do país, melhorar a 

distribuição de renda e reduzir as desigualdades sociais. Contudo, como mencionamos no 

item anterior, as próprias contradições inerentes ao sistema educativo, modificam os objetivos 

da educação, uma vez que as políticas educacionais são formuladas e implantadas no âmbito 

dos estados e dos municípios, mas, em última instância, os sujeitos (os professores) que 

compõem a escola, a implementam no dia-a-dia mediante as práticas cotidianas e por questões 

de ordem objetiva e subjetiva “não correspondem com exatidão aos encaminhamentos 

traçados pelas políticas emanadas do Estado” (SANTI; LIMA, 2006, p. 263). Além disso, 

outros fatores influenciam a materialização das políticas nas escolas, como as condições de 

trabalho e a valorização dos professores.   

 A implementação das Políticas de Alfabetização resulta em um conjunto de ações 

articuladas, como: formação profissional, condições de trabalho e prática pedagógica. Nesse 

sentido, para a implementação das políticas educacionais além da formação docente, alguns 

fatores são importantes e precisam ser levados em consideração para a implementação dessas 

políticas, como: condições do trabalho docente e a estrutura das escolas.  

 Nos encontros com as professoras alfabetizadoras, algumas ponderações sobre as 

condições de trabalho foram relatadas, como a falta de material para realização das atividades 

em sala de aula e a infraestrutura das escolas. Essas reflexões nos levaram a analisar em quais 

condições de trabalho as professoras realizam suas atividades pedagógicas e seus 

planejamentos? E quais subsídios às professoras alfabetizadoras encontram no município e 

nas suas instituições escolares para a implementação das Políticas de Alfabetização? 

De acordo com Vieira (2008), as condições objetivas do trabalho,  

 

são as condições efetivas do trabalho do professor. Na estrutura física, 

incluem-se: a adequação do espaço escolar para a atividade profissional; 

espaço da sala de aula e salas de apoio; salas de professores/as e de produção 
de material pedagógico; laboratórios; limpeza, higiene e conservação. Na 

organização do trabalho docente (tempos e espaços) incluem-se: carga 

horária; tempo de planejamento coletivo e individual; grupos de estudo; 
formação continuada; pessoal de apoio; acompanhamento pedagógico. Nos 

recursos didáticos, incluem-se: material de consumo (papel, tinta, tesoura, 

lápis, borracha, caderno, fotocópia, material impresso, etc.); material 

didático (livros de apoio, livros de literatura, retroprojetor, data show, 
computador, etc.) ( p. 162). 
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           Conforme Vieira (2008), as condições objetivas são compreendidas ainda como os 

instrumentos de trabalho, os meios utilizados pelos docentes para a realização de sua prática. 

Segundo a autora, “no cotidiano escolar não podemos desconsiderá-los objetivamente como 

os meios aos objetivos do trabalho docente, especificamente, e do trabalho escolar em geral” 

(p. 162).  

No universo de elementos que desmotivam as professoras, está a dificuldade quanto ao 

aparato de trabalho. A metodologia desenvolvida, especialmente pelo PNAIC, prevê nas suas 

oficinas pedagógicas a confecção de material lúdico, com participação do alunado, como 

auxílio às aulas. Nesse sentido, as professoras alfabetizadoras atestam que, muito dificilmente 

é possível cumprir as recomendações em razão da escassez de materiais. 

A ausência de condições efetivas de trabalho dificulta a organização do trabalho 

pedagógico do professor, e a realização de sua prática pedagógica fica comprometida para o 

processo de ensino e aprendizagem do aluno. A prioridade da gestão municipal e escolar em 

atividades sem significado pedagógico e aprendizagem para os alunos, desvia do objetivo 

educacional e ocasiona desinteresse por parte dos professores e dos alunos.  

Gasparini, Barreto e Assunção (2005) explicam que, muitas vezes, o professor 

precisa buscar, através de meios próprios, suprir os déficits apresentados pelas escolas. Novas 

metodologias são exigidas do professor, que não dispõe de recursos para desenvolvê-las. 

