
 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS: IMPACTOS PARA O 

RENDIMENTO ESCOLAR NA ALFABETIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

TUANE CAROLINDA MIRANDA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO VELHO/RO 

2014 



 
 

 

TUANE CAROLINDA MIRANDA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS: IMPACTOS PARA O 

RENDIMENTO ESCOLAR NA ALFABETIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada a 

Universidade Federal de Rondônia, 

como requisito avaliativo para 

conclusão do curso de Pedagogia.  

 
Orientadora: Profa. Dra. Juracy 

Machado Pacífico 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO VELHO/RO 

2014  



 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO – PORTO VELHO 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS: IMPACTOS PARA O RENDIMENTO 

ESCOLAR NA ALFABETIZAÇÃO 

 

 

TUANE CAROLINDA MIRANDA DA SILVA 

 

 

Este trabalho foi julgado adequado para obtenção do título de Graduação em 

Pedagogia e aprovado pelo Departamento Acadêmico de Ciências da Educação. 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Wendell Fiori de Faria 

Coordenador do Curso de Pedagogia 

 

Professores que compuseram a banca: 

 

_________________________________________________ 

Presidente: Profa. Dra. Juracy Machado Pacífico 

Orientadora 

 

 

________________________________________________ 

Profa. Dra. Jussara Santos Pimenta 

Membro 

 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Robson Fonseca Simões 

Membro 

 

 

Porto Velho, 17 de Dezembro de 2014 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a minha querida mãe, Teresinha Sueli, 

por ser essa pessoa maravilhosa que me 

incentivou em todos os momentos e nunca 

deixou desistir dos meus sonhos. 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 
 

À minha família, ao meu companheiro Charles, ao meu amado filho Thales, às minhas irmãs 

Tieme e Raquel, ao meu cunhado Carlos Rangel, que aguentaram as minhas alterações de 

humor durante este período e que mesmo assim nunca deixaram de acreditar em mim, que 

compreenderam pacientemente minhas ausências durante este tempo. E em especial a minha 

mãe Teresinha que me auxiliou em todos os momentos. 

 

À professora Dr.ª Juracy Machado Pacífico. Para mim é um grande privilégio tê-la como 

orientadora desde o PIBIC. Não esquecerei seus preciosos ensinamentos e sua inestimável 

confiança. Muito obrigada! 

 

À professora Dr.ª Jussara Pimenta que aceitou participar da composição desta banca. 

 

 Ao professor Dr. Robson Fonseca Simões que aceitou participar da composição desta banca. 

 

Ao professor Dr. José Lucas Pedreira por ter me dado à oportunidade de começar a minha 

Iniciação Cientifica dentro da Universidade. 

 

A todos os colegas que mesmo com tantas dificuldades não desistiram do curso. Em especial 

as minhas amigas Elijane Nunes, Lucélia Ferreira e Maria Nazáre, que sempre me 

incentivaram e não me deixaram desistir. 

 

As escolas que contribuíram para a realização desta pesquisa. 

 

E por fim manifesto a minha gratidão à Fundação Universidade Federal de Rondônia a todos 

os professores do Departamento de Ciências da Educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A principal meta da educação é criar homens 

que sejam capazes de fazer coisas novas, não 

simplesmente repetir o que outras gerações já 

fizeram. Homens que sejam criadores, 

inventores, descobridores. A segunda meta da 

educação é formar mentes que estejam em 

condições de criticar, verificar e não aceitar 

tudo que a elas se propõe. 

Jean Piaget 

  



 
 

 

SILVA. Tuane Carolinda Miranda da Silva. Políticas Públicas Educacionais: impactos para 

o rendimento escolar na alfabetização. 2014. 80f. Monografia (Graduação). Departamento de 

Ciências da Educação. Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2014. 

 

 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho se trata de um estudo em duas escolas públicas do município de Porto 

Velho, as quais foram selecionadas por apresentarem maior e menor IDEB, avaliadas no ano 

de 2013. O objetivo de analisar as contribuições e limites das políticas públicas voltadas à 

melhoria do rendimento escolar na alfabetização em duas escolas públicas da rede municipal 

urbana em Porto Velho. A questão norteadora da pesquisa foi: como as políticas públicas 

implementadas pela rede municipal têm influenciado o rendimento escolar na alfabetização? 

O estudo se divide em três momentos, o primeiro é a fundamentação bibliográfica, o segundo 

a escolha das escolas a partir dos indicadores e o terceiro momento foi à pesquisa de campo 

com coleta de dados referentes à infraestrutura, quadro de docentes, equipe administrativa e 

levantamento de programas, projetos e ações referentes ao processo de aquisição da leitura e 

escrita. Após esses levantamentos realizamos entrevistas com representantes da gestão de 

cada escola selecionada. Os resultados nos revelaram que as duas escolas realizam trabalhos 

diferentes, mesmo tendo os mesmos programas nas escolas, e com isso podemos inferir que 

para se ter uma educação de ―qualidade‖ se precisa muito mais da dedicação e 

comprometimento dos sujeitos envolvidos. Em relação às políticas apresentadas 

compreendemos que ainda se falta muito, pois estas se apresentam insuficientes para se 

realizar uma melhora nos indicadores e neste processo de alfabetização. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present work is a study in two public schools in the municipality of Porto Velho, which 

were selected because they have the highest and lowest IDEB, evaluated in 2013. The aim of 

analyzing the contributions and limitations of public policies aimed at improving the 

academic achievement in literacy in two public schools in the urban municipal in Porto Velho. 

The guiding research question was: how public policies implemented by the municipal have 

influenced academic achievement in literacy? The study is divided into three stages, the first 

is the bibliographical reasons, the second choice of schools from the indicators and the third 

time was the field research to collect data on the infrastructure, establishment of staff, 

administrative staff and survey programs, projects and actions related to the reading and 

writing acquisition process. After these surveys we conducted interviews with representatives 

of the management of each school selected. The results revealed that in the two schools 

perform different tasks, even though the same programs in schools, and with this we can infer 

that to get an education "quality" if you need more dedication and commitment of those 

involved. Regarding the policies presented understand that is still a long way, as these are 

presented insufficient to effect an improvement in the indicators and this literacy. 

 

Keywords: Public Policy. Literacy. school performance 
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INTRODUÇÃO

 

 A construção deste trabalho iniciou-se em uma experiência proporcionada por uma 

pesquisa da qual participei na iniciação científica. Neste período coletamos dados e fizemos 

entrevistas, onde foi destacada a importância das políticas públicas no âmbito educacional. 

Mas, percebemos que ainda faltava se analisar como as política públicas implementadas pela 

rede municipal têm influenciado o rendimento escolar na alfabetização. Essa questão foi 

transformada, assim, em problema de pesquisa para um novo plano de trabalho que foi 

iniciado ainda no PIBIC e complementado nesta monografia.  

 De acordo com estudos realizados na literatura (MORTATTI, 2006; 2010; BRASIL, 

2001), a alfabetização no Brasil sempre foi conduzida pela História dos Métodos de 

Alfabetização. De modo geral, a disputa entre esses métodos tinha por objetivo garantir aos 

alunos a inclusão no mundo da cultura letrada. 

 No Brasil, até final do século XIX, as práticas de leitura e escrita eram restritas a 

poucos indivíduos nos ambientes privados do lar ou nas ―escolas‖ do império em suas ―aulas 

régias‖. A dificuldade de nossas crianças para aprender a ler e escrever, principalmente na 

escola pública, incitou debates e reflexões buscando explicações que ajudassem a resolver 

esses entraves. As práticas de leitura e de escrita ganharam mais forças no final desse século, 

principalmente a partir da Proclamação da República. 

De acordo com BRASIL (2001), a alfabetização escolar, a partir do século XX, 

poderia ser definida em três períodos. O primeiro período corresponde à discussão entre os 

defensores do Método Global e os do Método Fonético. O segundo momento, discussão das 

ideias sobre alfabetização foi levada para dentro de um debate mais amplo, em torno da 

questão do fracasso escolar, onde se buscava no aluno a razão de seu próprio fracasso. O 

terceiro período começa em meados dos anos 70, marcado por uma mudança de paradigma. O 

desenvolvimento da investigação nessa área mudou radicalmente seu enfoque. Como 

percebido no documento de apresentação do Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores (PROFA): 

 

Em lugar de procurar correlações que explicassem o déficit dos que não conseguiam 

aprender, começou-se a tentar compreender como aprendem os que conseguem 

aprender a ler e escrever sem dificuldade e, principalmente, o que pensam a respeito 

da escrita os que ainda não se alfabetizaram. (BRASIL, 2001, p.8) 

 

A alfabetização e o letramento são aspectos fundamentais do processo de 

escolarização, pois dizem respeito à formação integral do individuo e sua inserção no 
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contexto social. E assim varias políticas foram criadas para melhorar a proficiência dos alunos 

nos anos iniciais, e as que estão mais em evidencia são os programas de avaliações, o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na idade certa e o Mais Educação. 

Isso nos remeteu a pensar o que seria necessário para que os alunos conseguissem 

aprender? E qual a melhor forma? Pois os resultados das avaliações ainda apontam que este 

processo não está dando conta de fazer com que todos aprendam.  

 Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar as contribuições e limites das 

políticas públicas voltadas à melhoria do rendimento escolar na alfabetização em duas escolas 

públicas da rede municipal urbana em Porto Velho. Para a consecução desse objetivo geral 

formulamos como objetivos específicos: a) Identificar duas escolas da rede municipal a partir 

dos dados do rendimento escolar e do IDEB (uma escola com maior IDEB e outra com menor 

IDEB no ano de 2013) no período de 2009 à 2013, no 2° ano do ensino fundamental; b) 

Identificar as condições de infraestrutura física e pedagógica das escolas selecionadas; c) 

Levantar os projetos e ações da escola, voltados para a melhoria do rendimento escolar na 

alfabetização; d) Conhecer e analisar como os profissionais (equipe gestora) que atuam na 

escola avaliam as contribuições e limites das políticas públicas para o enfrentamento das 

dificuldades no processo de alfabetização.  

A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir do estudo de diversos autores que tem o 

seu olhar voltado para a temática em questão. Os autores que fundamentaram a pesquisa 

foram: Höfling (2001), Azevedo (2003), Cury (2005), Durham (2010), dentre outros que 

discutem sobre as políticas publicas e as políticas Públicas educacionais. E na perspectiva da 

alfabetização utilizamos Soares (2003; 2004), Ferreiro (1999; 2007) que trazem uma reflexão 

sobre alfabetização e letramento. Sobre os diferentes métodos de alfabetização, Mortatti 

(2006; 2010). E, para discutir o fracasso escolar, trabalhamos com os estudos realizados por 

Patto (1990; 1999), Fernandes (sd). Tais autores contribuíram com o presente trabalho na 

perspectiva da problematização do fracasso escolar presente nas escolas públicas. 

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: O primeiro capítulo faz uma 

revisão bibliográfica sobre as Políticas públicas educacionais, os processos de alfabetização e 

fracasso escolar, que se dedica a oferecer um panorama conceitual e histórico dos temas 

abordados. O segundo capítulo vem apontando a trajetória metodológica da pesquisa e o 

terceiro capítulo se dedica a analisar e discutir os dados obtidos na pesquisa documental e nas 

duas escolas. 

  

  



14 
 

 

1 POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS PARA A MELHORIA DO 

RENDIMENTO ESCOLAR NA ALFABETIZAÇÃO 

 

1.1 POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS: ABORDAGENS CONCEITUAIS 

  

As políticas têm a ver com tomadas de decisões. Uma política é pública quando as 

decisões tomadas são elaboradas por pessoas ou grupos, os quais possuam valores, interesses, 

opções e modos diversos de enxergar o mundo. Pensando assim, começaremos a discussão 

com Gomes que conceituar o que é público. ―O conceito de público é o que envolve o povo 

em sua totalidade, algo comum a todos. Portanto, compreende-se como algo feito em favor da 

sociedade sem distinção. Isto é, para o povo, com o povo.‖ (GOMES, 2014, p. 18) 

Sendo assim, acreditamos ser importante esclarecer o que seja uma política pública. 

Segundo Höfling (2001, p. 31), política pública significa ―[...] o Estado implantando um 

projeto de governo, através de programas, de ações voltadas para setores específicos da 

sociedade.‖ 

Para Esteban (2012), as políticas públicas devem zelar pelo bem viver das crianças, 

garantindo-lhes as condições necessárias a um desenvolvimento pleno e feliz e a 

aprendizagem delas deve ser, sem qualquer dúvida, a principal preocupação da escola. 

De acordo com Souza (2007, p. 26), política pública é: 

 

Campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, ―colocar o governo em ação‖ 

e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor 

mudanças no rumo ou curso dessas ações e ou entender por que o como as ações 

tomaram certo rumo em lugar de outro (variável dependente). Em outras palavras, o 

processo de formulação de política pública é aquele através do qual os governos 

traduzem seus propósitos em programas e ações, que produzirão resultados ou as 

mudanças desejadas no mundo real. (SOUZA, 2007, p. 26). 

 

Sendo assim, política pública é tudo que um governo ―pensa‖ e faz para se atingir 

alguma mudança. Na perspectiva de Azevedo (2003), políticas públicas são todas as ações, 

metas e planos que os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o 

bem-estar da sociedade e o interesse público. Política pública ―[...] é tudo o que um governo 

faz e deixa de fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas omissões‖. 

Cury (2005, p. 11) afirma que ―[...] a presença do Brasil no cenário internacional 

associada à histórica desigual distribuição de renda estimulam políticas compensatórias e 

focalizadas em vez de políticas públicas que garantam a igualdade de oportunidades‖. 
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Desta forma, entendemos que algumas dessas políticas compensatórias, embora 

indiretamente incidam sobre a melhoria da qualidade do ensino, não têm como objetivo 

fundamental a melhoria dos índices de reprovação e evasão e a superação do baixo 

desempenho dos alunos nas avaliações externas às escolas. Assim, Klein (2006, p. 140) deixa 

claro que as políticas implementadas ―[...] precisam ser avaliadas para verificar sua eficácia e 

se há necessidade de mudanças‖. 

O primeiro destaque a se fazer com relação às definições propostas pelos autores 

acima é de que as políticas públicas são feitas por e para o governo. A sua definição é clara 

nesse sentido. Isso quer dizer que a sociedade civil não é responsável direta e nem agente 

implementadora de políticas públicas. No entanto, acreditamos que a sociedade civil faz 

política. Seja por meio dos grupos de interesse, organizados socialmente, traçando estratégias 

políticas para pressionam o governo a fim de que políticas públicas sejam tomadas em seu 

favor, seja pela ação de organismos sociais atendendo a problemas públicos. 

O Estado, através da realização de políticas públicas, atende a diversos interesses dos 

múltiplos setores da sociedade. E um desses setores da sociedade é o da educação, sendo as 

políticas públicas educacionais. Para Santos (2012, p. 3), uma política educacional é: 

 

[...] toda e qualquer política desenvolvida de modo a intervir nos processos 

formativos (e informativos) desenvolvidos em sociedade (seja na instância coletiva, 

seja na instância individual) e, por meio dessa intervenção, legítima, constrói ou 

desqualifica (muitas vezes de modo indireto) determinado projeto político, visando a 

atingir determinada sociedade. (SANTOS, 2012, p.3) 

 

Assim, tais políticas irão influenciar a sociedade por meio de um projeto que 

desenvolva a educação. Segundo Oliveira (sd, p.3): 

 

Entende-se por políticas públicas educacionais aquelas que regulam e orientam os 

sistemas de ensino, instituindo a educação escolar. Essa educação orientada (escolar) 

moderna, massificada, remonta à segunda metade do século XIX. Ela se 

desenvolveu acompanhando o desenvolvimento do próprio capitalismo, e chegou na 

era da globalização resguardando um caráter mais reprodutivo, haja vista a redução 

de recursos investidos nesse sistema que tendencialmente acontece nos países que 

implantam os ajustes neoliberais.( OLIVEIRA, sd, p. 8) 

 

Sendo assim, o objetivo maior de uma política educacional é intervir, mas essa 

intervenção deverá contemplar os interesses das diferentes classes sociais, e não somente das 

classes mais abastarda. As políticas garantem a educação como sendo um direito do cidadão e 

papel da União, por meio da articulação com os poderes públicos estaduais e municipais 

(GOMES, 2014). 

Segundo Graciano: 
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As políticas educacionais, bem como o modo de funcionamento do sistema 

educacional, estão intimamente relacionados às políticas sociais, e aos contextos 

sociais mais amplos, tais como o acesso a diferentes bens materiais e à cultura, 

dentre outros. (GRACIANO, 2007, p.31). 

 

Seriam decisões tomadas que teriam incidência no processo que acontece na escola. 

―Se ―políticas públicas‖ é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer, políticas 

públicas educacionais é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer em educação.‖ 

(OLIVEIRA, sd, p. 4). Para Gomes (2014) políticas públicas educacionais dizem respeito: 

 

A tomada de decisões que o governo tem no ambiente escolar. Estas decisões 

envolvem questões como: construção de prédios, contratação de profissionais, 

formação de docentes, carreira, valorização profissional, matriz curricular, gestão 

escolar, etc. Contudo, estas tarefas governamentais, não são ocorrentes no cenário 

educacional. (GOMES, 2014, p.20) 

 

Até porque hoje a intenção do governo é atender o maior número de alunos sem 

aumentar os investimentos nas políticas, pois geralmente os recursos permanecem os mesmos. 

(SILVA; PRADO; BRITO, 1981). Pensar em políticas educacionais também nos leva a 

perceber, a partir do conceito de políticas públicas, que estas deverão, em sua definição, 

contemplar a participação de todos que estão envolvidos nesse processo ou que da política 

dependem. É importante, assim, compreendermos como os educadores e alunos 

participam/vivenciam sua implantação. De acordo com Souza (2011): 

 

Ao analisarmos tais políticas, partimos do pressuposto teórico de que o discurso 

oficial expressa uma concepção de educação e de sociedade. Ou seja, nos bastidores 

de uma política pública gesta-se uma direção a ser dada àqueles que a ela se 

submetem. Embora muitas vezes tais concepções não sejam explicitadas aos 

professores, aos pais e aos alunos, o projeto de sociedade, de homem e de mundo 

presente nas políticas educacionais imprime uma série de valores e de diretrizes que 

passam a constituir as relações interpessoais e institucionais. (SOUZA, 2011, p. 234) 

 

Ainda para Souza (2008, p. 6), ―[...], entender as políticas públicas é compreender 

como os educadores, alunos e gestores vivenciam sua implantação e participam de sua 

concepção.‖ Portanto, é de suma importância entender como esses agentes vivenciam as 

políticas implementadas, pois só assim podemos verificar sua eficácia.  

Durham (2010, p. 153), afirma que ―[...] as políticas estaduais e municipais são tão ou 

mais importantes do que as intervenções federais para assegurar a frequência à escola e 

melhorar o desempenho dos alunos.‖ O autor fala justamente sobre essa especificidade que é 

necessária ao se pensar uma política pública educacional. 
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Mas mesmo assim os investimentos realizados nos últimos anos também são 

considerados significativos, muito embora, não sejam suficientes para atender de fato às 

prioridades de uma educação pública de qualidade. Como afirma Gomes (2014) quando fala 

que: 

 

Os indicadores sociais pretendem apontar é que o Brasil está investindo nas políticas 

públicas educacionais. Podemos dizer que sim, mas ainda falta muito para que essas 

possam atingir os objetivos propostos. É necessária a participação da sociedade 

civil, e de suma importância a participação da escola em sua totalidade, apoiando e 

ao mesmo tempo fiscalizando as ações governamentais, pois a solução dos 

problemas sociais de um país não está somente na educação, mas em como uma 

sociedade está estruturada. (GOMES, 2014, p.36) 

 

 

A melhoria é gradativa e lenta, porém é perceptível. Não se deve esperar que com a 

criação de um programa os índices da educação cresçam sem parar, porque essa é processo 

complexo e demorado. 