Rebolo e Carmo (2010) explicam que diversos aspectos relacionados à prática 

docente podem interferir na satisfação do professor com seu trabalho.  

 

A impossibilidade de participar das decisões sobre o rumo do ensino, o 
excesso de burocracia e o controle do trabalho do professor, a falta de apoio 

e de reconhecimento do trabalho por parte das instâncias superiores do 

sistema educacional, a escassez de recursos materiais, a falta de apoio 
técnico-pedagógico e a falta de incentivo ao aprimoramento são fatores 

geradores de desmotivação e insatisfação com o trabalho (2010, p.08). 

 

Outra questão também em diálogo com as professoras foi em relação aos diferentes 

níveis de escolaridade dentro de uma mesma sala. Para o grupo, são condições que limitam o 

trabalho das docentes e as impedem de desenvolver suas atividades formativas a contento. 

Chama a atenção também para a necessidade da gestão municipal, da escola e do próprio 

professor, olhar e cuidar das crianças, de pensar a educação, para além dos dados. Por isso a 

necessidade do acompanhamento individualizado do aluno. 

Segundo Paro (2011), o principal ponto a se considerar no trabalho docente, é que se 

processa no âmbito da produção não material, trata-se de uma relação entre sujeitos,  
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E que o próprio objeto de trabalho (aquilo que se transforma em produto 

durante o processo de produção) ou seja, o educando (que transforma sua 
personalidade viva, à medida que se educa), tem como característica 

intrínseca e inalienável o fato de ser um sujeito. Essa condição deve ser 

determinante do trabalho do professor, que tem pela frente não um simples 

objeto, mas um sujeito que, como ele mesmo, trabalha nesse processo como 
coprodutor de sua educação (IBIDEM, p. 150). 

 

              A estrutura física da escola também é entrave para realização de planejamentos e, 

consequentemente, de práticas pedagógicas inovadoras. Estrutura física refere-se aos fatores 

como paredes, teto e carteiras conservadas; ventilação e iluminação adequadas; banheiros 

suficientes e estruturados. Além disso, incluem-se a existência de ambientes como bibliotecas, 

cantinas, laboratórios para atividades práticas, entre outros. Nesse sentido, a precariedade da 

estrutura física das escolas e ausência desses recursos inviabiliza o trabalho das professoras 

alfabetizadoras. 

Basso (1998) pondera que tais condições (além de outras, como materiais didáticos, 

salários, etc.) influenciam diretamente na tomada de decisão das docentes inibindo, suas 

ações.  

O que incita, motiva o professor a realizar seu trabalho? Este motivo não é 
totalmente subjetivo (interesse, vocação, amor pelas crianças etc.), mas 

relacionado à necessidade real instigadora da ação do professor, captada por 

sua consciência e ligada às condições materiais ou objetivas em que a 
atividade se efetiva (p.55). 

 

Tende-se, comumente a associar as condições de trabalho às questões salariais. 

Todavia, há outros fatores decisivos para que o trabalho seja bem realizado, como: tempo para 

planejamento, quantidade de alunos por sala, estrutura física da escola e sala de aula, 

materiais pedagógicos adequados. Dessa forma, ao relatarem suas condições de trabalho, as 

professoras alfabetizadoras atribuem parte das dificuldades da implementação das Políticas de 

Alfabetização às circunstâncias pouco favoráveis.  

Os relatos trazem uma realidade que pode ser nacional: as salas de aula cheias e com 

alunos com diversos níveis de aprendizagem, soma-se a estes fatores os de ordem estrutural 

como, ambientes insalubres (sobretudo quentes), falta de auxiliar para acompanhamento de 

atividades dos discentes, falta de material para trabalho pedagógico, tais condições interferem 

diretamente na implementação das Políticas de Alfabetização, porquanto, é inegável que as 

condições precárias de trabalho pesam substancialmente na predisposição e envolvimento 

mais efetivo na prática das professoras alfabetizadoras. 
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5. A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA DAS PROFESSORAS ALFABETIZADORAS 

  

A redefinição do estado brasileiro, a partir dos anos de 1990, imprimiu nova função e 

papel da educação, que deixa de ser reconhecida como direito social para tornar-se 

mercadoria no mercado globalizado. As políticas educacionais desse período passam a ser 

estruturadas para atender fortemente as demandas do capital, e para atingir o objetivo, o 

Estado cria mecanismos de regulação da educação, dos sistemas de ensino, das escolas e dos 

professores.  

A lógica do Estado social-liberal orienta-se pelos princípios da participação, 

eficiência, qualidade, autonomia, descentralização, produtividade e profissionalização, sendo 

necessários desse modo, mecanismos de controle e monitoramento dos resultados referentes a 

cada um desses princípios que fundamentam essa lógica reguladora.  

Nesse sentido, o Estado regulador/avaliador define mecanismos que passam a regular 

as especificidades do trabalho educativo no interior das instituições escolares. No âmbito das 

Políticas de Alfabetização, a regulação se exprime no alinhamento da formação continuada 

dos professores à política de avaliações externas, evidenciado a partir da ênfase dada à 

Alfabetização e ao Letramento, com foco em Língua Portuguesa e Matemática, e 

alfabetização na idade certa. Os impactos da regulação na organização do trabalho pedagógico 

das escolas são vistos à medida que condiciona às atividades dos professores, às práticas 

pedagógicas, à lógica dos resultados do IDEB.   

A prática pedagógica é aqui pensada conforme Verdum (2013) citando Fernandes 

(1999) como, 

 

[...] prática intencional de ensino e aprendizagem não reduzida a questão 

didática ou às metodologias de estudar e aprender, mas articulada à educação 

como prática social e ao conhecimento como produção histórica e social, 

datada e situada, numa relação dialética entre prática-docente, conteúdo-
forma e perspectivas interdisciplinares (VERDUM, 2013, p.94). 

 

As reflexões das professoras alfabetizadoras convergiram para os limites à prática 

pedagógica e ao perfil dos professores alfabetizadores para efetivação das Políticas de 

Alfabetização no contexto das suas escolas, analisando como recontextualizar a política e 

como colocar essa política em ação nas suas práticas pedagógicas.  

Segundo Mortatti (2010), “é no nível didático-pedagógico que se podem melhor 

apreender e compreender as concretizações de determinados projetos políticos em disputa, 
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configurados por meio de políticas públicas em determinado momento histórico [...]” (p. 332). 

Vale ressaltar que a escola está inserida em um contexto social e cultural heterogêneo, e as 

professoras não apenas colocam a política em ação, mas a interpretam, traduzem e até 

modificam, de modo a realizar adaptações para o contexto da sala de aula.  

No entanto, colocar em prática a política significa conhecê-la para as intervenções 

necessárias e coerentes ao processo de organização do trabalho pedagógico na escola. As 

discussões das professoras demonstram as contradições do processo educativo. As professoras 

concordam que é importante o conhecimento das leis que normatizam as políticas 

educacionais e, consequentemente, orientam a prática pedagógica, mas, conhecer não 

significa efetivamente mudanças, conhecer é importante, mas, exige também outros fatores 

como: as condições materiais para efetivação da prática docente, por exemplo, 

acompanhamento da prática docente para materialização das políticas. O acompanhamento da 

prática docente, como elas disseram, não é esse de regular pelo IDEB nosso trabalho, porque 

esse modelo engessa a prática docente, e concentra como elas mostraram, na mão da 

coordenação geral o planejamento. Contudo, nos questionamos como recontextualizar as 

políticas sem conhecimento do que é a política? 

  As professoras reconheceram a importância dos programas nos estudos de natureza 

prática e teórica, uma vez que a materialização do conhecimento se constitui na ação docente.  

As professoras sinalizaram também nos diálogos que, embora, as formações foram 

cansativas, pois geralmente aconteciam as sextas-feiras à noite ou sábados, após uma semana 

cansativa de trabalho, essas formações fizeram diferença no desempenho da prática 

pedagógica, deram subsídios para a melhoria da práxis pedagógica, melhor compreensão do 

processo de alfabetização. 