Mas fica-nos a certeza de que é necessário que haja uma política de educação 

igualitária para que assim os estudantes tenham os mesmos direitos, sem discriminação de 

sexo, raça, etnia, religião e capacidade, tendo acesso, permanência e sucesso nas etapas da 

educação. Para Cury (2005, p. 29). ―[...] a educação básica deve ser objeto de uma política 

educacional de igualdade concreta e que faça jus à educação como o primeiro dos direitos 

sociais inscrito em nossa Constituição‖. 

Somente com a participação da escola na esfera da política educacional poderemos 

começar a pensar em políticas que tenham por objetivo a educação de qualidade e a melhoria 

da qualidade do ensino e da aprendizagem. Nesse contexto, a educação escolar, objeto de 

políticas públicas, cumpre destacado papel nos processos formativos por meio dos diferentes 

níveis, ciclos e modalidades educativas. 

Desta forma, buscaremos entender/interpretar a forma como as políticas públicas 

atuam no município de Porto Velho através de seus programas, ações e decisões e seu 

direcionamento ou não para o enfrentamento das dificuldades escolares na alfabetização. 

 

 

1.2 OS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA  

 

Ao longo das últimas décadas pode-se dizer que o termo alfabetização vem sofrendo 

algumas transformações em seu significado. Tais transformações aconteceram por meio de 

mudanças históricas e novas demandas sociais. Com isso, a palavra alfabetização sozinha já 
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não dá conta da complexidade que permeia as análises das práticas. A alfabetização escolar – 

entendida como processo de ensino e aprendizagem da leitura e escrita em língua materna, na 

fase inicial de escolarização de crianças – é um processo complexo e multifacetado que 

envolve ações especificamente humanas e, portanto, políticas, caracterizando-se como dever 

do Estado e direito constitucional do cidadão (MORTATTI, 2010). 

Segundo Soares (2004): 

 

O conceito de alfabetização depende, assim, de características culturais, econômicos 

e tecnológicos; a expressão alfabetização funcional, usada pela UNESCO nos 

programas de alfabetização organizados em países subdesenvolvidos, pretende 

alertar para esse conceito social da alfabetização (p.18). 

 

O processo de alfabetizar na escola sofre, talvez, mais que qualquer outra 

aprendizagem escolar, a marca da discriminação em favor das classes socioeconomicamente 

privilegiadas (SOARES, 2004, p.22). Isso porque aprender, seja qual for o objeto de 

conhecimento, pressupõe um desejo e/ou conhecer o uso sociocultural desse objeto de 

conhecimento. No caso específico da escrita e da leitura, as crianças precisam ver um sentido 

em investir nesse objeto de conhecimento e a relação estabelecida pela escola entre o que se 

quer que aprenda e o uso social dessa aprendizagem. Isso certamente mobilizará o aluno e a 

aluna rumo à essa aprendizagem. Para Ferreiro (2007, p. 32), ―A escrita lhes apresenta 

desafios intelectuais, problemas que terão que resolver precisamente para chegar a entender 

quais são as regras de construção internais do sistema.‖ Aprender a ler exige novas 

habilidades, novos desafios à criança com relação ao conhecimento da linguagem. Por isso 

aprender a ler é uma tarefa complexa e difícil para todas as crianças e é compreendida como o 

processo de apropriação do sistema de escrita de uma língua. A alfabetização é sem duvida 

um momento muito importante e base significativa na formação escolar de uma pessoa, pois é 

através dela que os sujeitos adentram no mundo letrado. Ferreiro (1999, p.47) afirma que ―a 

alfabetização não é um estado ao qual se chega, mas um processo cujo início é na maioria dos 

casos anterior a escola é que não termina ao finalizar a escola primária‖. 

Portanto, o que se entende é que a alfabetização transcende a mecânica do ler e do 

escrever (codificação/decodificação), ou seja, a alfabetização é um processo histórico, 

envolvendo a natureza da língua escrita e as práticas culturais de seus usos. Segundo Pereira e 

Amaral: 

 

[...] A alfabetização é um momento importante na formação escolar de uma pessoa, 

pois é nesta fase de escolarização que o sujeito se descobre capaz de realizar os 

diversos tipos de leitura de mundo, fazendo suas escolhas e sendo protagonista de 
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seu projeto de futuro. Alfabetizar é possibilitar á pessoa o domínio do mundo. 

(PEREIRA; AMARAL, p. 93) 

 

E uma postura construtivista é característica fundamental para a construção do saber 

por parte da criança. Onde parte do pressuposto de que a criança sabe e reflete sobre seus 

conhecimentos, organiza-os, aprofunda-os, enriquece-os e desenvolve-os. De acordo com 

Soares (2003, p. 2), 

 

[...] A proposta construtivista é justa, pois é assim mesmo que as pessoas aprendem, 

não apenas a ler e escrever, mas é assim que se aprende qualquer coisa: interagindo 

com o objeto de conhecimento (SOARES, 2003, p. 2). 

 

A alfabetização não é um processo baseado em perceber e memorizar e, para aprender 

a ler e escrever, o aluno precisa construir um conhecimento de natureza conceitual: ele precisa 

compreender não só o que a escrita representa, mas também de que forma ela representa 

graficamente a linguagem. Para Soares (2003, p.1), 

 

Não é preciso primeiro aprender a técnica para depois aprender a usá-la. E isso se 

fez durante muito tempo na escola: ―primeiro você aprende a ler e a escrever, depois 

você vai ler aqueles livrinhos lá‖. Esse é um engano sério, porque as duas 

aprendizagens se fazem ao mesmo tempo, uma não é pré-requisito da outra 

(SOARES, 2003, p.1). 

 

Neste sentido, percebe-se que a alfabetização é um processo de construção do 

conhecimento e, com tal, é desencadeada pela interação permanente. Se considerarmos a 

criança como um futuro cidadão, capaz de pensar por si só, se deve dar condições de ser 

autônoma, levando-a a resolver seus problemas e evitando dar-lhe as respostas.  

E para facilitar esse processo é preciso propiciar condições para que o indivíduo tenha 

acesso ao mundo da escrita, tornando-se capaz não só de ler e escrever, mas, sobretudo fazer 

uso real e adequado da escrita com todas as funções que ela tem em nossa sociedade. ―[...] A 

escola desempenha uma função fundamental ao disponibilizar elementos facilitadores para 

que os alunos façam da leitura um ato significativo e prazeroso, fonte de informações e 

comunicação‖ (ESTÁCIO, 2001, p. 89). 

A aprendizagem é um processo que se dá na interação do indivíduo com o objeto de 

conhecimento e com o meio social em que vive. Cada aprendizado adquirido integra-se ao seu 

repertório de conhecimento já existente. Na medida em que a criança cresce, o seu 

conhecimento as suas experiências no campo educacional também crescem. Na alfabetização 

não é diferente. ―[...] É na alfabetização que os sujeitos aprendem a linguagem escrita, 
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ferramenta indispensável e fundamental para a conquista dos direitos de cidadãos em uma 

sociedade grafocêntrica.‖ (PEREIRA; AMARAL, p. 93). 

Segundo Ferreiro (1996, p. 24) ―O desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem 

dúvida, em um ambiente social. Mas as práticas sociais assim como as informações sociais, 

não são recebidas passivamente pelas crianças.‖ 

 

[...] Na sociedade letrada em que vivemos, é a leitura que possibilita ao cidadão se 

inteirar das informações contidas nos mais diversos veículos de comunicação escrita 

e Durant o processo de educação formal a criança irá utilizar a leitura como um 

instrumento para facilitar a sua formação integral. A fim de contribuir para esta 

formação, a escola concretizada no seu corpo docente, poderá lançar Mao, não 

somente da leitura do livro didático, como também de outros tipos de leitura 

(ESTÁCIO, 2001, p 90). 

 

Portanto, a alfabetização tem um papel de grande importância na vida social da 

criança, sendo que é através dela que as crianças aprimoram seus conhecimentos e se 

comunicam melhor com o meio onde estão inseridas.  

Sobre o processo de ensinar e aprender, para Estácio (2001), ―[...] é fundamental para o 

desenvolvimento humano. E, especificamente sobre a importância de despertar e incentivar a 

criança a ler, o professor desempenha um fundamental papel de mediador entre o aluno, um 

leitor em formação, e a leitura‖ (ESTÁCIO, 2001, p. 89). A motivação para a leitura envolve 

curiosidade e abertura a novos conhecimentos e informações. 

 A dimensão social do letramento realça os princípios de uma alfabetização crítica, 

transformadora, que considera o sujeito um ser histórico, situado nos diferentes contextos 

sociais e, portanto capaz de utilizar a escrita enquanto ferramenta para o desenvolvimento de 

suas competências para melhor atuar na sociedade. Assim compreende Kaule (2013) quando 

diz que: 

 

Já não basta aprender a ler e escrever, o aluno tem que ir, além disso. A habilidade 

de leitura e escrita tem que levar os alunos ao conhecimento para o uso da 

linguagem em diferentes situações comunicativas. É comum encontrar pessoas que 

passaram pela escola e não sabem fazer uso adequado da leitura e da escrita, 

aprenderem as técnicas de codificação e de decodificação, leem textos pequenos e 

simples, não possuem habilidades para uma leitura mais complexa. São pessoas 

alfabetizadas, mas não letradas (KAULE, 2013, p. 19). 

 

As crianças já têm conhecimento dos fatos, o ensino vai norteá-las levando-as a 

desenvolver as capacidades a partir do momento que se inicia a vida escolar. O processo de 

construção da escrita exige que a criança possua um espaço que favoreça um ambiente 

alfabetizador, onde ela possa manipular verificar e construir a sua escrita. Para Ferreiro, 
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Há crianças que chegam à escola sabendo que a escrita serve para escrever coisas 

inteligentes, divertidas ou importantes. Essas são as que terminam de alfabetizar-se 

na escola, mas começaram a alfabetizar muito antes, através da possibilidade de 

entrar em contato, de interagir com a língua escrita. Há outras crianças que 

necessitam da escola para apropriar se da escrita. (FERREIRO, 1999, p. 23) 

 

Então, não se trata simplesmente de extrair informações da escrita, decodificando-a 

letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica, necessariamente, 

compreensão na qual os sentimentos começam a ser constituída antes da leitura propriamente 

dita. 

Para os alunos obterem uma boa leitura, é necessário que eles desenvolvam a vontade 

e o desejo de estudar buscando aperfeiçoar a leitura, já que esta contribui para o 

desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem dos educandos. Contudo, o progresso na 

aprendizagem da leitura deverá ocorrer com a mediação do professor. Estácio ressalta que: 

 

[...] para contribuir na constituição de leitores é imprescindível que o professor seja 

também um leitor, porque se ele apresenta este fundamental pré-requisito pode-se 

partir do pressuposto que lhe seja possível entender a ser capaz de socializar com os 

seus alunos, as diversas possibilidades que a leitura poderá lhes proporcionar 

(Estácio, 2001, p. 94). 

 

Portanto, compreendemos que o acesso ao mundo da escrita é possível a todas as 

crianças quando o ensino acontece de forma ―natural‖, ou seja, quando a criança é capaz de se 

interessar e projetar significado no ato de ler e escrever. Assim a formação de um escritor 

requer uma interação constante com a cultura, ou seja, com o mundo que envolve e lhe 

confere sentido a existência enquanto criança. 

Ainda em relação ao pensamento de Kaule (2013) que afirma que é necessário que os 

professores se atentem, 

 

[...] para as diversas maneiras de ensinar e de qualificar o aluno, haja vista que 

nenhum aluno é igual ao outro. Criar vínculos com seus alunos nas tarefas 

cotidianas, valorizando seu saber, criar parâmetros claros de avaliação que faça a 

mediação, possibilitando reconstrução e dessa forma seu conhecimento (KAULE, 

2013, p. 14). 

 

Assim, diante do que já foi dito, é importante compreender que o processo de leitura 

depende de várias condições: a habilidade e o estilo pessoal do leitor, o objetivo da leitura e o 

nível de conhecimento prévio do assunto tratado e o nível de complexidade oferecido pelo 

texto. Até porque a aprendizagem é um processo continuo que precisa de muita reflexão. 

A aprendizagem da escrita é, portanto, processual e se constrói em ritmo diferente em 

cada indivíduo. Assim, é natural que, numa situação de alfabetização, as crianças estejam em 

níveis diferentes. 
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1.2.1 Métodos: Um Pouco de História 

 

De acordo com Mortatti (2006), na história do Brasil a alfabetização ganha força 

principalmente após a Proclamação da República, com a institucionalização da escola e com o 

intuito de tornar as novas gerações aptas à nova ordem política e social. A escolarização, mais 

especificamente a alfabetização, se tornou instrumento de aquisição de conhecimento, de 

progresso e modernização do país. Ainda conforme a autora, 

 
Decorrente da complexidade e multifacetação do processo escolar envolvido, a 

história da alfabetização no Brasil se caracteriza, portanto, como um movimento 

também complexo, marcado pela recorrência discursiva da mudança, indicativa da 

tensão constante entre permanências e rupturas, diretamente relacionadas a disputas 

pela hegemonia de projetos políticos e educacionais e de um sentido moderno para a 

alfabetização (MORTATTI, 2010, p. 2). 

 

 A escola passa a ser um lugar necessariamente para o preparo das novas gerações, com 

vistas a atender aos ideais do Estado, pautado pela necessidade de instauração de uma nova 

ordem política e social; e a universalização da escola assumiu importante papel como 

instrumento de modernização e progresso, e o ensino da leitura e a escrita, que até então eram 

práticas culturais, cuja aprendizagem se encontrava restrita a poucos, passa a ser de 

responsabilidade da escola. 

A escola passa a ter diferentes funções dependendo dos segmentos sociais a que serve. 

Observa-se que diferentemente do sistema feudal, no qual as classes sociais eram estáticas, 

isto é, não havia mobilidade social, o proletariado vê na escola a chance de deixar a sua 

condição de trabalhador braçal e ―vencer na vida‖. Já para a classe média e elite emergente, a 

escola é sinônimo de ascensão e prestígio social. Aos empresários, a educação escolar está a 

serviço do desenvolvimento tecnológico que viabiliza o aumento da produção industrial e, 

hoje, almeja-se uma população educada para ser consumista. Nós defendemos a aprendizagem 

da leitura e da escrita, ou seja, a alfabetização do cidadão como um direito que todos têm ao 

conhecimento, sabendo-se que o conhecimento é possibilidade de transformação da sociedade 

e de libertação da cegueira política do ser humano. 

Como afirma Morttati, 

 

Especialmente desde as últimas duas décadas (do século XX), as vidências que 

sustentam originariamente essa associação entre escola e alfabetização vêm sendo 

questionadas, em decorrência das dificuldades de se concretizarem as promessas e os 

efeitos pretendidos com a ação da escola sobre o cidadão. (MORTATTI, 2006, p. 3). 
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 Nesse sentido, sendo a aprendizagem da leitura e da escrita importante começou-se a 

buscar a melhor forma de se alfabetizar. No Brasil, a partir de meados do século XX, a busca 

foi pelo melhor método para ensinar a ler, com base na suposição de que a ocorrência de 

fracasso se relacionava com o uso de métodos inadequados. (BRASIL, 2001, p.7). No 

entanto, 

 
A partir das duas últimas décadas, a questão dos métodos passou a ser considerada 

tradicional, e os antigos e persistentes problemas da alfabetização vêm sendo 

pensados e praticados predominantemente, no âmbito das políticas públicas, a partir 

de outros pontos de vista, em especial a compreensão do processo de aprendizagem 

da criança alfabetizada, de acordo com a psicogênese da língua escrita 

(MORTATTI, 2000, p. 4). 

 

 Os métodos se desenvolveram e se concretizaram de acordo com as formas de 

organização da sociedade. Assim, cada método buscou atender às necessidades sociais, de 

acordo com cada época. 

 Mortatti (2006) em ―História Dos Métodos De Alfabetização No Brasil‖ faz uma 

distinção dos métodos a partir de momentos, os quais estão ditos aqui bem resumidamente e 

com as suas principais características: 1º. Momento (1876 a 1890) — disputa entre defensores 

do então ―novo‖ método da palavração e os dos ―antigos‖ métodos sintéticos (alfabético, 

fônico, silábico); 2º. Momento (1890 a meados da década de 1920) — disputa entre 

defensores do então ―novo‖ método analítico e os dos ―antigos‖ métodos sintéticos; 3º. 

Momento (meados dos anos de 1920 a final década de 1970) — disputas entre defensores dos 

―antigos‖ métodos de alfabetização (sintéticos e analíticos) e os dos então ―novos‖ testes ABC 

para verificação da maturidade necessária ao aprendizado da leitura e escrita, de que decorre a 

introdução dos ―novos‖ métodos mistos; 4º. Momento (meados da década de 1980 a 1994) — 

disputas entre os defensores da então ―nova‖ perspectiva construtivista e os dos ―antigos‖ 

testes de maturidade e dos ―antigos‖ métodos de alfabetização. No desenvolvimento do 

assunto é atribuída disputa pela predominância de determinados métodos de alfabetização e, 

dentre outros múltiplos aspectos neles observáveis, Mortatti (2010) fala sobre o papel 

desempenhado pelas cartilhas, onde nos dá uma condição de concretização dos métodos e 

conteúdos de ensino, assim contribuindo para a criação de uma cultura escolar. 

A Historia dos métodos se confunde muito com a historia da alfabetização no Brasil 

que se caracteriza, portanto, como um movimento complexo, marcado pela recorrência 

discursiva da mudança, indicativa da tensão constante entre permanências e rupturas, no 

âmbito de disputas pela hegemonia de projetos políticos e educacionais e de um sentido 

moderno para a alfabetização. 
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 A seguir apresentaremos cada um desses quatro momentos, com suas respectivas 

disputas pela predominância de determinados métodos de alfabetização e, mencionando o 

papel das cartilhas, sendo esta um instrumento fundamental para a concretização dos métodos 

de ensino. 

 

1º Momento (1876 A 1890): Metodização 

 

 Por volta de 1875 tem-se o inicio da alfabetização, o material que se preparava era 

precário, porém se iniciava o ensino da leitura com as chamadas Cartas de ABC, produzida 

por professores fluminenses e paulistas a partir de sua experiência didática, baseando-se nos 

métodos de marcha sintética, ou seja, de soletração, fônico e de silabação. 

O marco inicial do primeiro momento crucial desta história ocorreu em 1876, houve a 

publicação em Portugal do ―Método João de Deus‖, ou seja, Cartilha Maternal João de Deus, 

conhecida também como Cartilha Arte da Leitura, escrita pelo poeta português João de Deus, 

com intuito de alfabetizar suas filhas. João de Deus foi o primeiro autor a debater a 

alfabetização a partir de um ponto filosófico, artístico, pois não se ensinava a criança a 

soletrar. Para ele a letra deveria ir com prazer à criança. E com isso João de Deus se propôs a 

escrever um método de leitura dedicado às crianças. 

No início de 1880 o ―método João de Deus‖ passou a ser divulgado nas províncias de 

São Paulo e do Espírito Santo e divulgado no Brasil por Antonio da Silva Jardim, professor de 

português da Escola Normal de São Paulo. Este método era diferente do que já se havia visto; 

baseava-se nos princípios da moderna linguística da época e consistia em iniciar o ensino da 

leitura pela palavra, para depois analisá-la a partir dos valores fonéticos das letras, chamava-

se método da palavração. Por essas razões, Silva Jardim considerava esse método como fase 

científica e definitiva no ensino da leitura e fator de progresso social.  

O método foi considerado nacional em 1888 e a partir de 1890 se começa a disputa 

entre os defensores do "método João de Deus" e aqueles que continuavam a defender e 

utilizar os métodos sintéticos da soletração, fônico e da silabação. 

Silva Jardim com sua concepção colaborou muito para o desenvolvimento da 

alfabetização, como destaca Mortatti, ―o que permite conferir à atuação de Silva Jardim o 

sentido de fundador de uma tradição é justamente o fato de serem suas tematizações as 

primeiras de caráter programático e cientificamente fundamentadas, produzidas por um 

brasileiro, a respeito do ensino da leitura e da língua materna.‖ (MORTATTI, 2000, p. 73). 
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Silva Jardim construiu um pensamento da criança, afirmando ser ela um ser 

imperfeito, cujo cérebro não era capaz de abstração, por isso é que ―errava‖. Nesse sentido era 

preciso uma educação científica e enciclopédica, prática, útil e racional apropriada à vida 

moderna. Esta educação deveria ser ministrada do mais simples ao mais complexo. Mortatti 

considera Silva Jardim o primeiro a realizar uma explanação científica do ato de alfabetizar 

no Brasil. 