As Políticas de Alfabetização do município, pelos diálogos das professoras, também 

mostraram ser importantes no processo de organização de suas práticas pedagógicas, mesmo 

na atualidade, continuam a organizar o trabalho pedagógico a partir das experiências e 

aprendizagens dos programas.  

As professoras relatam nas discussões, que para além das formações e dos subsídios 

fornecidos pelas bolsas, a prática pedagógica com vistas à aprendizagem de fato das crianças, 

está também relacionada com o comprometimento e a responsabilidade dos professores. 

Franco (2015) relata que à medida que as diretrizes de políticas públicas consideram a prática 

pedagógica como mero exercício reprodutor de fazeres e ações externas aos sujeitos, esses se 

perdem e muitos se perguntam: por que não muda prática? A prática não muda por decretos 
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ou por imposições. A prática muda quando houver o envolvimento crítico e reflexivo dos 

sujeitos da prática (FRANCO, 2015). 

Contudo, ressaltam as professoras alfabetizadoras que o compromisso e 

responsabilidade em relação à prática pedagógica perpassam também pelo compromisso da 

gestão municipal com a questão do perfil do alfabetizador que o município deixou de 

considerar e a organização dos conteúdos para trabalhar em sala de aula da rede, organizados 

pelos coordenadores pedagógicos e entregues aos professores. Essa prática, para as 

professoras, retira a autonomia do professor em organizar o seu trabalho voltado a atender a 

aprendizagem dos alunos, já que as crianças de uma mesma turma têm desenvolvimento 

cognitivo heterogêneo, imagina as diferentes escolas.   

O plano disponibilizado pelos coordenadores é ponto de discussão entre as 

professoras alfabetizadoras, pois algumas o compreendem como sugestão para ajudar os 

professores, e este pode ser alterado para atender as especificidades das turmas; para outras 

professoras, há uma imposição de se fazer o que está posto no plano indicado pela 

coordenadora. Há discordância sobre a ação do trabalho da coordenação pedagógica, mas o 

fato ressaltado que, a prática pedagógica precisa ser discutida com as professoras. O trabalho 

docente precisa ser realizado com autonomia do professor, numa ação e reflexão de sua 

prática, e a mediação do coordenador pedagógico sobre o trabalho a ser realizado.  

A preocupação das professoras está na entrega do planejamento dos conteúdos 

oferecidos aos alunos, que segundo as professoras alfabetizadoras não contribuem para a 

construção de aprendizagens significativas. A ideia da entrega do plano pelos coordenadores, 

como justificativa que facilita a vida do professor, para professoras alfabetizadoras incorre na 

entrega de conteúdos que nivelam por baixo. 

O termo nivelado por baixo, utilizado pelas professoras, foi esclarecido pelo grupo 

como ofertar um mínimo de conteúdo ou aprendizagens significativas aos alunos. A 

referência ao termo “nivelar por baixo” nos remete ao documento da Conferência de Jomtien, 

em 1990, Declaração Mundial sobre Educação para Todos, que mencionava as necessidades 

básicas de aprendizagem. Segundo Torres (2001), contestando esses documentos, as 

“necessidades básicas de aprendizagem” passaram a ser interpretadas como “necessidades 

mínimas de aprendizagem”, convertidas em um “pacote restrito e elementar de destrezas úteis 

para a sobrevivência e para as necessidades imediatas e mais elementares das pessoas” 

(TORRES, 2001, p. 40-43). O currículo escolar passou a ser interpretado como “conteúdos 

mínimos” ou “padrões mínimos”, um “kit de aprendizagem” contendo um conjunto de 

habilidades (leitura, escrita, cálculo, noções básicas de higiene e saúde, prevenção de doenças, 
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etc.) necessárias a sobrevivência, que devem ser oferecidos pela escola pública à população 

mais pobre (TORRES, 2001, p. 40-43). 

É importante ressaltar que a organização do currículo do ensino fundamental anos 

iniciais do município foi fundamentada na organização da rede em Ciclo de Aprendizagem. A 

proposta de organização do Ciclo de Aprendizagem no município pressupõe estudo dos 

estágios de desenvolvimento do ser humano para a organização do trabalho pedagógico e, 

consequentemente, às aprendizagens dos alunos. Portanto, pressupõe coerência e sequência 

dos conteúdos a serem trabalhados com as crianças.  

A ausência, relatada pelas professoras, de um currículo e conteúdos a serem 

trabalhados no Ciclo de Aprendizagem (6 anos aos 10 anos - 1º ao 5º ano) organizado pela 

Secretaria de Educação e discutido e disponibilizado aos professores, provoca essa repetição 

de conteúdos mínimos e “nivelar por baixo”. Desse modo, diretrizes que consideram a prática 

pedagógica como mero exercício reprodutor de fazeres e ações externas aos sujeitos, não 

possibilita a mudança da prática pedagógica. 

A esse respeito, as professoras demonstram também a necessidade de uma 

metodologia diferente da utilizada nas escolas públicas, com acompanhamento e intervenções 

com os alunos que apresentem dificuldades desde o primeiro ano do Ciclo da Infância, isso 

significa retomar a proposta do ciclo. Para as professoras a dificuldade de ler e escrever, 

interpretar e produzir textos, se não for sanada no ensino fundamental anos iniciais, 

acompanhará a criança por toda vida. 

 A prática pedagógica deve ser pensada como um trabalho intencional de ensino e 

aprendizagem, e que não se reduz a questão didática ou às metodologias de estudar e 

aprender, “mas articulada à educação como prática social e ao conhecimento como produção 

histórica e social, datada e situada, numa relação dialética entre prática-docente, conteúdo-

forma e perspectivas interdisciplinares” (VERDUM, 2013, p.94). 

As professoras externalizam que realizar a prática pedagógica nessa perspectiva não 

é uma tarefa fácil, principalmente quando expõem suas próprias práticas pedagógicas. 

Elencaram várias situações que convergem com a complexidade de realizar uma prática 

docente na dimensão apontada por (VERDUM, 2013; FRANCO, 2015), como: organização 

do currículo do ensino coerente e crítico; perfil dos professores alfabetizadores; organização 

do trabalho pedagógico; conhecimento crítico das leis que normatizam as políticas 

educacionais e, consequentemente, orientam a prática pedagógica; condições materiais para 

efetivação da prática docente; acompanhamento pedagógico da prática docente; formação 
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continuada para os professores; planejamento coletivo e crítico dos conteúdos oferecidos aos 

alunos; estudo das metodologias significativas de aprendizagem dos alunos. 

Como realça a metodologia da Pesquisa-Ação em Thiollent (2011), as professoras 

são conhecedoras da realidade em que estão inseridas, e são sujeitos implicados que podem 

por meio da ação-reflexão-ação, responder as várias situações limitadoras de sua prática 

docente. A capacidade do grupo de elencar um conjunto de ações articuladas à educação 

como prática social reforça a importância desses sujeitos no processo de implementação das 

Políticas de Alfabetização no município. Para Franco (2015) “a prática pedagógica se 

configura na mediação com o outro, ou com os outros, e é esse outro que oferece às práticas 

seu espaço de possibilidade” (p. 603). Os diálogos e reflexões com as professoras 

alfabetizadoras foram nessa direção. Dar voz e vez aos sujeitos implicados e envolvidos 

diretamente com a política.  

Desse modo, a prática pedagógica deve se estruturar, como destaca Franco (2015), 

como instâncias críticas das práticas educativas, na perspectiva de transformação coletiva dos 

sentidos e significados das aprendizagens (FRANCO, 2015, p. 605). Os programas Pacto 

Bahia e PNAIC, embora com todas as contradições apresentadas neste trabalho pelas 

professoras e pesquisadora, foram programas que caminharam juntos na rede, e contribuíram 

para a formação dos professores, em nível local, e de alguma forma para a prática pedagógica. 

O processo de alfabetização é uma atividade complexa, somente a adesão a esses programas, 

como mediatizaram as professoras alfabetizadoras, não seria suficiente para promover uma 

alteração significativa na qualidade da educação do município. 