 

2° Momento: Disputa Entre os Defensores do "Método João de Deus" e os Métodos 

Sintéticos 

 

As disputas ocorridas nesse segundo momento fundam outra nova tradição: uma 

disputa entre os defensores do "método João de Deus" e aqueles que continuavam a defender 

e utilizar os métodos sintéticos: da soletração, fônico e da silabação. Com essa disputa surge 

questões envolvendo especificamente questões didáticas do ensino da leitura: o como ensinar 

a partir da definição das habilidades visuais, auditivas e motoras da criança e a quem ensinar; 

o ensino da leitura e escrita é tratado, então, como uma questão de ordem didática ligadas às 

questões de ordem linguísticas da criança. 

Diferentemente dos métodos de marcha sintética até então utilizados, o método 

analítico, sob forte influência da pedagogia norte-americana, baseava-se em 

princípios didáticos derivados de uma nova concepção — de caráter 

biopsicofisiológico — da criança, cuja forma de apreensão do mundo era entendida 

como sincrética. A despeito das disputas sobre as diferentes formas de processuação 

do método analítico, o ponto em comum entre seus defensores consistia na 

necessidade de se adaptar o ensino da leitura a essa nova concepção de criança. 

(MORTATTI, 2006, p.7). 

 

 Este método foi aperfeiçoado em 1892 por Gabriel Prestes, a partir da reforma geral da 

instrução pública, pela Lei n° 88 de 8 de setembro, regulamentada pelo Decreto n° 144b de 30 

de dezembro. Tal reforma visava o cientificismo positivista na educação e marcava a 

hegemonia dos métodos intuitivos e analíticos para o ensino de todas as matérias e da leitura. 

Levando agora em conta os princípios norte-americano de educação, nesta época era aplicado 

o método analítico, sendo direcionado para todas as partes. 

 O método analítico ao romper com o processo de decifração propôs formas de trabalho 

que priorizam a análise e compreensão, ―defendendo a inteireza do fenômeno da língua e do 

processo de percepção infantil‖. Seu ensino tinha como unidade de análise a palavra, ou a 

frase e ou o texto tendo como estratégia inicial a compreensão global para posterior análise 

das unidades menores. 
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 O método analítico foi adotado oficialmente entre 1909 e 1910, situação que dura até 

1920, quando a reforma Sampaio Dória garante autonomia didática aos professores. A partir 

daí se torna obrigatório o método analítico para se alfabetizar e o governo do estado passa a 

adquirir livros didáticos para a distribuição nas escolas públicas. 

 As cartilhas produzidas neste momento da história da alfabetização, especialmente no 

início do século XX, passaram a se basear especificamente no método de marcha analítica 

(processos da palavração e sentenciação), buscando se adequar às instruções oficias. Iniciando 

assim, uma acirrada disputa entre partidários do então novo e revolucionário método analítico 

para o ensino da leitura e os que continuavam a defender e utilizar os tradicionais métodos 

sintéticos, especialmente o da silabação. 

 

3º Momento: A Difusão dos Métodos Mistos 

 

Em consequência da "Reforma Sampaio Dória", ocorrida em 1920 que visava tornar 

mais completo o aprendizado, e de novas urgências políticas e sociais, a partir de meados da 

década de 1920 os professores tem certa resistência para à utilização do método analítico e se 

começa a buscar novas propostas de solução para os problemas do ensino e aprendizagem 

iniciais da leitura e da escrita. 

No terceiro momento os defensores do método analítico continuam a utilizá-lo. A 

disputa entre os defensores dos métodos sintéticos e os defensores dos métodos analíticos não 

acabaram, mas o tom de combate e defesa acirrada que se viu nos momentos anteriores foi 

diminuindo gradativamente, à medida que se acentuava a tendência de relativização da 

importância do método e, mais restritamente, a preferência. Passou-se a utilizar um método 

misto (analítico/ sintético), considerando que este método seria mais rápido. 

No ―método misto‖ se alfabetizava através da decomposição das palavras em sílabas e 

letras e com base na vivencia e, este se caracteriza por explorar o todo significativo e as partes 

simultaneamente. A partir dessa época as cartilhas passaram a se basear exclusivamente em 

métodos mistos ou ecléticos (analítico-sintético) e começaram a se produzir os manuais do 

professor que acompanhava as cartilhas, assim como se disseminou a ideia e a prática do 

"período preparatório‖. 

A escrita continuou sendo entendida como uma questão de habilidade caligráfica e 

ortográfica, que devia ser ensinada simultaneamente à habilidade de leitura; o 

aprendizado de ambas demandava um ―período preparatório‖, que consistia em 

exercícios de discriminação e coordenação viso-motora e auditivo-motora, posição 

de corpo e membros, dentre outros. (MORTATTI, 2006, p. 10). 
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 Nesse mesmo momento, que se estenderá até aproximadamente o final da década de 

1970 funda-se outra nova tradição no ensino da leitura e da escrita: a alfabetização sob 

medida, que se fundamenta na maturidade da criança que aprende. Onde era feito um teste 

para identificar se a criança estava apta para os exercícios escolares ou se precisaria de outros 

exercícios preparatórios ou ate mesmo de cuidados especiais. Esses testes tinham como 

objetivo classificar, propondo uma nova maneira de ver as crianças. 

 

4º Momento: Disputas Entre os Defensores da Perspectiva Construtivista e os dos Testes 

de Maturidade e dos Métodos de Alfabetização 

 

 A partir do início da década de 1980, a fim de se enfrentar, particularmente, o fracasso 

da escola na alfabetização de crianças, é introduzido no Brasil a abordagem construtivista 

sobre alfabetização, tendo como referência as pesquisas desenvolvidas pelas pesquisadoras 

Emilia Ferreiro e Ana Teberosky, ressaltando-se que o construtivismo não se apresenta como 

um método novo, mas como uma ―revolução conceitual‖. 

Esse quarto momento, o qual é a ―reinvenção da alfabetização‖, também é marcado 

pela consciência de alguns pesquisadores e pesquisadoras sobre o fracasso da utilização de 

práticas ―equivocadas e inadequadas‖, derivadas de tentativas de aplicação da teoria 

construtivista à alfabetização.  

Ferreiro (1999, p. 47) afirma que ―a alfabetização não é um estado ao qual se chega, 

mas um processo cujo início é na maioria dos casos anterior a escola é que não termina ao 

finalizar a escola primária‖. Com isso nos mostrou que a aquisição das habilidades de leitura e 

escrita não dependia dos métodos utilizados, ou seja, suas interrogações possibilitaram a 

desmetodização do processo da alfabetização questionando com isso a necessidade das 

cartilhas. O construtivismo é uma teoria que passou a valorizar a forma como a criança 

desenvolve a aprendizagem em relação à escrita, esta entendida como um sistema de 

representação.  

Inicia-se, assim, uma disputa entre os partidários do construtivismo e os defensores — 

quase nunca ―confessos‖, mas atuantes especialmente no nível das concretizações — 

dos tradicionais métodos (sobretudo o misto ou eclético), das tradicionais cartilhas e 

do tradicional diagnóstico do nível de maturidade com fins de classificação dos 

alfabetizandos, engendrando-se um novo tipo de ecletismo processual e conceitual em 

alfabetização. (MORTATTI, 2006, p. 10). 

A partir de então, desencadeou-se uma tensa disputa entre os construtivistas e os 

defensores dos métodos tradicionais (predominantemente o misto ou eclético) das cartilhas e 
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do tradicional diagnóstico do nível de maturidade com fins de classificação dos 

alfabetizandos. 

Nesse 4º momento — ainda em curso — funda-se uma outra nova tradição: a 

desmetodização da alfabetização, decorrente da ênfase em quem aprende e o como 

aprende a língua escrita (lecto-escritura), tendo-se gerado, no nível de muitas das 

apropriações, um certo silenciamento a respeito das questões de ordem didática e, no 

limite, tendo-se criado um certo ilusório consenso de que a aprendizagem independe 

do ensino. (MORTATTI, 2006, p. 11). 

A partir do momento em que o conceito de construtivismo começou a ser estudado e 

discutido, começando a orientar documentos do ensino, assim como na formação inicial e 

continuada de professores e na escola, efeitos dessa concepção foram sendo percebidos nas 

instituições de ensino. Foram os resultados das pesquisas sobre a concepção construtivista que 

levantaram a questão de que contato com a linguagem escrita iniciava no âmbito social. 

 Há muitas contradições nos critérios adotados para se avaliar o nível de alfabetização 

do indivíduo. Essa avaliação leva em conta a quantidade de anos de escolaridade do sujeito e 

diz respeito àqueles que embora dominem o código escrito não fazem uso competente dele, 

isto é, não desenvolvem práticas sociais de leitura e escrita. 

Para Ferreiro (1993, p. 23), é preciso ―compreender o processo de aprendizagem por 

que passa a criança desde o momento em que ela se depara com a língua escrita até quando 

chega a compreender as características, o valor e a função da escrita quando ela se constitui 

em objeto de sua atenção‖. Ressalta ainda a autora que de todos os grupos populacionais as 

crianças são as mais facilmente alfabetizáveis e estão em processo continuo de aprendizagem, 

enquanto que os adultos já fixaram formas de ação e de conhecimento mais difíceis de 

modificar.  

Um dos aspectos importantes no processo da alfabetização é a construção da leitura e 

escrita como um problema cognitivo envolvido na relação entre o todo e as partes que 

constituem. As crianças elaboram uma serie de hipóteses trabalhadas através da construção de 

princípios organizadores, resultados não só de vivencias externas, mas também por um 

processo interno. A criança assimila seletivamente as informações antes mesmo de 

compreender a relação entre as letras e os sons. A criança que cresce em um meio letrado está 

exposta a influencias de uma serie de interações. De acordo com Viégas (2011, p.158) toda a 

criança é capaz de aprender se lhe for oferecidas as condições de tempo e de recursos para que 

exercite suas competências ao interagir com o conhecimento. 

No entanto, não basta apenas o convívio com o material escrito, é necessário ter uma 

direção e uma sistematização por meio de uma reflexão metalingüística, partindo de textos 

reais de vários gêneros que circulam socialmente.  
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Segundo Ferreiro (1999), "a criança constrói seu sistema interativo, pensa, raciocina e 

inventa buscando compreender esse objeto social complexo que é a escrita. Essa mudança 

conceitual sobre alfabetização acaba levando a mudanças profundas na própria estrutura 

escolar‖. 

A alfabetização adquiriu dimensões maiores, transpondo seu significado e passou a ser 

entendida como a apropriação da linguagem escrita, inserida em seus possíveis usos sociais e, 

assim, ao longo do tempo, deu-se o letramento. Portanto, dentro do contexto de alfabetização, 

duas abordagens devem ser consideradas: uma que valoriza o processo de aquisição da 

linguagem, e outra, que ressalta o seu significado social. Dessa forma, alfabetizar e letrar 

devem ser ações concomitantes, no processo de alfabetização, com vistas a tornar a ação 

pedagógica mais adequada e produtiva. ―A alfabetização é mais, muito mais, que ler e 

escrever. É a habilidade de ler o mundo, é a habilidade de continuar aprendendo e é a chave 

do porto do conhecimento‖ (FREIRE, 1987, p.13 ). 

É necessário que o professor considere as escritas do ponto de vista construtivo, 

representando a evolução de cada criança, é preciso que haja uma reestruturação interna na 

escola com relação à alfabetização e também no que se refere às formas de alfabetizar.  

 

1.2.2 Fracasso escolar 

 

O fracasso escolar foi o eixo de discussão em torno do qual se centrou o 

desenvolvimento de políticas para a melhoria da alfabetização das crianças para se conseguir 

o sucesso escolar. As deficiências nas práticas de alfabetização estão fortemente associadas ao 

fracasso escolar, avaliado tanto em termos do domínio específico das habilidades de 

alfabetização quanto no sentido de inviabilizar a aprendizagem dos conteúdos escolares das 

séries iniciais. 

Diante dos altos índices de evasão e de repetência que ainda atinge a escola pública, 

percebemos a necessidade de se empregar maiores esforços e recursos para possibilitar o 

enfrentamento dessa situação. Entretanto, o enfrentamento do fracasso escolar e dos 

problemas educacionais, não se dará como num ―passe de mágica‖ ou por Decreto.  

É preciso que os envolvidos no processo pedagógico reflitam sobre os elementos 

históricos que ajudam a compreender esse fenômeno e as relações existentes. ―[...] o direito à 

educação não se resume à matrícula. É preciso permanência.‖ (GADOTTI, 2013, p.08), e para 

isso acontecer é preciso que se repense o sistema que está empregado em nosso país. 
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De acordo com Patto (1999), é possível perceber que o Fracasso Escolar persiste ao 

longo da história da escola pública brasileira e parece estar imune às ações já desenvolvidas 

na tentativa de sua superação. As explicações que se tem utilizado para o mesmo nos meios 

escolares e na sociedade, em nada têm contribuído para reverter essa situação, pois as 

explicações baseiam-se em mitos construídos sob forte influência ideológica. De acordo com 

Fernandes (sd): 

 

Em relação à prática pedagógica e aos projetos político-pedagógicos das secretarias de 

educação e das escolas, o fracasso escolar tem sido justificado, especialmente, através 

das práticas avaliativas existentes nas escolas que reforçam as diferenças entre as 

classes sociais, privilegiando aquelas que têm sua cultura identificada com os 

currículos escolares. ( FERNANDES, sd, p.1) 

 

Ao analisarmos o fracasso escolar, contextualizando-o historicamente, é possível 

observar que os seus determinantes têm sido atribuídos muito mais aos fatores internos à 

criança, colocando em segundo plano os fatores externos à escola. Todavia, sabemos que as 

práticas pedagógicas exercem um papel fundamental nas condições de educabilidade da 

criança, questão pouco discutida entre os educadores. Como entende Fernandes: 

 

O fracasso escolar pode ser entendido a partir de diferentes perspectivas. Sob a 

perspectiva das políticas educacionais, tal fenômeno tem sido relacionado aos altos 

índices de reprovação e evasão nas escolas de ensino fundamental em todo o Brasil. 

(Fernandes, sd, p.1) 

 

Patto (1990), ao abordar as teorias que buscam explicar o fracasso escolar destaca que 

estas análises, quase sempre, associam esse processo aos alunos. Buscando compreender a 

temática a partir dos seus nexos constitutivos, a autora é enfática ao ratificar a complexidade 

do fracasso escolar na medida em que envolve as dimensões políticas, históricas, 

socioeconômicas, ideológicas e institucionais, bem como dimensões pedagógicas em estreita 

articulação com as concepções que caracterizam os processos e as dinâmicas em que se 

efetivam as práticas escolares. 

Entendemos assim, que o fracasso é produzido pelas relações sociais, nas relações que 

se estabelecem entre sociedade, escola, aluno, família, prática pedagógica e políticas 

educacionais. 

O ensino da leitura e da escrita tornou-se um grande desafio para os professores 

alfabetizadores, para as políticas públicas de alfabetização e para as próprias crianças. Ao 

fracassarem nessa aprendizagem, essas crianças têm seu processo educacional comprometido, 

o que pode acarretar, em alguns casos, a descontinuidade dos estudos. 
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A escola pública falha na sua tarefa de alfabetização das crianças das camadas 

populares, excluindo-as através de um mecanismo de rejeição que opera 

duplamente, pois a escola não aceita a criança como ela é, e a criança não aceita a 

escola tal como ela funciona. (PATTO, 1999, p.16). 

 

Como os próprios documentos oficiais denunciam, ―O fato é que há muito tempo os 

índices de fracasso escolar na alfabetização são inaceitáveis e as medidas tomadas no âmbito 

dos sistemas públicos pouco têm contribuído para transformar esse quadro de forma 

significativa‖ (BRASIL, 2001). 

De acordo com Soares (2004) é urgente uma revisão nos paradigmas hoje vigentes na 

educação, tendo em vista os alarmantes sinais de fracasso em alfabetização que hoje se 

verificam em nossas escolas. Não que se esteja pregando uma volta ao passado, com uso de 

métodos de alfabetização que ensinem apenas a identificação entre fonema-grafema, e 

habilidades de codificação e decodificação da língua escrita. Entretanto, ao inserir a criança 

no mundo letrado, permitindo a ela participar de experiências variadas com a leitura e a 

escrita, a escola deve oferecer a alfabetização como complemento que tem sua especificidade 

própria e que deve ser integrada aos esforços de letramento, sob pena de não conseguir atingir 

nem um nem outro objetivo. 

O acesso à escola para todos foi uma reivindicação e conquista dos trabalhadores, cujo 

direito está garantido em lei, pela Constituição Federal de 1988, reafirmado e regulamentado 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96 e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA, 1990). O fato de estar garantido em lei não significa que efetivamente seja 

para todos, pois vivenciamos ainda, elevados índices de evasão e repetência nas escolas 

públicas brasileiras. 

 

A escola pública é uma escola adequada às crianças de classe média e o professor 

tende a agir, em sala de aula, tendo em mente um aluno ideal. Argumenta que se a 

escola não está adequada às crianças das classes populares, então há uma ―crença na 

deficiência/diferença da clientela majoritária da escola pública de primeiro grau em 

relação aos seus pares de classe média e alta. (FERNANDES, sd, p. 5) 

  

Este é o grande desafio a ser superado na atualidade pelo sistema educacional: escola 

pública de qualidade para todos. Para tanto, faz-se necessário que, além do acesso, também 

seja garantido a essas crianças sua permanência e sucesso na escola, pois as crianças menos 

favorecidas tentam resistir a esse processo que é posto para elas na escola, e as que alcançam 

sucesso são aceitas e as que não alcançam acabam ficando a margem. A escola pode ser 

considerada a responsável pelo fracasso de seus alunos, exigindo que todos, ao mesmo tempo, 

aprendam os mesmos conteúdos, sem levar em consideração o ritmo, as vivências, 
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experiências com o objeto de conhecimento e características de cada um. Segundo Fernandes 

(sd) a superação desse tipo de educação se torna imprescindível para a superação do fracasso: 

 

A superação de dicotomias clássicas em educação, como por exemplo - a ideia da 

escola enquanto espaço de reprodução ou de transformação, a escola como espaço 

de manutenção dos padrões dos setores dominantes ou de ascensão das camadas da 

população menos privilegiadas - faz-se urgente (FERNANDES, sd, p. 9). 

 

 

Na tentativa de se acabar com o fracasso escolar foram implementadas novas políticas 

educacionais, programas e campanhas para atenuar essa situação na educação brasileira. A 

variedade de propostas existentes como tentativas de superação do fracasso escolar, em 

diferentes redes de ensino público, - promoção automática, progressão continuada, avaliação 

continuada, classes de aceleração/correção de fluxo, conselhos participativos, sistemas de 

dependência, recuperação nas férias, dentre outras – tem sido, atualmente, mais utilizadas às 

mudanças na organização da escolaridade em ciclos. Como exemplo a progressão continuada 

que segundo Viégas (2011, p.161) é ―[...] uma política que não transforma a essência do 

fracasso escolar, mas apenas o que dele aparece (no caso a reprovação), ou seja, que não visa 

a garantir o sucesso, mas apenas eliminar o fracasso‖. 

O compromisso com uma educação de qualidade social requer ações que 

aperfeiçoem o processo formativo, contribuindo para a melhoria do fluxo escolar, ou 

seja, há necessidade de envidar esforços no sentido de romper com a cultura da 

evasão e repetência. E um dos pilares para a melhoria do processo de ensino e de 

aprendizagem passa por políticas articuladas que visem a garantia dos processos de 

formação e política de valorização dos professores e com superação da lógica 

político-pedagógica que contribui para a evasão, abandono e reprovação escolar 

(GOMES, 2014, p.35). 

 

 

Embora ao longo das últimas décadas o fracasso escolar pudesse ser medido tão 

somente pelos índices de evasão e repetência, o que de fato ainda hoje tem fornecido bases 

para discussões sobre esse tema, pode-se dizer que atualmente não é mais possível analisar o 

problema somente com o apoio de tais índices: se precisa de mais, entendendo que as práticas 

pedagógicas no interior das escolas também influenciam na produção do fracasso escolar, o 

que requer que sejam revistas, por meio de uma reflexão sobre os seus principais elementos 

estruturantes, sendo eles: relação professor-aluno; metodologia de trabalho do professor; 

currículo; avaliação e gestão escolar. Essa reflexão não pode perder de vista a especificidade 

do trabalho escolar. 
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1.2.3 A Melhoria do Fluxo Escolar e as Dificuldades de Aprendizagem 

 

Observar o pressuposto de que quando o aluno se sente motivado busca aprender mais 

e de forma mais autônoma, remete-nos ao fato de que se o aluno tem prazer em aprender, ele 

se sente motivado a estudar e a permanecer na escola. Desta forma fica mais fácil concretizar 

a universalização do ensino. 

 Segundo Miranda e cols. (2012), a realidade sociocultural da família está associada 

com o rendimento escolar dos alunos. Pais com melhores níveis sociais e acadêmicos 

envolvem-se mais na educação e nas tarefas escolares dos seus filhos, estimulando-os na 

adoção de métodos de estudo mais apropriados. A luz do pensamento da autora, a realidade da 

família faz muita diferença no desenvolvimento do sujeito na educação. 

De acordo com Castro (2009) somente uma parcela mínima da população na faixa 

etária de 18 a 24 consegue chegar ao ensino superior. Ainda para o autor esse fato se deve aos 

entraves observados no fluxo escolar do ensino fundamental e médio, pois apresentam 

elevada taxa de evasão e baixa taxa média esperada de conclusão. Para o autor, o grande 

desafio da educação de qualidade é a regularização do fluxo escolar, ou seja, é preciso atingir 

a universalização na conclusão do ensino fundamental e médio e não apenas seu acesso. 

Ao nos depararmos com essa baixa conclusão do ensino fundamental e médio, a 

seguinte pergunta nos vem à mente: por que isso acontece? Essa é uma pergunta que não é tão 

fácil de responder, pois são muitos os entraves na educação brasileira. Um dos fatores que 

leva a alta evasão escolar é a dificuldade de aprendizagem. 

Hoje em dia, conforme Souza (2008), chegou-se ao absurdo de buscar na criança, em 

áreas de seu cérebro, em seu comportamento manifesto as causas das dificuldades de 

aprendizagem e busca-se cada vez menos questionar a escola, o método, as condições de 

aprendizagem e de escolarização. A autora ressalta ainda que: 

 

A análise do fracasso escolar tem como um de seus principais argumentos, o fato de 

que os problemas de aprendizagem incidem maciçamente sobre as crianças das 

classes populares e é sobre elas que durante décadas recaem as explicações a 

respeito dos chamados problemas de aprendizagem: ou porque apresentam 

problemas psicológicos, ou biológicos, ou orgânicos ou mais recentemente, sócio-

culturais; bem como analisando o caráter ideológico e repleto de equívocos 

presentes nessas explicações, resultado de concepções preconceituosas a respeito do 

pobre e da pobreza no Brasil (SOUZA, 2008, p. 04). 

 

Se essas crianças das classes populares sofrem mais com dificuldades de 

aprendizagem é evidente que isso poderá ser atribuído muito mais a um sistema que não 

investe em políticas educacionais de qualidade, que não investe no ambiente escolar, na 
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formação de professores bem como na melhoria de seus salários, e não consegue ajudar as 

famílias dessas crianças a serem autônomas, do que às próprias crianças e suas famílias. 

Souza afirma que: 

 

É o momento de uma revisão estrutural do sistema educacional para 

compreendermos tantos casos de crianças que permanecem anos na escola e 

continuam analfabetas. Jamais devemos atribuir a elas as causas do não aprender, 

pois, neste caso, estaremos penalizando-as duplamente, por não termos cumprido 

nosso papel social [...] e por acreditarmos que ao encontrar em seu corpo, ou em seu 

cérebro, os sinais do não cumprimento desse papel social, denominamos tal 

constatação de distúrbio e utilizamos terapias e tratamentos, inclusive 

medicamentosos, para aliviar o peso do não aprender. (SOUZA, 2008, p. 12) 

 

O fato do sistema escolar não cumprir o seu papel, leva-o a querer transformar em 

patologia o problema da não aprendizagem. Como a autora afirma, é o momento de uma 

revisão estrutural no sistema escola. Os alunos precisam de um novo ambiente para estudar. 

Um ambiente no qual as pessoas que lá estão visem um mesmo horizonte e lutem por um 

mesmo fim: a qualidade de ensino.  

 

1.2.4 O uso das novas tecnologias na alfabetização 

 

Em um mundo cada vez mais globalizado, utilizar as novas tecnologias de forma 

integrada às praticas pedagógicas é uma maneira de se aproximar da geração que está nos 

bancos escolares. Hoje as escolas tem que deixar para trás o modelo de escola tradicional, 

onde o professor e o detentor do conhecimento e os ―alunos‖ não sabem de nada. 

De acordo com Ferreiro (2004, p. 446): ―[...] já temos, no nível da educação básica, 

―crianças informatizadas‖, como antes tivemos ―crianças televisivas‖. Entendo por isso: 

crianças que nasceram e cresceram sabendo que essa tecnologia estava instalada na 

sociedade.‖ 

À luz do pensamento da autora, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

estão cada vez mais presentes em nosso dia a dia. Precisamos reconhecer as potencialidades 

pedagógicas das TICs e aí assim incorporá-las em nossa prática educativa com as crianças na 

alfabetização, pois as tecnologias já são de conhecimento dos pequenos.  

Estamos falando de diferentes tecnologias digitais, portanto de novas linguagens, que 

fazem parte do cotidiano dos alunos e das escolas. Esses estudantes já chegam com o 

pensamento estruturado pela forma de representação propiciada pelas novas tecnologias. 

Portanto, utilizá-las é se aproximar das gerações que hoje estão nos bancos das escolas. 
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Mas o que percebemos é uma forte tensão em utilizar as novas tecnologias nas escolas. 

Isto também é percebido por Ferreiro (2004), 

 

No âmbito da educação básica, aparecem resistências, dificuldades, em todo casa 

baixa utilização, inclusive nos países mais avançados. [...] Tudo isso contrasta com a 

enorme propaganda feita pelas agencias internacionais sobre os imediatos benefícios 

educativos que poderiam derivar do uso das novas tecnologias e os investimentos 

igualmente enormes feitos pelos governos respectivos ( FERREIRO, 2004, p. 454). 

 

Isto nos leva a pensar em uma forma de realizar um trabalho diferenciado, levando em 

conta as novas tecnologias que devem ser pensados alguns programas de formação 

continuada, mas estes não podem separar forma de conteúdo. 

O currículo da sala de aula não é apenas o prescrito. Ele se desenvolve do que emerge 

das experiências de alunos e professores, do diálogo entre eles. Nesse sentido, o uso das TICs 

pode auxiliar muito porque, quando é desenvolvido um currículo mediatizado, é feito o 

registro dos processos e com essa base é possível identificar qual foi o avanço do aluno, quais 

as suas dificuldades e como intervir para ajudá-lo. Para Moran (2001 p. 33-34): 

 

Os meios de comunicação operam imediatamente com o sensível, o concreto, 

principalmente a imagem em movimento. Combinam a dimensão espacial com 

sinestésica, onde o ritmo torna-se cada vez mais alucinante. Ao mesmo tempo 

utilizam a linguagem conceitual, falada e escrita, mais formalizada e racional. 

Imagem, palavra e música, integra-se dentro de um contexto comunicacional afetivo, 

de forte impacto emocional, que facilita e predispõe a aceitar mais facilmente as 

mensagens. (MORAN, 2001 p. 33-34) . 

 

É preciso integrar o conteúdo à tecnologia, às estratégias de aprendizagem e às de 

ensino. Tudo isso precisa ser relacionado e analisado pelo professor. Mas é preciso cuidar 

para inserção deste tipo na educação e principalmente da mediação pedagógica que ocorre nas 

aulas, sempre se comprometendo com a reflexão sobre a prática. 

 

1.3 O SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO: Composição e Resultados  

 

A avaliação da Educação Básica desenvolvida pelo Ministério da Educação (MEC) 

objetiva definir ações direcionadas para o aprimoramento da qualidade da educação no país e, 

ainda, reduzir as desigualdades existentes por reformas educacionais.  

Ao longo dos anos, os indicadores educacionais são analisados e metas são traçadas 

para minimizar o fracasso escolar e para que o país possa promover uma educação de 

qualidade.  
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Um sistema educacional que reprova sistematicamente seus estudantes, fazendo que 

grande parte deles abandone a escola antes de completar a educação básica, não é 

desejável, mesmo que aqueles que concluam essa etapa atinjam elevadas pontuações 

nos exames padronizados. Por seu lado, um sistema em que os alunos concluem o 

ensino médio no período correto não é de interesse caso eles aprendam muito pouco. 

Em suma, um sistema ideal seria aquele no qual todas as crianças e adolescentes 

tivessem acesso à escola, não desperdiçassem tempo com repetências, não 

abandonassem os estudos precocemente e, ao final de tudo, aprendessem. 

(FERNANDES, 2007, p.1) 

 

No passado recente da historia da educação brasileira, o fracasso nos anos iniciais do 

ensino fundamental (período da alfabetização sistemática), traduzido em reprovação e 

repetência nos primeiros anos de escolarização, era aceito como se fosse uma garantia de 

qualidade, em uma visão meritocracia dos processos educativos, ou como se esse fracasso 

fosse resultado do déficit intelectual de parcela da população e ate mesmo como resultado da 

pobreza (WEISZ, 2002). 

O Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE) concentrou grande parte da 

eficácia e verificação dos resultados atingidos na avaliação dos programas, o que permite 

pensar que o interesse principal não seria apenas a melhoria da qualidade da educação 

nacional, mas também uma qualificação significativa nos rankings internacionais. 

De acordo como Ministério da Educação (MEC) o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007 para medir a qualidade de cada escola e de cada 

rede de ensino. Para que o IDEB de uma escola ou rede cresça é preciso que o aluno aprenda, 

não repita o ano e frequente à sala de aula. O índice é medido a cada dois anos e o objetivo é 

que o país, a partir do alcance das metas municipais e estaduais, tenha nota 6 em 2022 – 

correspondente à qualidade do ensino em países desenvolvidos. 

Destacamos que o IDEB foi criado pelo MEC a partir de estudos elaborados pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para avaliar o 

nível de aprendizagem em que se encontram os alunos. 

De acordo com as metas projetadas pelo IDEB em 2021, apenas 10 escolas (31,25%) 

da rede municipal urbana de Porto Velho alcançariam a média objetivada que é 6. Porém isto 

não significa que as demais escolas não tenham possibilidade de alcançar esta média, pois 

podemos perceber que muitas delas ultrapassaram a média prevista para 2007 e 2009. 

Com relação aos resultados nacionais dos programas de melhoria da qualidade do ensino, 

Durham diz que é surpreendente, 

 

[...] quantidade de programas mantidos, transformados, ampliados ou criados por 

cada governo. Embora eles tenham provavelmente influído para o aumento das taxas 
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de matrículas, é notável que nenhum deles pareça ter conseguido melhorar a 

qualidade do ensino. (2010, p. 179). 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo MEC a 

partir de estudos elaborados pelo INEP para avaliar o nível de aprendizagem dos educandos. 

Tomando como parâmetros o rendimento dos educandos (pontuação em exames padronizados 

obtida no final das 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª do ensino médio) nas disciplinas 

Língua Portuguesa e Matemática e os indicadores de fluxo (taxas de promoção, repetência e 

evasão escolar), construiu-se uma escala de 0 a 10. Aplicado esse instrumento aos educandos 

em 2005, chegou-se ao índice médio de 3,8. À luz dessa constatação, foram estabelecidas 

metas progressivas de melhoria desse índice, prevendo-se atingir, em 2022, a média de 6,0, 

índice obtido pelos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), que ficaram entre os 20 com maior desenvolvimento educacional do mundo. O ano 

de 2022 foi definido não apenas em razão da progressividade das metas, mas em vista do 

caráter simbólico representado pela comemoração dos 200 anos da Independência política do 

Brasil. 

Para dar o resultado do IDEB, é realizada uma combinação entre os dados de evasão e 

repetência coletados pelo Censo Escolar e a aprendizagem apresentada pelos educandos na 

Prova Brasil. Após verificar esses dois elementos que avalia a educação básica o governo tem 

um panorama geral de como está a Educação Básica. 

O indicador é calculado com base no desempenho do estudante em avaliações do Inep 

e em taxas de aprovação, reprovação e evasão. Do Censo Escolar é retirada a taxa média de 

aprovação. Considera-se a taxa média de aprovação das séries inicias do ensino fundamental 

(1ª a 4ª série) e das séries finais (5ª a 8ª série). Dos exames padronizados é retirada a 

pontuação média dos estudantes de cada etapa avaliada (4ª, 8ª série do ensino fundamental e 

3º ano do ensino médio). O sistema se da pela seguinte equação matemática: Ideb = N 

(rendimento) x P(desempenho)/2. (FERNANDES, 2007). 

Assim, para que o Ideb de uma escola ou rede cresça é preciso que o aluno aprenda, 

não repita o ano e frequente a sala de aula. 

As instituições que apresentarem grande taxa de evasão e repetência e tiverem notas 

baixas na Prova Brasil, que verifica a aprendizagem dos conteúdos de língua portuguesa e 

matemática terão os menores IDEB e o mesmo acontece com as que apresentam os melhores 

resultados. 

O desempenho observado no IDEB para o município de Porto Velho, nos anos que 

compõe esse estudo, foram indicadores que mostraram um avanço, mas em 2013 como 
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podemos observar não foi alcançado à meta projetada. O que nos permite inferir que no 

momento o desafio que se faz necessário é determinar novas prioridades com clareza de 

objetivos. 

 

Tabela 1- IDEB de 2009, 2011 e 2013 e as projeções desse índice para a rede municipal de 

Porto Velho. 

 

 IDEB Observado Metas Projetadas 

Porto velho 2009 2011 2013 2009 2011 2013 

Anos iniciais 4.1 4.2 4.4 3.9 4.3 4.6 

Fonte: MEC (2014). Tabela organizada pela autora. 

 

Não podemos esquecer que tais metas levam em consideração o Brasil, mesmo com 

suas diferenças e dificuldades, mas em Porto velho que ainda não superou os problemas 

relativos à formação de professores e a infraestrutura adequada e de qualidade, será que 

podemos considerar esses índices como algo significativo para medir/avaliar as políticas e 

investimentos aplicados na educação do município?  

  

1.2.1 Qualidade Educacional 

 

Em sentido mais abrangente, qualidade escolar refere-se tanto ao grau de excelência 

baseado numa escala de valor quanto aos atributos de uma organização ou serviço. É grande 

também o número de definições e elementos para definir a qualidade dentro da educação. 

Entendendo a educação como um fenômeno da ação política e social, Libâneo define que:  

 

Educação de qualidade é aquela que promove para todos o domínio de 

conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e socais 

dos alunos, à inserção no mundo do trabalho, à constituição da cidadania, tendo em 

vista a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. (LIBÂNEO, 2008, p. 

66). 

 

Nesse sentido uma educação de qualidade é aquela que visa ampliar as capacidades 

humanas do sujeito. Entre as modalidades de qualidade dentro da educação merece destaque a 

de Demo (1999). Segundo ele, a qualidade no campo educativo distingue-se em qualidade 

formal e qualidade política. A qualidade formal refere-se ao nível de perfeição dos 

instrumentos e meios para se chegar ao conhecimento, à maneira como a prática acontece, 

como a criança aprende e os elementos que a escola dispõe para este fim. Já a qualidade 
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política diz respeito aos fins, valores e intencionalidades do conhecimento, ou seja, como 

estes irão intervir na realidade pensando o bem comum. Indo mais além, Demo diz que 

qualidade: ―Não é dos meios, mas dos fins. Não é de forma, mas de substancias. Na verdade 

parte-se do ponto de vista de que somente o homem produz qualidade. Ou de que a qualidade 

é uma conquista humana, em sua história, em sua cultura‖ (DEMO, 1999, p.12). 

Consideramos importante o que salienta Charlot sobre a qualidade na educação.  

 

O assunto e definir aquela eficácia, essa qualidade e determinar quais são os 

problemas a serem resolvidos. Qual o critério da qualidade? Ter boas notas? Passar 

de ano? Decorar conteúdos que foram memorizados sem terem sido compreendidos? 

Entender a vida, o seu relacionamento com os outros e consigo mesmo? E esse 

debate que me parece fundamental quando e colocada a questão da qualidade da 

escola, debate esse que remete ao aprimoramento do ensino e a modernização da 

formação dos jovens e da própria escola. Infelizmente, hoje em dia, o argumento da 

qualidade da escola serve, sobretudo, para justificar a generalização da concorrência 

já nas primeiras series do ensino fundamental, as vezes no ensino infantil. Em 

adendo, ao falar da qualidade da escola, muito se esqueceu do problema da 

desigualdade social, face a escola e dentro da escola. Neste caso, as logicas da 

eficáciab e da qualidade ocultam, sim, logicas neoliberais. (2007, p. 131-132) 

 

 

Segundo o PDE, sua preocupação maior é atacar o problema qualitativo da educação 

básica e para isso seus programas propõem-se a atingir o objetivo da melhoria da qualidade da 

educação através do apoio técnico e financeiro as escolas com deficiências, formação de 

professores, junto com a avaliação construída a partir dos indicadores apresentados pelas 

instituições de ensino, onde estão expressos os rendimentos dos educandos. 

Cumpre, todavia, pensar que, tanto os resultados como os elementos e processos que 

determinam os critérios e as estratégias de intervenção do governo, através dos seus 

programas para a garantia da qualidade, deve considerar a singularidade de cada escola, de 

cada região, além de não interferir na sua autonomia. É necessário considerar neste processo 

de avaliação a busca da qualidade como os educandos estão aprendendo, quais os recursos 

que estão sendo utilizados para promover sua aprendizagem e se estes educandos estão Sendo 

capazes de pensar sobre o que aprendem, de intervir na sociedade e se estão sendo cidadãos 

mais críticos, humanos e sociais.  

Pensando assim, concluímos que uma educação que pensa e deseja ser de qualidade 

deve promover e assegurar uma formação sólida, que desenvolva processos de formação para 

a cidadania e para o respeito e esteja comprometida com a elevação do nível de escolaridade 

dos seus educandos, através da construção do conhecimento, autonomia, integração cultural e 

tecnológica. Além de dispor das condições físicas e matérias para o funcionamento do 

trabalho.  
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Cabe, portanto, aos estados e municípios garantir, incentivar e criar meios para que a 

educação de fato aconteça. É mais que necessário e urgente pensar um ensino de qualidade 

para todos, visando o pleno desenvolvimento do educando e garantido as ferramentas 

essências, sejam elas financeiras ou operacionais para garantido as ferramentas essências, 

sejam elas financeiras ou operacionais para que o seu desenvolvimento seja integral.  

As considerações anteriores mostram que a avaliação não é o elemento mais 

importante no processo de uma educação de qualidade e esta afirmativa nos permite alertar 

que a forma e os instrumentos que o governo utiliza para considerar se a educação está sendo 

ou não de qualidade depende de resultados, de dados que não consideram a educação como 

um todo nem suas variadas formas de avaliação como um processo que depende de outros 

fatores. Desse modo, estes indicadores ainda são insuficientes para medir a qualidade da 

educação, pois por mais que sejam bons não consideram todos os componentes de uma 

educação de qualidade os quais não podem ser medidos. É necessário alertar que para aferir a 

qualidade da educação é preciso considerar as dimensões cognitivas, afetivas, e morais, além 

disso, esse processo dispõe das condições materiais e humanas, remuneração digna dos 

profissionais e sua ampla formação. Além do que, medir o desempenho dos educandos por 

meio de exames e provas não da conta de garantir a aprendizagem já que esta vai além do 

cognitivo, perpassa também dimensões afetivas, ética, cultural e social. 
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2 METODOLOGIA 

 

Este capítulo busca caracterizar a pesquisa de acordo com a metodologia utilizada para a 

abordagem do problema, quanto à natureza dos objetivos, ao delineamento ou método de 

investigação e também no que diz respeito aos procedimentos de coleta e análise de dados. 