As professoras alfabetizadoras foram capazes de identificar algumas incoerências das 

Políticas de Alfabetização implementadas no município, como também fazer autocrítica da 

sua própria prática docente, e sugerir outras ações necessárias para a superação dos problemas 

de alfabetização nas escolas públicas de Ubaitaba-BA: existência de política municipal de 

alfabetização com acompanhamento e avaliação; continuidade das Políticas de Alfabetização 

promovidas pelos governos em esfera nacional, estadual e municipal; formações continuadas 

sólidas; investimentos financeiros nas escolas para melhoria da infraestrutura; aquisição de 

materiais didáticos e pedagógicos suficientes para atender a todos os alunos; valorização dos 

professores e professoras alfabetizadoras; envolvimento dos gestores educacionais e das 

equipes gestoras das escolas em todo o processo de materialização e recontextualização das 

políticas educacionais. 
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6. PLANO DE AÇÕES PARA AS PROFESSORAS ALFABETIZADORAS DO 

MUNICÍPIO DE UBAITABA-BA 

 

  

A produção coletiva do Plano de Ação se apoiou na metodologia da Pesquisa-Ação 

fundamentada em Thiollent (1998), em que a interlocução resulta de atores implicados, na 

busca por resolução dos problemas coletivos, propondo soluções e aprendendo na ação. A 

Pesquisa-Ação se fundamenta no princípio de que os sujeitos são conhecedores da realidade 

em que estão inseridos e podem contribuir para a reflexão do assunto a ser abordado.  

 Desse modo, a Pesquisa-Ação tem característica participativa/coletiva e pode 

favorecer a emancipação dos grupos. Ela foi escolhida para analisar a implementação das 

Políticas de Alfabetização na rede pública de ensino do município de Ubaitaba-BA, por 

entendermos que o grupo de professores alfabetizadores que implementa as políticas pode 

contribuir para a construção de um espaço que fomente a transformação da educação no 

âmbito local e, dessa forma, assegurar a qualidade da educação.  

 

6.1. OBJETIVO GERAL 

 

✓ Contribuir para o fortalecimento das práticas pedagógicas das professoras 

alfabetizadoras, evidenciando a importância desses sujeitos na implementação das 

políticas de alfabetização, uma vez que precisam ser consideradas como possibilidade 

de modificar a realidade apresentada pelo município.  

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

➢ Promover a criação de um grupo de estudos com as professoras alfabetizadoras, para 

estudar a política educacional municipal, especificamente, a alfabetização. 

➢ Incentivar a promoção da formação continuada sólida, para as professoras 

alfabetizadoras, a partir da realidade e necessidade local. 

➢ Incentivar a troca de experiências exitosas entre as professoras alfabetizadoras do 

município, buscando melhorar a prática docente. 

➢ Firmar parceria com outras instituições a fim de realizar seminários de formações. 

➢ Discutir situações limites e demandas educacionais e buscar soluções nas discussões 

em grupo. 

➢ Encaminhar as demandas elencadas pelo Grupo de Estudos à Secretaria Municipal da 

Educação. 
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Desse modo, o Plano de Ação é apresentado em três ações: 

 

A primeira ação “Criação de um grupo de estudo das professoras alfabetizadoras”, 

consiste na organização de um grupo de estudos objetivando estudar a política educacional 

municipal, especificamente, a alfabetização, visando à construção de uma proposta de 

intervenção para a alfabetização na Rede Municipal em Ubaitaba. No quadro 1, apresentamos 

detalhadamente.  

A segunda ação “Formação continuada para as Professoras Alfabetizadoras”, consiste 

em realizar um Encontro de Formação, com carga horária de 8h, com as Professoras 

Alfabetizadoras, em parceria com outras instituições de ensino, visando estabelecer uma rede 

de trocas por meio de experiências exitosas no processo de alfabetização.  