 

2.1 ABORDAGEM E TIPO DE PESQUISA  

  

Este estudo terá o intuito de analisar, a partir da perspectiva dos profissionais 

envolvidos (equipe gestora e professores), as contribuições e limites das políticas públicas 

voltadas à melhoria do rendimento escolar na alfabetização em duas escolas públicas da rede 

municipal urbana em Porto Velho.  

Neste sentido consideramos necessário trabalhar com uma abordagem qualitativa, pois 

para Bogdan e Biklen (1994, p. 49) ―a abordagem da investigação qualitativa exige que o 

mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para 

constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do 

nosso objeto de estudo‖.  

Segundo André e Ludke (1986, p.18), ―o estudo desenvolvido a partir de uma 

abordagem qualitativa é o que se desenvolve numa situação natural, é rico em dados 

descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e 

contextualizada.‖ 

Quanto aos seus objetivos, a pesquisa caracteriza-se como descritiva que, conforme 

Bogdan e Biklen (1994, p. 48-49), é uma das características da abordagem qualitativa. Para os 

autores ―ao recolher dados descritivos, os investigadores qualitativos abordam o mundo de 

forma minuciosa.‖ 

Os programas levantados e registrados neste estudo serão descritos com suas 

características para depois serem analisados. 

Assim, a pesquisa foi desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica constituída por 

levantamento e estudo de obras que versam sobre a temática e problemática investigada, de 

artigos científicos levantados na base de dados Scielo. 

Segundo Fachin (2003, p. 125), pesquisa bibliográfica ―tem como finalidade 

fundamental conduzir o leitor a determinado assunto e proporcionar a produção, coleção, 
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armazenamento, reprodução, utilização e comunicação das informações coletadas para o 

desempenho da pesquisa.‖ 

E ainda pela pesquisa documental, com levantamento realizado in locu em duas 

escolas selecionadas, junto aos gestores escolares, dos programas, projetos e ações 

desenvolvidos nas escolas, e destes serão identificados e descritos como estas políticas têm 

incidido sobre a melhoria do rendimento escolar na alfabetização. 

 Para realização da Pesquisa documental trabalhamos com Fachin (2003, p. 136), para 

quem ―[...] documento é qualquer informação sob a forma de textos, imagens, sons, sinais em 

papel/madeira, pedra, gravações, pintura, incrustações e outros‖. No caso deste estudo 

realizamos o levantamento dos programas de melhoria da qualidade do ensino voltados para a 

alfabetização junto a duas escolas urbanas de Porto Velho após contato para oficialização da 

pesquisa. 

A Pesquisa de campo foi realizada com observações nas escolas pesquisadas. Segundo 

Severino (2007, p. 123) ―Na pesquisa de campo, o objeto/fonte é abordado em seu meio 

ambiente próprio. A coleta de dados é feita nas condições naturais em que os fenômenos 

ocorrem, sendo assim, diretamente observados, sem intervenção e manuseio por parte do 

pesquisador. Abrange desde os levantamentos (surveys), que são mais descritivos, até estudos 

mais analíticos.‖ 

 

2.2 LOCAL DA PESQUISA  

 

Trabalhamos com duas escolas, uma com melhor rendimento e outra que se apresenta 

com baixo nível de rendimento escolar, da rede municipal envolvendo somente o perímetro 

urbano, que foram definidas a partir da análise das taxas de rendimento escolar e IDEB de 

todas as escolas municipais disponíveis no censo escolar/MEC/INEP.  

 

2.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Profissionais envolvidos na melhoria do rendimento escolar nas escolas selecionadas, 

sendo dois representantes da equipe gestora (um de cada escola). 

 

2.4 INSTRUMENTOS E COLETA DE DADOS 
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A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada. As entrevistas 

foram gravadas, com autorização dos participantes e depois transcritas para análise.  

Para Bogdan e Biklen (1994, p. 134), na investigação qualitativa ―a entrevista é 

utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao 

investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos 

interpretam aspectos do mundo‖ 

Segundo Gil (1999), é uma técnica bastante adequada para a obtenção de informações 

sobre o que as pessoas sabem, creem, sentem, pretendem fazer, fizeram, bem como para 

fornecer explicações ou razões a respeito de coisas precedentes. Ou seja, é uma técnica que 

coloca o investigador diante do investigado para formular perguntas com o objetivo de obter 

os dados que interessam à investigação. 

Para a realização da entrevista foram realizadas visitas às escolas para contato com 

equipe gestora, apresentação do projeto, identificação dos profissionais a serem entrevistada, 

coleta de outros materiais e agendamento das entrevistas. 

Também foram utilizados formulários, para identificar o que se tem na escola, como 

ambiente e as condições para auxiliar na melhoria do rendimento escolar. 

De acordo com Pádua (2004, p.73), ―Formulário é o nome geralmente usado para 

designar uma coleção de questões que são perguntadas e anotadas por um entrevistador, numa 

situação face a face com o entrevistado.‖ 

 

2.5 TÉCNICA DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Em cada uma das etapas da pesquisa, ao término da coleta, os dados foram agrupados 

de forma a facilitar o tratamento e operações necessárias à obtenção dos resultados para 

análise, inspiramo-nos no método de Análise de Conteúdo (AC) proposto por Bardin (2009). 

Para a autora (2009, p.120) ―A análise de conteúdo de uma pesquisa enfatiza o conteúdo da 

mensagem, permitindo a utilização de mensagem oral e escrita para identificação de 

indicadores que permitam a geração de novos conhecimentos‖. Enquanto método torna-se um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. Portanto, segundo a autora, a análise de 

conteúdo focaliza-se no conteúdo da mensagem e essa mensagem é quem trará novos 

conhecimentos. 
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As diferentes fases da análise de conteúdo organizam-se em torno de três pólos, 

conforme Bardin: 1. A pré-análise; 2. A exploração do material; e, por fim, 3. O tratamento 

dos resultados: a inferência e a interpretação (2009, p.121). 

Conforme a autora, a pré-análise, que é a primeira fase desta organização de AC, 

objetiva a sistematização para que o pesquisador possa conduzir as operações sucessivas de 

análise. Assim, num plano inicial, a missão desta primeira fase é, além da escolha dos 

documentos a serem submetidos à análise, também a formulação de hipóteses para a 

elaboração de indicadores para a interpretação final. É o que esta pesquisa pretende dar conta 

até sua conclusão, incluindo a pesquisa documental e informações das entrevistas. 
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3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Apresentaremos neste item os resultados da coleta de dados realizada nas escolas, que 

neste estudo estamos chamando de escola ―A‖ e ―B‖, onde observamos os espaços 

pedagógicos e auxiliares da escola. O quadro 2 refere-se à equipe gestora das escolas. 

As informações levantadas sobre as escolas foram: número de alunos nas turmas; 

estado de conservação do prédio e a adequação das instalações; recursos didáticos existentes; 

e existência e qualidade da biblioteca. Esses itens não são determinantes, mas são elementos 

essenciais dentro de uma escola, e a sua não existência ou a existência de forma precária 

podem interferir diretamente no desempenho escolar.  

Em relação aos fatores externos à organização da escola, o elemento da realidade 

brasileira, da mesma forma, é determinante. Nesse sentido, as políticas públicas de educação 

brasileiras interferem diretamente na organização das escolas. Um redirecionamento causado 

pelas mudanças de governo, a carência de incentivos na área da educação, as políticas 

públicas de contratação de pessoal, entre outros, são fatores externos que atingem diretamente 

o desempenho escolar. 

Vejamos, assim, o estudo realizado no município de Porto Velho, com duas escolas da 

rede pública municipal de educação localizada no perímetro urbano, uma na zona norte e a 

outra na zona leste da cidade. 

 

 3.1 INDICADORES APRESENTADOS PELAS ESCOLAS SELECIONADAS 

 

Desenvolvemos um levantamento junto aos dados disponíveis no MEC/INEP, para 

realizamos uma análise dos índices que foram apresentados nos anos de 2009 a 2013. Os 

dados coletados foram organizados no quadro em anexo (A). 

Entre os problemas mais recorrentes na área da educação, o fracasso escolar é um dos 

mais persistentes. De acordo com Brasil (2001): 

 

A falta de explicações para as causas do fracasso da escola em alfabetizar todos os 

alunos fez com que essa responsabilidade, direta ou indiretamente, fosse a eles 

atribuída – à sua suposta incapacidade de aprender e/ou às suas perversas condições 

de vida. Apesar de todas as razões sociais e políticas para não depositar a 

responsabilidade pelo fracasso no aluno, as teorias do déficit cognitivo e/ou da 

"carência cultural" acabaram por consolidar a crença de que a possibilidade de 

indivíduos aprenderem teria direta relação com a sua condição econômica, social e 

cultural. (p.9) 
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Percebemos que a questão/culpa é depositada no aluno, mesmo as políticas existentes 

não levando por esse viés. 

Atendendo aos objetivos deste estudo, analisamos os dados de duas escolas, sendo 

Escola A e Escola B, uma que apresenta maior índice nos indicadores e uma das que 

apresentam menores índices no período de 2009 a 2013. 

 

Quadro 1 - Rendimento e IDEB das escolas selecionadas 

 Fonte: MEC/INEP (2014). Tabela organizada pela autora. 

 

Podemos ver a partir do quadro que as taxas das duas escolas são relativamente 

parecidas, mesmo uma sendo a que tem melhor IDEB e a outra sendo uma das com menor 

IDEB, há grande oscilação nas taxas de aprovação, mas continuam com as taxas elevadas. 

Percebemos que a escola A apresenta aumento, já a escola B o rendimento vem caindo, e por 

conta dos indicadores estarem desta maneira as escolas foram escolhidas para compor nossa 

pesquisa. Mas como o IDEB não é o rendimento isso nos faz inferir que a segunda escola, que 

não se alcançou a meta, deve estar aprovando os alunos sem a devida aprendizagem o que 

acarreta piores notas nas avaliações e assim sucessivamente um IDEB menor. 

Tais dados nos possibilitam pensar que uma mesma política poderá apresentam 

diferenças nos resultados em se comparando uma escola à outra. Neste sentido, é preciso 

considerar as inúmeras variáveis ou fatores que perpassam a implementação e 

desenvolvimento de uma política pública, materializada nas ações e projetos desenvolvidos na 

escola. Daí a necessidade de observar a escola e levantar informações junto aos sujeitos da 

escola. Eles poderão nos ajudar e melhor interpretar as incógnitas extraídas dos dados. 

Destacamos alguns fatores que possivelmente estejam implicados nos resultados 

apresentados: a infraestrutura das escolas - incluindo os recursos materiais e pedagógicos 

disponíveis-, a formação docente, a formação dos gestores, aspectos metodológicos voltados 

Nome 

da 

Escola 

2009 2010 2011 2012 2013 IDEB 

 

2°Ano 

 

 

3°Ano 

 

 

2°Ano 

 

 

3°Ano 

 

 

2°Ano 

 

 

3°Ano 

 

 

2°Ano 

 

 

3°Ano 

 

 

2°Ano 

 

 

3°Ano 

 

 

2013 

 

Escola 

A 
89 97,8 90,7 89,1 87,7 85,5 84,3 89,5 100 87,3 

5.8 

Meta: 

4.7 

Escola B 88,1 82,5 93,9 86,8 92 80,6 90,9 76,6 89,7 82,5 

3.7 

Meta: 

4.1 
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para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, as questões sociais e econômicas da 

região que implicaria na presença ou ausência dos alunos e alunas à escola, dentre outros. 

Apresentaremos, a seguir, os dados levantados nas escolas sobre os programas, 

projetos e ações desenvolvidos, o que nos possibilitam, a partir do comparativo com os dados 

de rendimento, tecermos mais algumas inferências sobre o fracasso e sucesso escolar.  

 

3.2 INFRAESTRUTURA E ESPAÇOS PEDAGÓGICOS 

  

Buscamos compreender o objeto da investigação não como um dado estanque, 

atemporal e fora de contexto, mas sim com um processo dinâmico, com vida, por isso mesmo 

significativo e politicamente representado. 

 

3.2.1 Caracterização da escola “A” 

 

A escola A foi construída em julho de 2001, onde passou por duas reformas, uma em 

2002 com a construção de 3 salas de aula e outra em 2003 com a construção de 1 sala de 

dança. A escola atende a alunos do ensino fundamental nos turnos matutino e vespertino, no 

período noturno funciona o pró-jovem.  

A escola possui 8 salas de aula, onde as salas contém cadeiras e mesas para os alunos 

(estas não estão em bom estado) mesa e cadeira da professora; armários de madeira em 

péssimo estado; uma sala de aula climatizada (ação da comunidade) e 7 salas com 

ventiladores (03 em cada uma) não atendendo a demanda. Ornamentação: trabalhos dos 

alunos, as salas de primeiro ano contêm o alfabeto e os numerais na parede. 

A biblioteca foi desativada para dar lugar a sala para atender os alunos especiais, sala 

de recursos. A escola não possui uma sala de leitura, mas tem um acervo de livros, que 

funciona como biblioteca ambulante, no dia que a professora precisa ela leva para a sala. Tem 

sala de informática contendo 10 computadores, mas estes estão aguardando manutenção da 

secretaria. 

Espaço para recreação é a quadra poliesportiva, que está funcionando em perfeitas 

condições. O refeitório está em boas condições de funcionamento; contém três mesas com 

cadeiras comunitárias, um bebedouro e lixeiro com coleta seletiva. 

A escola não é adaptada, na escola tem três sanitários em cada banheiro, estes não são 

suficientes para atender a demanda, mas em boa condição de funcionamento. 
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As atividades do programa mais educação, como aula de reforço funcionam em um 

antigo depósito, que foi transformado em uma pequena sala para atender as crianças que 

fazem parte do projeto. A escola ainda conta com uma sala de mesas educacionais, uma sala 

de dança e um pequeno espaço que funciona a radio escola. 

Destacamos que, é importante que se analisem os resultados do desempenho dos 

alunos, não apenas como números, mas como processos de aprendizagem e desenvolvimento 

de habilidades apresentados por sujeitos históricos e contextualizados. 

 

 

Quadro 2- Demonstrativo da equipe administrativa 

Escola A 

Função 

Turnos 

de 

trabalho 

na 

Escola 

Formação 

Máxima 

Concluída 

Área 

Idade Sexo 
Tempo de 

Atuação na 

Educação 

Tempo 

de 

Atuação 

nas 

Séries 

Iniciais 

Outros cursos 

realizados na área em 

que atua na escola 

  Curso 

C/H 

do 

Curso 

Diretora 

 

Três 

turnos 

Pós- 

graduação 

NI F 22 17  Gestão Escolar NI 

Vice-diretora Três 

turnos 

Pós-

graduação 

NI F 8 4 Edu. Física 

escolar e 

psicopedagogia 

NI 

Supervisora Manhã Pós-

graduação 

NI F 35 -- Coordenação 

pedagógica 

NI 

Orientadora Manhã Pós-

graduação 

NI F 40 25 Orientação 

educacional e 

ed. especial 

NI 

Supervisora Tarde Pós-

graduação 

NI F 10 10 Coordenação 

pedagógica 

NI 

Orientadora Tarde Pós-

graduação 

NI F 27 17 Gestão escolar NI 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletadas junto às escola de setembro a outubro de 2014. 

 

Como podemos observar a partir da coleta de dados no setor administrativo da escola 

que, a equipe gestora das escolas em sua maioria tem pós-graduação na área da educação e 

com mais de seis anos de experiência profissional na educação. Segundo Libâneo (2008, p. 

10), ―o modo como a escola funciona – suas práticas de organização e gestão – faz diferença 

em relação aos resultados escolares‖. Com respeito a estas práticas na gestão escolar, pode-se 

citar a capacidade de liderança dos dirigentes, sobretudo do diretor, a gestão participativa, o 

clima de trabalho, a organização do ambiente, as relações entre os sujeitos escolares e outros. 

 

 



49 
 

 

Quadro 3- Perfil das professoras que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental 

Escola A* 

Função 

Turma em 

que Atuou/ 

2013 

Graduação Sexo 

Tempo de 

Atuação 

na 

Educação 

Tempo 

de 

Atuação 

nos Anos 

Iniciais 

Outras formações 

realizadas na área de 

Educação 

Curso/Ano de 

Conclusão 

C/H do 

Curso 

Professora 

 

1° ano 

―A‖ 
Pedagogia F 6 6 

Orientação e 

supervisão 
NI 

Professora 

 
1°Ano ―B‖ 

Ciências 

biológicas 
F 10 10 Edu. Especial 360 

Professora 

 
1°Ano ―C‖ Pedagogia F 4 4 Psicopedagogia 360 

Professora 

 

2°Ano 

―A‖ 
Pedagogia F 12 12 

Alfabetização: 

reflexão e 

pratica 

pedagógica 

360 

Professora 

 
2°Ano ―B‖ Pedagogia F 14 4 

Docência do 

ens. superior 
360 

Professora 

 
2°Ano ―C‖ Pedagogia F 14 10 

Mídia e 

educação 
NI 

Professora 

 

3° Ano 

―A‖ 
Pedagogia F 23 23 

Docência no 

ens. 

Fundamental e 

médio. 

360 

Professora 

 
3°Ano ―B‖ Pedagogia F 20 5 

Docência no 

ens. 

Fundamental e 

médio. 

420 

Professora 3°Ano ―C‖ 
Filosofia e 

Pedagogia 
F 25 25 Ed. infantil 360 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados junto às escolas de setembro a outubro de 2014. 

*A maioria das professoras está participando do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.  

 

3.2.2 Caracterização da escola “B” 

A escola B foi construída em fevereiro de 1992, passando por uma reforma em 2003. 

Portanto a escola tem mais de vinte anos de funcionamento. A escola atende a alunos do 

Ensino Fundamental nos turnos dos matutino e vespertino, além de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) no período noturno. 

A escola ainda não possui uma infraestrutura física de boa qualidade, pois mesmo 

tendo os ambientes, estes estão com questionáveis condições de uso.  

A escola possui 13 salas de aula com 2 ventiladores por sala e com carteiras de 

plástico azul, 4 salas, todas enfeitadas com desenhos nas paredes. Possui biblioteca com 

mesas para estudo e ventiladores. 
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A sala de informática é climatizada, com dias certos para as turmas utilizarem. Conta 

com 26 computadores em uso funciona à tarde e noite (Por falta de técnico não funciona de 

manhã). O responsável é formado em Administração e serviço sociais. Os espaços para 

atividades físicas e recreativas são a quadra e o parque que apresentam questionáveis 

condições de uso: a quadra não é coberta e tem vários ferros que podem machucar os alunos e 

o parque com essas mesmas condições e os brinquedos estão muito velhos. Por conta disto o 

professor de educação física prefere utilizar a quadra da comunidade, mas quando não está 

disponível utiliza o espaço da escola. 

O refeitório é um bom espaço com ventiladores e quatro mesas grandes para as 

crianças lancharem. Os banheiros têm o suficiente para os alunos e, aparentemente muito 

sujo, com banheiro separado para os alunos com alguma necessidade especial. Tem um 

auditório que eles utilizam como sala de vídeo e para as reuniões com os pais. A Sala de 

recursos atende somente os alunos especiais: climatizada, com vários jogos pedagógicos, dois 

computadores um comum e outro adaptado, mesas, armários, tendo banheiro separado, com 

cadeiras de rodas. 

  

 

Quadro 4- Demonstrativo da equipe administrativa 

Escola B 

Função 

Turnos 

de 

trabalho 

na 

Escola 

Formação 

Máxima 

Concluída 

Área 

Idade Sexo 
Tempo de 

Atuação na 

Educação 

Tempo 

de 

Atuação 

nas 

Séries 

Iniciais 

Outros cursos 

realizados na área em 

que atua na escola 

  Curso 

C/H 

do 

Curso 

Diretora 

 

Três 

turnos 

Pós- 

graduação 

50 F 28 - Letras e Gestão 

Escolar 

- 

Vice-diretora Três 

turnos 

Pós-

graduação 

42 F 23 - Pedagogia e 

Gestão Escolar 

- 

Vice-diretora Três 

turnos 

Pós-

graduação 

43 F 23 - - - 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletadas junto às escola de setembro a outubro de 2014. 