A terceira ação “Encaminhamento de demandas do Grupo de Estudos à Secretaria 

Municipal da Educação”, visa à apresentação à Secretaria Municipal de Educação as 

sugestões do Grupo de Estudo das professoras Alfabetizadoras, para as demandas 

identificadas nos encontros no/pelo grupo.   
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PLANO DE AÇÕES ELABORADO COM AS PROFESSORAS ALFABETIZADORAS 

DE UBAITABA-BA (2018-2019). 
 

AÇÕES DETALHAMENTO OPERACIONALIZAÇÃO 

1. Criação de um 

grupo de estudos 
com as Professoras 

Alfabetizadoras. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Organização de um grupo 

de estudos com as professoras 
alfabetizadoras, objetivando 

estudar a política educacional 

municipal, especificamente, a 

alfabetização, visando à 
construção de uma proposta de 

intervenção para a alfabetização 

da Rede Municipal em 
Ubaitaba. 

 

 

 
 

 

 

1. Escolher uma professora para atuar como 

Coordenadora do grupo. 
2. Divulgar o grupo para os professores e 

professoras da rede. 

3. Mobilizar a participação dos professores. 

4. Realizar uma reunião com os professores 
interessados em participar do grupo de 

estudos para organizar o formato dos 

encontros, local para encontros, 
periodicidade. 

5. Definir calendário de encontros. 

6. Eleger demais membros do grupo de 

estudos (vice coordenador, secretária, grupo 
de divulgação...) 

7. Realizar um cadastro dos professores 

participantes. 
8. Produzir um Regimento Interno do 

Grupo com as informações decididas na 

reunião de organização do grupo. 
9. Escolher os temas a serem estudado, a 

partir da demanda do grupo, baseado na 

realidade da rede e problemas cotidianos.  

1.1 Os encontros 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.1 Organização dos encontros 

realizados com as professoras 

alfabetizadoras. 
 

1.2 Nos encontros, as professoras 

poderão refletir sobre suas 
práticas, compreender as teorias 

que embasam o trabalho 

pedagógico e estabelecer metas 

específicas para cada ano escolar, 
construindo, assim, um currículo 

vivo e em ação. 

 
 

 

1. Seleção de textos sobre as temáticas 

escolhidas. 

2. Organização das professoras 

responsáveis para coordenar o encontro. 

3. Criação e manutenção de um blog 

sempre atualizado com as ações do grupo e 

os levantes da última reunião contendo links 

para referências caso surja algo interessante; 

4. Trocas de experiências exitosas. 

5. Realização de oficinas de alfabetização. 

6. Realização de Rodas de Conversas. 

7. Discussão das problemáticas acerca 

da alfabetização do município. 

8. Propor ações para solução das 

problemáticas discutidas. 

9. Elencar tema para abordagem no 
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encontro de Formação. 

2. Formação 

continuada para as 
Professoras 

Alfabetizadoras.  

 

 
 

 

 
 

 

 

Realizar um Encontro de 

Formação, com carga horária 
de 8h, a cada semestre, com as 

Professoras Alfabetizadoras, 

em parceria com outras 

instituições de ensino, visando 
estabelecer uma rede de trocas 

por meio de experiências 

exitosas no processo de 
alfabetização. 

 

1. Buscar parcerias com as Instituições de 

Ensino (UESC, UESB, entre outras) 
para realização das formações. 

2. Organizar junto à Secretária Municipal 

de Educação o evento. 

3. Solicitar e Organizar o local da 
Formação. 

4. Buscar parcerias para confecção de 

folder. 
5. Realizar o Encontro de Formação com 

as professoras alfabetizadoras e demais 

professores interessados. 

3. Encaminhamento 
de demandas do 

Grupo de Estudos à 

Secretaria 
Municipal da 

Educação. 

1. Apresentação à Secretaria da 
Educação das sugestões do 

Grupo de Estudo das 

professoras Alfabetizadoras, 
para as demandas 

identificadas nos encontros 

no/pelo grupo. 

1. Elaboração e envio de Ofício do Grupo 
de Estudos contendo situações limites 

vivenciadas pelas professoras 

alfabetizadoras, juntamente com propostas 
de solução definidas pelo grupo de estudo. 
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