 

A escola apresenta que as gestoras com muito tempo de atuação na educação, assim 

podemos inferir que com essa experiência elas podem entender e ajudar mais a escola em seu 

eixo pedagógico e como elas também têm pós-graduação o que pode também auxilia neste 

processo. 
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Quadro 5- Perfil das professoras que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental 

Quadro de docentes atuantes nos anos iniciais do ensino fundamental – Escola B 

Função 

Turma em 

que Atuou/ 

2013 

Graduação Idade Sexo 

Tempo de 

Atuação 

na 

Educação 

Tempo 

de 

Atuação 

nos Anos 

Iniciais 

Outras formações 

realizadas na área de 

Educação 

Curso/Ano de 

Conclusão 

C/H 

do 

Curso 

Professora 

 

1° ano 

―A‖ 
Pedagogia 43 F 23  12 

Não informado 

(NI) 
NI 

Professora 

 
1°Ano ―B‖ 

Ciências 

biológicas 
36 F 16 10 

Gestão 

(cursando) 
360 

Professora 

 
1°Ano ―C‖ Pedagogia NI F NI NI Gestão escolar 360 

Professora 

 

2°Ano 

―A‖ 
Pedagogia 38 F 11 7 

Psicopedagogia/ 

Ed. Infan. 
360 

Professora 

 
2°Ano ―B‖ Pedagogia 30 F 7 7 

Psicopedagogia/ 

AEE 
360 

Professora 

 
2°Ano ―C‖ Pedagogia 39 F 19 11 

Especialista em 

alfabetização 
NI 

Professora 

 

2°Ano 

―D‖ 
Pedagogia 39 F 12 7 Não informado NI 

Professora 

 

3° Ano 

―A‖ 

Letras 

portuguesas 
28 F 4 4 

Gestão escolar 

(2012) 
360 

Professora 

 
3°Ano ―B‖ Pedagogia 27 F 4 4 

Gestão de 

pessoas 
420 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados coletadas junto às escola de setembro a outubro de 2014 

  

3.2.3 Análise  

Ao analisar os fatores que poderia contribuir com a melhoria dos indicadores na 

alfabetização em tais escolas no decorrer dessa investigação, constatamos condicionantes 

desfavoráveis e favoráveis ao ensino/alfabetização nas escolas selecionadas. Um 

condicionante desfavorável que chamou muita atenção foi a falta de infraestrutura física para 

atender as necessidades dos alunos, como os espaços e recursos didáticos que são quase que 

inexistente o que leva a uma precarização no ensino e dificulta os processos de aprendizagem 

dos alunos, constituindo-se à má qualidade das escolas públicas, expressas nas altas taxas de 

analfabetismo, nos altos índices de repetência, na baixa proficiência dos alunos, na ausência 

de bibliotecas, entre outros. 

O condicionante favorável é a postura dos profissionais envolvidos neste processo que 

se manifestaram positivamente e que tentam fazer o possível para se obter um espaço que 

proporcione uma melhor aprendizagem. 

Nas duas escolas as professoras são graduadas, mas tanto na escola A quanto na B, 

existem professoras que são formadas em outro tipo de licenciatura que não é Pedagogia, 
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como o caso de serem formadas em ciências biológicas, o que nos deixa preocupadas, pois 

nem uma especialização na área da alfabetização estas tem o que nos faz inferir que nestas 

turmas, a alfabetização e o letramento pode esta ficando em segundo plano. Podemos analisar 

também é que todas as professoras tem mais de 4 anos de atuação na alfabetização. O tempo 

também nos traz um dado favorável, o que nos ajuda a pensar que neste tempo, as professoras 

foram aperfeiçoando a sua prática. 

A seguir, são apresentadas as ações que foram informadas pelas escolas como sendo as 

mais diretamente relacionadas com as dificuldades escolares no processo de alfabetização. 

 

3.3 PROGRAMAS ASSOCIADOS À MELHORIA DO RENDIMENTO/IDEB DAS 

ESCOLAS SELECIONADAS 

 

Das escolas foram solicitados os programas e projetos que estivessem voltados para a 

melhoria das dificuldades no processo de alfabetização. O que observamos é que tanto uma 

escola quanto a outra não desenvolvem ações específicas para o atendimento a esse objetivo, 

ou não nos informaram. 

 

Quadro 6: Escola A - Demonstrativo dos programas de Melhoria da Qualidade de 

Ensino Desenvolvidos na escola: Programas que influenciam a melhoria do rendimento 

escolar na alfabetização. 

 

Nome do 

Programa 
Objetivos 

Público 

Atendido 

Ano 

início 

e 

conclu

são 

Metodologia de Implantação e Execução Custo e 

Fonte(s) 

de 

Financia

mento 

Organização do 

Programa 

Material 

Utilizad

o 

Formas de 

Execução 

 

Mais 

Educação- 

Radio Escola, 

Dançando Na 

Escola 

 

Desenvolver o 

espaço da escola 

para 

complementar a 

formação dos 

alunos  

Alunos 

selecionad

os para 

participar 

do 

programa. 

2008 

Contra turno- 

reforço e 

recreação 

Diversos 

Reforço 

escolar; 

dança e 

capoeira, 

entre 

outras 

formas. 

MEC 

 

Sala de recurso 

 

 

Desenvolver as 

crianças 

deficientes, que 

tem 

dificuldades. 

Crianças 

deficientes 

-- -- 

Diversos

. 

-- 

SEMED 

e escola 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletadas junto às escola de setembro a outubro de 2014 

  

 



53 
 

 

 

Quadro 7: Demonstrativo dos programas de Melhoria da Qualidade de Ensino 

Desenvolvidos na escola: Programas que influenciam a melhoria do rendimento escolar 

na alfabetização. Escola B 

Nome do 

Programa 
Objetivos 

Público 

Atendi

do 

Ano 

início 

Metodologia de Implantação e Execução 
Custo 

e 

Fonte(

s) de 

Financ

iament

o 

Organização do 

Programa 

Materi

al 

Utiliza

do 

Formas de 

Execução 

 

Mais educação 

 

 

Atender com o 

desenvolvimen

to de diversas 

atividades que 

reforcem a 

aprendizagem 

dos alunos. 

Alunos 

matricu

lados 

na 

escola 

(manhã 

e tarde) 

2012 

Atividades 

variadas de esporte 

e lazer, letramento 

e musica: 

instrumentos de 

corda. 

Materi

al 

utilizad

o com 

recurso 

do 

progra

ma. 

Monitoram

ento através 

de pessoas 

capacitadas, 

estagiárias. 

Gover

no 

federa

l. 

Escola aberta 

 

Capacitar todos 

os interessados 

por meio de 

oficinas. 

Comun

idade 

tanto 

interna 

com 

externo 

da 

escola. 

2012 

Oficinas: Pintura, 

violão, Karatê, 

crochê. 

A 

aquisiç

ão do 

materia

l é feita 

através 

de 

recurso

. 

Cada 

oficina é 

dirigida por 

pessoas 

capacitadas 

pela própria 

comunidade

. 

Gover

no 

federa

l. 

Fonte: Elaborado pelos/as autores/as a partir de dados coletadas junto às escola de setembro a outubro de 2014 

 

Podemos identificar nas duas escolas que o programa que as gestoras julgam que 

melhor auxilia no processo da alfabetização é o programa mais educação. 

O programa mais educação tem o papel de integrar diferentes saberes, espaços 

educativos, e tentar promover uma educação que pressupõe uma aprendizagem para a vida. 

Para que posam adquirir um conhecimento que resulte no desenvolvimento cognitivo, pessoal 

e ser um sujeito atuante para a transformação da sociedade em que vive uma característica do 

programa que seja contra horário as atividades, trazendo para a nossa educação uma escola de 

certa forma ―integral‖. Com financiamento do Governo federal em parceria com a prefeitura 

municipal o programa é desenvolvido em escolas com baixo IDEB e/ou localizadas em zonas 

de vulnerabilidade social.  

Compreende-se que a educação integral em jornada ampliada no Brasil é uma política 

pública em construção e um grande desafio para gestores educacionais, professores e 

comunidades que, ao mesmo tempo, amplia o direito à educação básica e colabora para 

reinventar a escola. 
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Hoje, podemos inferir que as escolas não ofertam o que hoje se entende como 

Educação Integral, pois apenas realizam extensão de atividades esportivas, artísticas e ou 

culturais. Para que as escolas possam contribuir para a construção de uma aprendizagem de 

qualidade e para a formação mais completa possível para o ser humano, contudo as escolas 

precisam ter melhores infraestruturas para o desenvolvimento das atividades que envolvem 

este programa.  

Os outros dois programas apresentados foram: o escola aberta e a sala de recurso. O 

Projeto Escola Aberta oferece os espaços públicos, o Estado junto a parcerias institucionais 

busca responder a uma demanda social por lazer, como forma de contenção e prevenção da 

violência escolar e urbana por intermédio da ocupação com atividades lúdicas e esportivas dos 

jovens das classes populares. Desenvolve tanto a comunidade quanto aos alunos da escola, 

esta estratégia potencializa com parceira entre escola e comunidade a ocupar criativamente o 

espaço escolar aos sábados e/ou domingos. Com atividades educativas, culturais, esportivas, 

de formação inicial para o trabalho e geração de renda oferecida aos estudantes e à população 

do entorno, tendo a educação como ponto chave para a mudança social. 

 Na escola são desenvolvidos torneios de futsal e diversas oficinas como: Pintura, 

violão, Karatê e crochê. Com intuito de proporcionar a contextualização dos moradores ao 

convívio social de forma significativa. Procurando atuar como meio para reversão do quadro 

de violência e construção da cidadania sendo esta uma ação do governo federal juntamente 

com a secretaria de educação do município (SEMED). 

 A escola é o espaço em que a maioria das famílias deposita suas esperanças de ―dias 

melhores‖ para os seus filhos. Segundo Noleto (2008, p. 53) ―A possibilidade de participar, de 

construir coletivamente gera o sentimento de pertencimento, de fortalecimento da autoestima 

e de busca do bem estar comum, que são requisitos para o efetivo exercício da cidadania no 

cotidiano.‘‘ 

Por conta disso, as atividades desenvolvidas devem ser discutidas, pensadas a partir 

das necessidades da comunidade, com um olhar mais social.  

A implantação da sala de recurso nas escolas é um programa do MEC, o qual tem 

como objetivo organizar e ofertar o atendimento educacional especializado (AEE), de forma 

complementar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas 

habilidades, matriculados em classes comuns do ensino regular, assegurando-lhes condições 

de acesso, participação e aprendizagem (BRASIL, 2008). 
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E por meio deste programa e da ação da professora em sala que até as crianças com 

algum tipo de deficiências garantem o direito que já está garantido em lei, que é a aquisição 

da leitura e da escrita. 

Desses programas consideramos os mais relevantes para auxiliar na melhoria do 

rendimento escolar: Mais Educação e o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, o qual nem 

foi citado durante a coleta de dados nas duas escolas. Diante disso, nos interessamos em 

explicar/mostrar como surgiram esses programas e quais suas finalidades. 

Não há como se negar a importância dos programas de formação de professores, no 

entanto não se pode esperar que somente eles conseguissem resolver os problemas 

educacionais. Tais programas devem ser um dos elementos a serem trabalhados quando existe 

a finalidade de promover um ensino e uma educação com qualidade. 

No tocante à implementação da política de ampliação da duração do ensino 

fundamental com antecipação da obrigatoriedade de matrícula as crianças a partir dos 6 anos 

de idade, diversas dificuldades ocorreram conforme temiam analistas dessa política.  

 
3.3.1 Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa 

 

Entre os componentes mais recentes da política para a educação básica brasileira cabe 

destaque ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), instituído pela 

Portaria Ministerial nº 867, de 4 de julho de 2012 (BRASIL, 2012), que estabelece as 

diretrizes e metas para que os alunos das escolas públicas, urbanas e rurais, estejam 

plenamente alfabetizados até o 3° ano do ensino fundamental. 

No campo da legislação, registra-se que o pacto foi instituído pela portaria nº 867 de 4 

de julho de 2012, neste documento estão previstas as diretrizes gerais deste programa 

governamental. Destaca-se também a portaria nº 1.458 de 14 de dezembro de 2012, que 

define categorias para a concessão de bolsas de estudo e pesquisa no âmbito do pacto; a 

medida provisória nº 586 de 8 de novembro de 2012 que dispõe sobre o apoio técnico e 

financeiro da União aos entes federados no âmbito do pacto e, a portaria nº 90 de 6 de 

fevereiro de 2013, que define o valor das bolsas dos participantes da formação continuada do 

Pacto. 

O Pacto, em regime de colaboração com os estados e municípios, centra as suas ações 

na formação continuada, presencial, para os professores alfabetizadores, com incentivo 

financeiro para esses participarem da formação e no monitoramento, controle e 
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acompanhamento dos resultados dos alunos do 3º ano do ensino fundamental por meio de 

exame censitário anual.  

 Percebe-se desta feita que o Pacto, por melhores que sejam as suas intenções, 

permanece com a tônica de outros planos e programas: a) - o foco do problema da educação 

no professor, já que pela forma como foi apresentada, a formação do mesmo daria conta de 

resolver o problema da alfabetização; e b) - monitoramento e controle como garantia da 

eficiência do Pacto. 

Na portaria nº 867 de 4 de julho de 2012 é relevante destacar três dos objetivos do 

Pacto Nacional elencados no artigo 5º: 

  

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

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

ensino fundamental; III melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb) e IV- contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores 

alfabetizadores. 

 

A partir desses objetivos podemos perceber que o pacto enfatiza as áreas de Língua 

Portuguesa e Matemática, tornando assim as demais áreas secundárias, mas elas são também 

importantes para a escolarização das crianças nesta idade de até oito anos. E que o 

investimento na qualidade da educação visa à melhoria dos índices do IDEB e que os 

professores são considerados importantes nessa busca de melhores resultados educacionais. 

O Pacto Nacional é preciso registrar, que é destinado à formação continuada de 

professores alfabetizadores, que são professores que atuam nas turmas de 1º, 2º e 3º anos do 

ensino fundamental e professores de classes multisseriadas. Esta formação consiste em 

encontros de estudo e atividades práticas conduzidas pelos professores orientadores, também 

professores da rede pública de ensino. O referido programa governamental tem duração 

prevista de dois anos e tem como principal referência o Programa Pró-Letramento. 

A formação de professores consiste em um curso presencial destinado aos professores 

alfabetizadores com duração de dois anos, com carga horária de 120 horas por ano, baseado 

no Programa Pró-letramento que tem como proposta de trabalho estudos e atividades práticas 

sendo conduzidos por professores orientadores. Registra-se também que na formação 

continuada promovida pelo Pacto Nacional em 2013 foi enfatizada linguagem e em 2014 está 

sendo enfatizada a matemática (MANUAL DO PACTO, 2012). 

Por fim, não se evidencia no documento de adesão ao pacto a relação com outros 

programas já existentes, caracterizando-o dessa forma, como uma ação isolada que se propõe 
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a resolver problema tão complexo, pelo número de variáveis que envolvem, como a busca 

pela qualidade na alfabetização. 

 

4.3.2 Programa Mais Educação 

 

O Mais Educação que é um programa que segundo o MEC foi criado pela Portaria 

Interministerial nº 17/2007, que aumenta a oferta educativa nas escolas públicas por meio de 

atividades optativas. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC), em parceria com a Secretaria de Educação 

Básica (SEB/MEC) e com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. Sua 

operacionalização é feita por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

Para o MEC, o programa visa promover atividades para melhorar o ambiente escolar. 

A prioridade inicial é atender as escolas que apresentam baixo Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), situadas em capitais e regiões metropolitanas. 

Já para a SEMED o objetivo do programa é ampliar tempo e espaço educativo nas 

escolas favorecendo a formação integral do aluno. Implementado na SEMED em 2008, o 

programa atendeu: 33 escolas e 9.348 alunos em 2008; 40 escolas e 88.873 alunos em 2009; 

42 escolas e 8.913 alunos em 2010, e 51 escolas e 9.600 alunos em 2011. 

O programa é coordenado, no município, pela SEMED e a coordenação geral é feita 

pelo MEC. O programa utiliza kits para cultura, artes e esporte, requeridos pela escola e 

atende de 2ª a 6ª feira, ampliando mais três horas de aula. Sua fonte de financiamento é o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

 

3.4 ENTREVISTAS: O Olhar das Gestoras 

 

Apresentaremos, neste item, os dados levantados a partir da entrevista individual 

realizada com as gestoras, sobre as contribuições e limites das políticas públicas 

implementadas no período investigado para o enfrentamento das dificuldades no processo de 

alfabetização. 

 A técnica utilizada para levantamento dos dados foi à entrevista semiestruturada com 

representantes e/ou gestores das escolas, com a qual buscamos conhecer a visão desses 
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gestores sobre aspectos do tema objeto da investigação no âmbito da escola e das políticas 

públicas. 

Durante as entrevistas realizamos perguntas tendo como principais eixos orientadores: 

as políticas públicas educacionais implementadas pela SEMED; as contribuições das políticas 

públicas para o enfrentamento das dificuldades no processo de alfabetização; os programas, 

projetos e ações desenvolvidas na escola; com recursos materiais e ambiente adequado de 

trabalho que contribuem para uma melhora no rendimento; entre outras. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra. Após a transcrição buscamos 

separar as respostas e organizá-las em categorias e subcategorias quando necessário. 

 

3.4.1 Categorias e Análise  

 

 A partir da leitura dos dados coletados, organizamos as categorias de análise. 

Organizamos em categorias e, destas, apontamos também subcategorias. As categorias a 

serem analisadas são: Contribuições das Políticas Educacionais, Formação, Rendimento, 

Projetos e ações, Planejamento, Recursos pedagógicos e materiais. As subcategorias saem das 

categorias apresentadas. De acordo com os conteúdos recortados para as categorias, fizemos 

algumas considerações acerca das escolas selecionadas para compor a pesquisa e sobre as 

políticas e programas que incidem no rendimento de tais escolas.  

Quadro 8- 1°Categoria para Análise- Contribuições das Políticas Educacionais 

Categorias 

de análise 

Contribuições das Políticas Educacionais 

 

Entrevista A 

Digo insuficiente. É porque quando se fala em Política pública, eu acho que essas estratégias que o 

povo fica inventando pra aumentar a qualidade de ensino, um monte de gente que nem entende nada 

de educação e fica fazendo lei para que o professor aplique na sala de aula, e não é isso que vai 

melhorar a qualidade de ensino. Eles têm que investir e no professor é ele quem fica na sala de aula, 

ele que fica lá na base, né. 

Outra coisa que não dá certo, que faz parte de 2009, que foi implantado no governo Dilma, que o 

aluno não reprova mais, pois antes o aluno reprovava no primeiro ano, agora ele não pode mais ser 

reprovado, agora só pode no terceiro. E tem gente que ainda diz que se o menino reprovar o menino 

está sendo descriminado. Descriminado o aluno fica quando ele chega no quinto ano sem saber nem 

ler PATO. E os meninos estão chegando sem saber ler palavras simples, não tem caso aqui na escola 

não, mas quando chega de outra escola chegam muitos assim. Imagina um menino com 10 e 11 anos 

e ele não sabe ler nada, isso que é discriminação na sala de aula e isso que precisamos sanar na 

educação. Porque o menino tem que ser aprovado sim mais com qualidade e o que acontecendo não é 

isso. Eles estão só jogando pra cima. 

 

Entrevista B 

Acredito que seja quase que inexistentes, pois são ações que não trazem muitos ganhos para a escola.  

Você pode ver que são poucas políticas que investem de verdade para melhorar a aprendizagem 

deles. 

Aqui na escola não consigo, no momento identificar nenhuma que teria impactado em melhora de 

rendimento. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados nas entrevistas – 2014. 
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As afirmações das gestoras apontam que as políticas ainda não conseguem 

―solucionar‖ os problemas aos quais se propõem, e ainda na entrevista com a gestora da 

escola A, vemos que ela acredita que as pessoas que elaboram ou pensam as políticas não 

conhecem de verdade a educação.  

De acordo com Saviani (2007) o PDE não é um Plano de Educação, mas apenas um 

programa de metas que apenas ―teoricamente‖ tem em vista o Plano Nacional de Educação 

(PNE) aprovado em 2001, uma vez que suas ações não são derivadas do ―[...] diagnóstico das 

diretrizes e dos objetivos constitutivos do PNE [...] (p. 1239)‖. Mesmo assim, considera que o 

PDE traz elementos novos e positivos que não existiam em planos anteriores como, por 

exemplo, (Ibid., p. 1242) a ―[...] preocupação em atacar o problema qualitativo da educação 

básica brasileira, o que se revela em três programas lançados no dia 24 de abril: o ‗Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica‘ (IDEB), o ‗Provinha Brasil‘ e o ‗Piso do Magistério‘‖. 

Como podemos perceber o que o autor apresenta corrobora com as palavras das 

gestoras. Já para Esteban (2012), ―As políticas públicas devem zelar pelo bem viver das 

crianças, garantindo-lhes as condições necessárias a um desenvolvimento pleno e feliz; e a 

aprendizagem delas deve ser, sem qualquer dúvida, a principal preocupação da escola‖.  

Para nós, ser feliz na escola implica no estabelecimento de boas relações e interações, 

aprender e passar para a série seguinte. Assim, será que a saída é justificar a necessidade da 

reprovação ou buscar formas de apoiar o aluno em suas aprendizagens?  

Estamos em um momento onde os profissionais da educação necessitam ter um olhar 

mais vasto sobre os aspectos políticos, buscando conhecer mais especificamente as políticas 

educacionais. Se o profissional não tiver uma noção das leis que abrangem sua formação, que 

procure contemplar as relações sociais que envolvem os problemas de ordem social terá 

dificuldade em atuar dentro dos espaços escolares e conseguir mudar alguma coisa na sua 

formação e no seu ambiente de trabalho, por isso é importante esse conhecimento dentro da 

sua formação. 
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Quadro 9 – 2° categoria para Análise – Formação 

Categorias 

de analise 
Formação 

Entrevista A 

[...] Não adianta só fazer formação, se ele não estiver contente, enquanto um professor tiver que se matar 

entre dois, três empregos para melhorar o salário não vai sair uma educação de qualidade [...]. 

[...] Eu acredito, assim que o professor fizesse a formação, uma avaliação em cima do trabalho dele em 

sala de aula, em cima do rendimento, em cima desse trabalho do professor, aumentasse o salário dele, aí 

tinha qualidade. Mas o salário de um professor... em todo canto tem o bom profissional e o mal 

profissional, e o bom profissional recebe o mesmo salário do mal profissional. 

Entrevista B 

[...] Todos os professores tem nível superior e algumas tem especialização, os professores já atuam a 

bastante tempo no quadro de docentes da escola e sempre nas mesmas turmas, nas mesmas séries as 

vezes mudam de turma mas sempre na mesma série. Às vezes final de ano a gente faz alguma alteração 

ou outra dentro da afinidade vendo como ela trabalha durante o ano [...]. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados nas entrevistas – 2014. 

 

Percebemos que existe uma preocupação com a formação dos professores, por parte da 

gestão. Mas na escola que tem maior IDEB percebemos uma maior preocupação, pois além de 

demonstrar a preocupação com a formação das professoras ainda apresenta uma forma de se 

avaliar as professoras depois da formação e com essa avaliação o profissional receber um 

salário melhor por alcançar êxito após a participação dos programas de formação. 

As reivindicações por uma gestão democrática foram atendidas, porém, em meio à 

precarização do trabalho docente, como parte do processo de debilitação do trabalho em geral 

na sociedade, em que o professor precisa se dividir entre diferentes tarefas, não só em uma 

mesma escola, mas em várias, se quiser garantir uma remuneração minimamente satisfatória 

(SAVIANI, 2008). 

A educação, abrangida enquanto política pública educacional, provoca o levantamento de 

um debate expressivo com relação a difusão do conhecimento na área das políticas educacionais. 

Essa questão que propõe a educação vista do foco da política pública vêm, segundo 

Azevedo (2004), dos graves problemas que continuam acerca da educação como prática social e, 

portanto, da inadequação das políticas educativas que estão sendo postas em ação para equacioná-

los. 

GATTI (2003) diz que a formação continuada de professores incide numa questão 

psicossocial, em função da multiplicidade de dimensões que essa formação envolve. 

Segundo a autora, um projeto de formação continuada não pode ser arquitetado 

ignorando-se o conjunto das dimensões que estão envolvidas, a natureza e as características 

psicossociais do ato educativo. Os contextos institucionais e sociais que enquadram as 

práticas dos professores são diversos e as demandas por educação se constroem em campos 

bastante diferentes. 
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Vaillant apresenta alguns aspectos que considera importante para melhorar a 

formação. 

Para tornarmos a carreira atraente é preciso melhorar a relação ensino-

aprendizagem, dessa forma aponta alguns aspectos importantes como: o 

estabelecimento de critérios profissionais; estabelecer requisitos para a certificação 

profissional, o ambiente de trabalho real e remunerado para a contemplação de uma 

qualificação coerente; monitorar as instituições de formação docente, através de 

pesquisas que priorizem os estudos avaliativos da formação realizada nas 

instituições; melhorar mecanismos de recrutamento, considerando o perfil sócio 

demográfico e a escolha da docência em primeira opção; selecionar com rigor os 

formadores, permeando as novas visões diante da formação dos professores; 

promover programas de inserção na docência, como uma opção de política de 

desempenho; formular análises de custos adequadas da formação continuada, dentro 

de um investimento sustentável. (Vaillant, 1993, p. 16) 

 

Assim, podemos perceber que para se obter uma formação de qualidade se necessita 

de diversos aspectos para se realizar uma educação de qualidade. 

 

Quadro 10 - 3° categoria para Análise - Rendimento- Subcategoria: Rendimento escolar 

na Alfabetização. 

Categorias 

de analise 
Rendimento  

Subcategoria: Rendimento escolar na Alfabetização 

 

 

 

Entrevista A 

 

O que poderia contribuir com a melhoria do rendimento mesmo seria o salário do professor ser bem 

gordo, em palavras claras é bem isso. O professor tem que tá contente com o salário dele.  A melhoria 

que está acontecendo é a custa do professor, né, mas esse mesmo professor que tem uma nota boa de 

IDEB esse mesmo professor não tem uma central de ar na sala, você pode ir lá agora que os alunos estão 

lá pingando. E não vem me dizer... Quando respondo o questionário do PDDE interativo, que isso não 

tem nada a ver com o rendimento, isso não tem nada a ver porque ele tá lá escrevendo lei no ar 

condicionado, agora no calor da tarde, a nota do IDEB é 5.8 hoje, se fosse em um ambiente agradável e 

propicio para a aprendizagem, essa escola não seria essa nota não, seria um 7 ou 8. Com esse mesmo 

professor, com esse salário que não é lá essas coisas. 

Então não se tem um programa específico que ajuda a melhorar o rendimento e sim o compromisso do 

professor, da gestão, da escola, o compromisso das pessoas que estão envolvidas neste processo que 

querem fazer a diferença 

Entrevista B 

Procuramos fazer um trabalho mais com a assiduidade com a frequência do aluno que eu acho que a 

maior queixa dos professores é a frequência deles (alunos), essa participação da família no dia a dia do 

aluno em sala de aula. As participações da família, o apoio da família, além de manter a criança na 

escola e assim de dar o apoio em casa, porque assim a gente fica com a criança 4 horas e a gente tem 

criança que vem pra escola todos dias não traz um material, assim ele vai e volta com a tarefinha sem 

fazer a mãe não observa se o material está na bolsa, assim a criança vem com a cara e a coragem pra 

escola. [...], é lógico que dentro de sala ele tem que ter, a escola tem que oferecer uma aula criativa tem 

que oferecer material, tudo, mas assim a gente precisa desse apoio e a maior reclamação dos professores 

é essa, o caderninho vai e não volta mais [...]. 

 Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados nas entrevistas – 2014. 
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Nesta questão percebemos uma grande diferença nas respostas, pois uma escola 

apresenta que o seu insucesso nos rendimentos é de responsabilidade da família, e a outra 

apresenta que o seu sucesso faz parte do compromisso de todos os envolvidos. Ainda coloca 

que se os professores tivessem um salário e um ambiente melhor, com certeza o rendimento 

seria bem melhor do que já se apresenta. Mas Vianna (2005, p. 17) apresenta que: 

 

Os resultados das avaliações não devem ser usados única e exclusivamente para 

traduzir um certo desempenho escolar. A sua utilização implica em servir de forma 

positiva na definição de novas políticas públicas, de projetos de implantação e 

modificação de currículos, de programas de formação continuada dos docentes e, de 

maneira decisiva, na definição de elementos para a tomada de decisões que visem a 

provocar um impacto, ou seja, mudanças no pensar e no agir dos integrantes do 

sistema. 

 

Acreditamos sim que família tem uma grande responsabilidade na formação e 

desenvolvimento do filho (aluno), pois são eles que acompanham toda a história desses 

indivíduos, suas primeiras experiências de vida, por exemplo, são adquiridas na família. 

Como apontado por Soares (2004): ―O processo de alfabetizar na escola sofre, talvez mais que 

qualquer outra aprendizagem escolar, a marca da discriminação em favor das classes 

socioeconomicamente privilegiadas‖ (p. 22). Sabe-se que o apoio da família é importante para 

um melhor desempenho da criança no âmbito escolar, mas essa atuação dos pais ainda é bem 

rara de ocorrer, por conta de vários fatores que não ajudam para acontecer esse 

acompanhamento, principalmente nas classes menos favorecidas. 

Lahire (2008) e Charlot (2000) constatam que a família tem uma grande 

responsabilidade na formação e desenvolvimento do filho (aluno), pois são eles que 

acompanham toda a história desses indivíduos, suas primeiras experiências de vida, por 

exemplo, são adquiridas na família. Neste sentido, é inegável, segundo estes autores, a 

contribuição dos pais para o desenvolvimento humano, seja para o sucesso ou para o fracasso 

escolar dos filhos. 

A gestora da Entrevista A, acredita que a parceria entre todos (as) da escola é 

fundamental para a realização de uma administração e educação escolar de qualidade para se 

chegar a esse índice que todos esperam nas escolas. Essas falas nos permitem analisar o 

quanto todas as ações como um todo pode melhorar os índices apresentados.  
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Quadro 11- 4° Categoria para Análise – Projetos e Ações 

Categorias 

de analise 
Projetos e ações 

Entrevista A 

 

Olha tudo que se faz para melhorar o ler e escrever do aluno é valido. Né, até mesmo a tabuada, que a 

gente fez um campeonato de tabuada no pátio. Foi mais ou menos dois meses colocando os meninos 

para decorar mesmo, incentivando, vamos trabalhar a tabuada, porque a gente aprende a contar nos 

dedos, mas não dá para o menino chegar lá frente contando nos dedos [...]. O outro decorou vai passar na 

frente dele. Então e necessário que se resgate muita coisa, até porque sé o tradicional fosse tão ruim não 

se tinha passado tanto tempo aí. Então o pessoal vai inventando coisas e o que tem... Eles têm que 

valorizar o que se tem e acrescentar em cima, né, isso aqui andou até aqui e hoje não se presta mais nada 

e só se vale isso. Esse tipo de atitude que está acabando com a educação. 

A gente tem um projeto dentro da escola mesmo, que é de leitura, fora as ações que as professoras fazem 

dentro da sala, pra ver se melhora esses alunos. O projeto de leitura tem várias fases, que é com livros 

diferentes, porque esses alunos geralmente eles tem tudo menos um livro para ler em casa. Então a gente 

oferece na escola, agente não tem biblioteca, não temos um espaço construído para o aluno ir lá e 

saborear o livro, ler o livro, entendeu mais a gente faz uma biblioteca ambulante. E fora isso a gente faz 

oficinas, por exemplo, estória em quadrinhos, contar historia, cada vez é uma coisa diferente, ai se junta 

e socializa com entre as salas e professoras, fazendo uma culminância no sábado.  

Entrevista B 

[...] antes do programa mais educação o que agente fazia, as professoras faziam o levantamento dos 

alunos que estavam com dificuldade e a gente oferecia o reforço para esse aluno. Tinha um projetinho 

feito na época que elas trocavam de sala e ofereciam o reforço no horário da educação física; os alunos 

que estavam com dificuldade eles não iam para educação física, eles permaneciam em sala e recebiam o 

reforço nesse horário. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados nas entrevistas – 2014. 

 

Em relação aos projetos e ações desenvolvidas pelas escolas, para se obter uma 

melhoria nos seus índices de avaliação, a escola A apresenta mais ações que ajudam a 

melhorar como projetos de leitura e matemática. O que nos chamou muita atenção foi que a 

escola não espera só ações e políticas vindas de cima para baixo, a escola planeja e 

desenvolve ações complementares. A fala da gestora corroborou com o que destaca Libâneo 

(2001, p. 175): ―[...] precisamos imensamente de professores bem preparados, eticamente 

comprometidos, que tenham um envolvimento no projeto da escola e na execução e avaliação 

dos projetos‖.  

Compreendo que o professor necessita ser o gestor da aprendizagem, o grande 

protagonista do processo de ensinar e aprender, fazendo a diferença na aprendizagem dos 

alunos, sempre acreditando que o sucesso escolar é possível. 

A escola com maior IDEB apresenta preocupações que consideram a aprendizagem da 

criança, mas de forma que respeite também os direitos da criança de brincar, de participar das 

demais atividades da escola. 
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Assim, não podemos considerar a criança apenas num aspecto em detrimento de 

outros. Isto é um grande equivoco da escola, se priorizar somente o conhecimento, 

esquecendo-se de outras possibilidades do universo infantil. 

Já a escola B nos mostrou que depois do Programa Mais Educação não foi realizada 

nenhuma ação diferenciada e quando não se tinha o programa na escola elas realizavam um 

reforço para os alunos que apresentavam mais dificuldades. 

A escola de menor IDEB coloca o reforço como um castigo, ou seja, tira o horário, 

que talvez seja o mais prazeroso para as crianças, a hora da educação física, e coloca aula no 

lugar. 

Para Nóvoa (2009, p. 62): ―[...] a aprendizagem não é separável da vida [...], dos seus 

contextos sociais, dos seus processos de desenvolvimento, dos seus dilemas, daquilo que lhes 

acontece na vida para além da escola‖ 

Então, colocando o reforço como algo para punir ou castigas as crianças pelo mau 

rendimento, isto proporciona aos alunos, além de um ambiente desagradável, um elemento 

que pode influenciar para o lado negativo.  

Para a autora Luck (2002), somente uma escola bem dirigida apresenta bons 

rendimentos e considera que o professor é a figura principal e que contribui para que a escola 

tenha um bom rendimento. Ao professor, segundo a autora, cabe levar o aluno a elaborar 

reflexões, adquirir práticas que façam da escola um lugar significativo, que ele (professor) não 

seja somente um mero transmissor de conhecimento. 

O que se percebe é que somente com ações diferenciadas é que os alunos vão se 

apropriar do processo de alfabetização e letramento. 

 

Quadro 12- 5° Categoria para Análise- Programas 

Categorias 

de analise 
Programas 

Entrevista A 

[...] formação para os professores, né. O que ajuda é isso, outra coisa é o Programa Mais e Educação que 

contribui muito, pois tem as aulas de reforço, as aulas contra turno, e este programa não é só 

brincadeira, né porque, não tem nenhuma formação nenhum recurso que vá dá isso ai, se não for no 

mais educação, né, então essas duas são um ponto positivo. 

Entrevista B 

PROAFEM, PDDE, os da merenda PNAI, PMAI, mais educação, escola aberta, todos envolve recurso e 

prestação de conta, pedagogicamente é o Mais Educação. [...] tirando a parte burocrática que dificulta, 

os programas são essenciais [...]. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados nas entrevistas – 2014. 
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Quando perguntamos, quais os programas que incidem diretamente na melhoria da 

alfabetização, a gestora da escola A apresentou o programa Mais Educação e os programas de 

formação de professores.  

Já a escola B apresentou mais programas vinculados a recursos, auxilio financeiro, 

estes programas fazem diferença sim, mas os programas que acreditamos fazer diferença seja 

os que incluem auxilio pedagógico, pois estes realizam uma mudança no eixo pedagógico. 

O que precisa ser levantado, colocado em questão é a importância de se realizar uma 

formação continuada o que irá propiciar mudanças em suas praticas pedagógicas em sala de 

aula. E isso precisa ser visto principalmente pelos gestores, senão fica como a gestora da 

escola B que nem menciona a importância da formação, principalmente neste processo que é a 

alfabetização. 

 

Quadro 13 – 6° Categoria para Análise – Programa – subcategoria: Mais Educação. 

Categorias 

de analise 

Programa 

Subcategoria: Mais educação 

Entrevista A 

[...] para o mais educação, a gente seleciona os alunos que tem mais necessidade... Que mais tem 

dificuldade, porque não dá pra colocar todos no programa. 

A gente inicia o ano letivo e depois de um mês, onde se pode fazer um diagnóstico é selecionado aqueles 

com mais dificuldade. Mas os alunos que já são da casa geralmente nós já sabemos quem pode ser, 

porque eles têm nota, a gente já conhece esses alunos. Então a gente faz uma seleção mais dos novatos. 

Nós cadastramos 215 alunos para participar, como eu tenho um tanto de alunos, eu só posso cadastrar 

esse número de alunos. 

Entrevista B 

A escola começou a ter o programa Mais educação a partir de 2009. [...] o mais educação ai eles vem em 

horário contrario em horário fixo, primeiro, segundo e terceiro ano, principalmente os alunos das series 

iniciais que estão na fase da alfabetização, a professora faz um levantamento no inicio do ano, pegamos 

o Máximo das crianças por sala, pegam aqueles que estão realmente com dificuldades, a gente faz um 

levantamento, manda um encaminhamento uma autorização para a mãe dizendo que ela está precisando 

de reforço, e se ela autoriza a criança vir em horário contrario. 

[...] três vezes na semana, esse aluno que vem no horário contrario não recebe só o reforço, ele pega uma 

hora a uma hora e meia de reforço na língua portuguesa, letramento e recebe mais uma hora e meia 

matemática com um monitor diferente e tem a parte de recreação as vezes tem musica ou recreação em 

jogos, nesse mesmo dia que ele vem o dia que ele vem não fica o tempo todo em sala só no reforço tem 

outras atividades, os alunos vem três vezes na semana mas o programa é todo dia, todo dia tem alguma 

atividade, tem letramento, matemática agora estamos tendo produção de texto e esporte e lazer, já entra o 

jogos. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados nas entrevistas – 2014. 

 

Percebe-se que o programa visa valorizar as atividades educacionais extraescolares e a 

articulação entre o trabalho escolar e a vida em sociedade, estabelecendo assim, um diálogo 

entre escolas e comunidades, e com esse dialogo se amplia a dimensão das experiências 
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escolares na vida dos alunos, que poderá ser um dos fatores para a qualificação da educação 

pública brasileira. 

[...] o Programa Mais Educação (PMEd) é um dos programas criados como política 

de ação contra pobreza, exclusão social e marginalização cultural. Prevê ações sócio 

educativas no contraturno escolar para alunos do Ensino Fundamental (EF), 

defendendo a ideia de que a ampliação do tempo e espaços educativos seja solução 

para a problemática da qualidade de ensino. (ROSA, 2012, p.3) 

 

 Segundo a autora o programa mais educação seria uma política de educação que faz a 

oferta de atividades socioeducativas no contraturno escolar, apostando assim, que a ampliação 

do tempo e dos espaços educativos possa ser a solução para os problemas da qualidade de 

ensino, bem como estratégia de combate à pobreza, à exclusão social e à marginalização 

cultural. 

Segundo as gestoras, o programa dá prioridade para as crianças que estão na fase da 

alfabetização, sendo que desta forma hoje elas conseguem que o aluno tenha um ―reforço‖.  

Mas o aluno vem três vezes na semana e tem que dividir o horário com tantas outras 

atividades que muitas vezes não tem muito haver com o que aluno está vendo em sala de aula. 

Será que só este programa, só essas horas, dá conta, faz diferença no rendimento das crianças? 

Este programa se apresenta como um programa de educação integral, mas será que ele 

consegue fazer e ter uma educação verdadeiramente integral? Essas são algumas das 

indagações que surgiram quando começamos a pensar sobre o programa a partir das falas das 

gestoras. 

 

Quadro 14- 7° Categoria para Análise- Planejamento 

Categorias 

de análise 
Planejamento 

Entrevista A 

Elas não planejam junto não, elas são bem individualistas, nesse ponto. Elas trocam experiência se 

reúnem e conversam o que dá certo o que não dá. Então elas sabem socializar o planejamento. Fora isso 

as orientadoras e supervisoras vão puxando, conversando e quando se vê a necessidade se para tudo e faz 

uma reunião. 

Entrevista B 

Um período que a gente ficou sem coordenador, porque a coordenadora que a gente tem hoje que esta de 

licença, esta faz uns dois anos antes ela era professora ai ela passou para a supervisão, mas ficou muito 

tempo sem coordenador, como te falei é complicado, para trabalhar direto com o professor para ver qual 

é as dificuldades que eles tem, para dar o suporte que eles precisam diretamente, para a direção fazer 

esse papel a gente ate faz mas não fica bem feito, a gente tenta fazer mas a gente faz o mínimo, acaba 

ficando assim superficial a parte que tem de obrigação para fazer, aquela coisa de ficar mais próxima, de 

dar o apoio o suporte par o professor mesmo, para que ele melhore a aula dele pra que o aluno melhore o 

rendimento, não tem como a gente dar conta, então assim sem o coordenador não tem como. Na parte 

pedagógica é um profissional que de apoio aos professores, que é o que não tem um coordenador, que 

trabalhe direto com os professores, acho que interfere, a questão do acompanhamento da família que 

também precisa. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados nas entrevistas – 2014. 
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O planejamento é um recurso que consideramos de extrema importância para se obter 

um melhor desempenho nas aulas e assim sucessivamente nas avaliações. Mas como podemos 

ver o planejamento fica em segundo plano de acordo com as palavras das gestoras. 

A ausência de um processo de planejamento de ensino nas escolas, aliado às demais 

dificuldades enfrentadas pelos docentes do seu trabalho, tem levado a uma contínua 

improvisação pedagógica das aulas. Em outras palavras, aquilo que deveria ser uma prática 

eventual acaba sendo uma ―regra‖, prejudicando, assim, a aprendizagem dos alunos e o 

próprio trabalho escolar como um todo. (FUSARI, 2008) 

A gestora da escola A coloca que se as coordenadoras observarem que há necessidade 

elas conversam separadamente com cada professora, elas somente socializam as experiências 

que deram certo, mas esse momento só ocorre no final do semestre. 

A escola B diz que não se tem o profissional responsável por acompanhar e verificar 

se as professoras estão fazendo o planejamento e o colocando em pratica, a gestora acredita 

ainda que esse seja um dos motivos por o rendimento e o IDEB da escola estar baixo. 

Portanto, se precisa do profissional para atender e dar o suporte ao professor e integrar a 

família no ambiente escolar. Como a escola ficou um bom tempo sem coordenador pode ser 

que por falta deste suporte pedagógico que a escola tenha caído em rendimento. 

O que se precisa é quebrar o paradigma de que o ato de planejar é um ato técnico, uma 

obrigação. Este precisa ser visto como um eixo norteador de sua prática, da prática 

pedagógica. 

  

Quadro 15- 8° Categoria para Análise- Recursos pedagógicos e materiais. 

Categorias 

de análise Recursos pedagógicos e materiais 

Entrevista A 

 

As professoras aqui tem o básico, elas tem com o que a escola pode comprar com o recurso que é 

recebido, seja do governo federal, que no ano passado foram cortado a maioria do recurso, até do mais 

educação cortou, né. [...] Aqui no colégio tem o básico, 8 salas de aula, de manhã e de tarde da 16, quase 

500 alunos e repassado a escola o quantitativo mensal de PROAFEM de 2.200,00 reais por mês, e com 

esse dinheiro que se compra gás, toner, impressora, fogão, material de limpeza, pincel, papel, tudo que 

você pensar que tem dentro de uma escola é comprado com esse recurso mensal, você sabe que com esse 

recurso não mantém muitas vezes as despesas de uma casa, mas é isso que mantém uma escola como 

essa. 

E os professores não muito na sala, mas têm os ventiladores onde fazemos sempre a manutenção, o 

pincel, impressões, folhas... Onde eles podem imprimir continuamente. 

Entrevista B 

[...] A escola tem muito material, como jogos tem muita coisa, a gente procura dar esse apoio para eles, 

tem uma escala, plano de atividade que foi montado para a turma da manha principalmente, que é para 

orientar o professor tem o dia para ele ir para sala de vídeo, tem o dia para ele ir para a sala de leitura, 

tem o dia dos jogos, tem o dia do parquinho, assim pra tornar a aula, a aula não ficar cansativa, tornar a 

aula diversificada, ter outras atividades, para eles não ficar só dentro de sala [...] à falta de climatização 

nas salas acaba sendo uma dificuldade, ate porque morramos em uma cidade onde o clima é muito 

quente.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados nas entrevistas – 2014. 
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Percebemos na fala da gestora A que a escola tem poucos recursos, mas o que elas têm 

se aproveita da melhor maneira possível. Já a escola B apresenta que a escola possui recursos 

importantes para auxilio pedagógico didáticos, mas podemos inferir a partir das observações 

dos espaços que a escola não tem espaços e nem recursos disponíveis para auxiliar na 

melhoria do processo de alfabetização. 

O que as duas escolas apresentam como sendo importante para esse processo é a falta 

de climatização nas salas de aula.  

De acordo com Viégas ―toda a criança é capaz de aprende, se lhe for oferecidas as 

condições de tempo e de recursos para que exercite suas competências ao interagir com o 

conhecimento.‖ (2011, p.158). 

Mas se as escolas não tem como oferecer essas condições o que se pode fazer? A partir 

das considerações feitas sobre a escola até o momento, podemos inferir que ainda se falta 

muito para conseguir oferecer essas condições, para que a criança possa apreender os 

conhecimentos necessários. 

Diante do que foi apresentado podemos colocar em evidencia as diferenças e o que se 

tem em uma escola que apresenta maior IDEB e outra que se apresenta com menor IDEB. 

Percebemos o quanto a gestora da escola A está preocupada com a formação, que as 

professoras participem de programas de formação, utiliza o Programa Mais Educação para 

ajudar as crianças a melhorarem seus rendimentos. Entendemos na fala da gestora que as 

crianças que melhoram seus rendimentos participam com mais assiduidade dos projetos 

culturais como o da dança, capoeira, música, entre outros. E assim os alunos melhoram seus 

rendimentos para participarem desses programas. Coloca a responsabilidade pela 

aprendizagem dos alunos como responsabilidade de todos os funcionários da escola, como 

apresentado na fala da gestora A: ―os funcionários que estão comigo são guerreiros, não só o 

professor, mas toda a equipe faz um trabalho em conjunto. Não vai pensar que porque a 

pessoa limpa a escola que eu não vou cobrar. Vem desde o porteiro até o professor para ajudar 

nesse processo‖. 

 Essas são só algumas das observações que acreditamos ser essenciais para que 

aconteça a melhoria dos indicadores da escola. 

Já a escola B apresenta pouca ou quase nenhum programa que auxilie na formação dos 

alunos, coloca a família e a classe econômica como se fossem os principais motivos por se 

apresentarem com seus indicadores baixos. A falta de um profissional responsável por auxiliar 

os professores, a falta de climatização é um dos quesitos mencionados nas duas escolas, como 

elemento fundamental para a escola não ser melhor. 
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O que intuímos após esse estudo é que ainda se falta muito para conseguir oferecer as 

condições necessárias, para que a criança possa apreender os conhecimentos de forma plena e 

feliz nesse processo tão complexo que é a alfabetização. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesta pesquisa procuramos pesquisar, como as políticas públicas implementadas pela 

rede municipal têm influenciado o rendimento escolar na alfabetização e analisar as 

contribuições e limites das políticas públicas voltadas à melhoria do rendimento escolar na 

alfabetização em duas escolas públicas da rede municipal urbana em porto velho. 

 Desta forma, podemos colocar que a partir do referencial teórico e do levantamento de 

dados, a pergunta inicial e seus objetivos foram respondidos. 

A análise das políticas públicas de educação que foram sendo implementadas no 

Município de Porto Velho após as mudanças determinadas pela LDB 9394/96, a partir dos 

programas e ações que as materializam no espaço escolar, tem possibilitado compreender as 

razões das dificuldades enfrentadas pelas instituições escolares para garantir as aprendizagens 

fundamentais aos seus alunos e alunas. 

A pesquisa nos trouxe uma visão mais ampla da problemática que envolve a 

alfabetização, onde precisa ser estudado, pois ainda encontramos indícios de uma 

alfabetização precarizada, onde impede os alunos a alcançar avanço em sua autonomia leitora 

e escritora. 

 Diante dos estudos realizados, percebemos que enfrentar o fracasso escolar é um 

desafio do município e de toda a sociedade brasileira, pois o futuro do país quanto ao 

desenvolvimento econômico, social e cultural poderá ser comprometido diante de índices 

ainda tão elevados de evasão e repetência nas escolas, ou aprovação sem assimilação do 

conhecimento. 

A educação necessita de uma nova abordagem para se conseguir eliminar o problema 

do fracasso escolar, ser planejada e desenvolvida para atender as necessidades formativas dos 

alunos. Para isso, é preciso considerar que o conhecimento é uma construção individual e 

coletiva, e à escola cabe o papel de fornecer condições adequadas a essa construção. 

Assim, realizamos pesquisas bibliográficas com intuito de contextualizar as políticas 

públicas educacionais. Em nossos levantamentos observamos que tanto na esfera nacional 

como municipal existem políticas e ações voltadas para a alfabetização e que as municipais 

são, de certa maneira, decorrentes ou atreladas às nacionais, se esgotando em si mesmas e 

acabando como se não fizesse parte de um todo, muito maior. 
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Ainda que a gestão se empenhe para modificar a realidade escolar, sempre devemos 

pensar como medidas que auxiliem a melhoria do rendimento: o acompanhamento dos pais, 

da escola, cooperação dos colegas, apoio didático, técnico/pedagógico, entre outras medidas. 

Ressaltamos que os resultados apresentados pelas avaliações externas, não refletem a 

realidade encontrada dentro das escolas, percebemos que são poucas coisas que as escolas 

aqui estudadas têm de diferentes, mesmo uma apresentando ―sucesso‖ e a outra ―insucesso‖ 

em relação aos indicadores. 

Ainda ficamos com algumas indagações durante a pesquisa a respeito dos indicadores. 

Ou seja, será que essas provas aplicadas nas escolas podem ―aprovar‖ com somente uma nota 

o sucesso ou insucesso real dos alunos? E as escolas que não apresentaram sucesso, existirá 

um acompanhamento especializado para melhorar? Colocam o porquê do ―sucesso‖ ser tão 

importante (para os pais e as crianças), já que é somente uma vez a cada dois anos?  

E para as escolas transformarem um pouco os seus indicadores se precisa analisá-la 

em seu conjunto, sob a perspectiva de sua totalidade, considerando os seus múltiplos 

determinantes, ou seja, o fracasso escolar é visto como se fossem produzidas pelas relações 

sociais, nas relações que se estabelecem entre sociedade, escola, aluno, família, prática 

pedagógica e políticas educacionais, tais relações não se harmonizam e dentro do contexto 

educacional são vistos como se cada uma caminhasse sozinho, o que não deveria ocorrer para 

que se tenham uma educação de qualidade.  

Portanto, consideramos importante que os gestores das escolas observem seus 

resultados e consigam se reorganizar para realizar novas discussões e metodologias para 

promover melhoria do ensino, sempre levando em consideração os fatores intraescolar e 

extraescolar. 

Até porque aprender a ler e escrever são direitos garantidos em vários documentos 

oficiais, inclusive no Plano Nacional de Educação, isto porque vivemos em uma sociedade 

centrada na escrita. Acreditamos assim, que todo ser humano tem o potencial para aprender e 

desenvolver essas operações independentes de sua classe social, origem, sexo ou etnia. Isto 

quer dizer que o tão falado fracasso escola, perpassa por um viés muito maior do que está 

apresentado, desta forma significa que as crianças não estão tendo oportunidade e condições 

materiais para se passar por esse processo e alcançar êxito em suas aprendizagens. Portanto, 

se necessitaria de muitos projetos, politicas e ações para que a Educação atendesse a um 

padrão mínimo de qualidade. Contudo, o ideal e o real estão andando de lados opostos e é isso 

que percebemos hoje no município.  
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Tabela apresenta dados referentes ao IDEB das escolas municipais de Porto Velho- Dados coletados no site do INEP em 2014. 

 
Ideb Observado Metas Projetadas 

Escola  2005  2007  2009  2011  2013  2007  2009  2011  2013  2015  2017  2019  2021  

EMEF ANTONIO FERREIRA DA SILVA 3.9 4.4 5.1 5.1 5.4 4.0 4.3 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 

EMEF AUTA DE SOUZA 
 

3.3 3.5 4.2 4.0 
 

3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 4.9 5.2 

EMEF CORA CORALINA 
  

4.1 3.9 3.9 
  

4.4 4.7 4.9 5.2 5.5 5.8 

EMEF DEIGMAR MORAES DE SOUZA 
  

3.0 3.6 3.2 
  

3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 

EMEF ELY BEZERRA DE SALLES 
    

3.3 
    

3.6 3.9 4.2 4.5 

EMEF ENG WADIH DARWICH ZACARIAS 3.0 3.3 4.2 3.4 3.7 3.0 3.4 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 

EMEF ERMELINDO MONTEIRO BRASIL 
  

3.7 3.1 3.9 
  

4.0 4.3 4.5 4.8 5.1 5.4 

EMEF ESTELA DE ARAUJO COMPASSO 3.5 3.6 4.7 4.2 4.5 3.6 4.0 4.4 4.7 4.9 5.2 5.5 5.8 

EMEF FLAMBOYANT 
 

3.2 3.5 3.9 3.5 
 

3.4 3.8 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 

EMEF FLOR DO CUPUACU 
   

4.1 3.6 
   

4.4 4.7 5.0 5.2 5.5 

EMEF FRANCISCO ELENILSON NEGREIROS 
  

4.2 4.2 4.3 
  

4.5 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9 

EMEF HENRIQUE DIAS 
  

3.7 3.5 4.1 
  

3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 

EMEF JOAO RIBEIRO SOARES 3.6 4.3 5.3 4.9 5.8 3.7 4.0 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9 

EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON 3.8 3.8 4.0 4.2 4.8 3.9 4.3 4.7 4.9 5.2 5.5 5.8 6.0 

EMEF JOSE DE FREITAS 
  

4.2 3.0 2.3 
  

4.5 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9 

EMEF MANOEL APARICIO NUNES ALMEIDA 3.8 4.0 3.6 3.9 3.8 3.8 4.2 4.6 4.9 5.1 5.4 5.7 6.0 

EMEF MANOEL MACIEL NUNES 
  

3.0 
 

2.9 
  

3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 

EMEF MARECHAL RONDON 
    

3.5 
    

3.8 4.1 4.4 4.7 

EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARE 
  

3.4 4.4 4.3 
  

3.7 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 

EMEF PE CHIQUINHO 3.7 4.2 4.1 4.2 4.5 3.7 4.1 4.5 4.8 5.1 5.3 5.6 5.9 

EMEF PROFª MARIA DO CARMO RIBEIRO 
  

4.3 4.5 3.5 
  

4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 5.9 

EMEF PROF MARIA IZAURA DA COSTA CRUZ 3.3 3.7 4.0 3.5 3.8 3.4 3.7 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 

EMEF PROFESSOR ANTONIO AUGUSTO REBELO DAS 

CHAGAS 
3.8 4.0 3.9 4.0 4.7 3.8 4.2 4.6 4.9 5.1 5.4 5.7 6.0 

EMEF PROFESSOR PEDRO TAVARES BATALHA 3.5 4.0 4.0 4.6 4.8 3.6 3.9 4.4 4.6 4.9 5.2 5.5 5.8 

EMEF RAIMUNDO AGOSTINHO DA SILVA 3.5 4.0 3.6 4.2 4.6 3.6 3.9 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 5.7 
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EMEF RIO GUAPORE 3.6 4.3 5.0 4.6 4.7 3.7 4.0 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9 

EMEF RIO MADEIRA 3.6 3.9 4.0 4.1 4.4 3.7 4.0 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 

EMEF RIO PARDO 
   

3.5 5.1 
   

3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 

EMEF SANTA JULIA 
   

3.7 4.0 
   

4.0 4.2 4.5 4.8 5.1 

EMEF SAO PEDRO 3.9 4.0 3.5 4.4 4.5 4.0 4.3 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 

EMEF SANTA JULIA 
   

3.7 4.0 
   

4.0 4.2 4.5 4.8 5.1 

EMEF SAO PEDRO 3.9 4.0 3.5 4.4 4.5 4.0 4.3 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 

EMEF SAUL BENNESBY 3.5 4.2 3.9 4.2 3.9 3.6 3.9 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 5.7 

EMEF SENADOR DARCY RIBEIRO 3.7 3.6 4.3 4.6 4.7 3.8 4.1 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 5.9 

EMEF SENADOR OLAVO PIRES 3.7 3.7 4.4 4.6 4.7 3.8 4.1 4.6 4.8 5.1 5.4 5.7 6.0 

EMEF ULISSES SOARES FERREIRA 3.9 4.1 4.1 4.1 3.9 4.0 4.3 4.8 5.0 5.3 5.6 5.9 6.1 

EMEIEF 12 DE OUTUBRO 
  

3.8 4.0 4.5 
  

4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 

EMEIEF ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS 
  

4.2 
 

*** 
  

4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9 

EMEIEF BOM PRINCIPIO 
   

4.1 4.4 
   

4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 

EMEIEF BROTO DO ACAI 
 

5.2 4.9 4.7 4.5 
 

5.3 5.7 5.9 6.1 6.4 6.6 6.8 

EMEIEF CHAPEUZINHO VERMELHO 3.0 3.4 4.0 4.0 5.1 3.1 3.4 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 

EMEIEF COR DE JAMBO 
   

3.5 4.6 
   

3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 

EMEIEF DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 
   

4.8 *** 
   

5.1 5.3 5.6 5.9 6.1 

EMEIEF DRA ANA ADELAIDE GRANGEIRO 
  

3.4 3.6 4.0 
  

3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 

EMEIEF FLOR DE LARANJEIRA 
    

4.8 
    

5.1 5.4 5.6 5.9 

EMEIEF FLOR DO PIQUIA 
 

3.4 
 

4.2 *** 
 

3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 

EMEIEF GUADALUPE 
 

4.3 4.5 5.0 4.4 
 

4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 5.9 6.2 

EMEIEF JOAO AFRO VIEIRA 
   

2.8 2.7 
   

3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 

EMEIEF JOAQUIM VICENTE RONDON 
  

2.6 3.4 3.8 
  

3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 

EMEIEF JOSE A DA SILVA 
  

3.9 5.6 7.3 
  

4.2 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 

EMEIEF MARIA CASAROTO ABATI 
  

3.6 3.9 4.4 
  

3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 

EMEIEF NACIONAL 4.1 3.9 3.0 3.6 4.0 4.1 4.5 4.9 5.2 5.4 5.7 6.0 6.2 

EMEIEF NOSSA SENHORA DO AMPARO 
    

4.8 
    

5.1 5.4 5.6 5.9 
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Fonte: INEP/MEC (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMEIEF PADRE GEOVANI MENDES 
  

3.7 3.8 4.3 
  

4.0 4.3 4.5 4.8 5.1 5.4 

EMEIEF PE DE MURICI 
   

4.0 4.1 
   

4.3 4.6 4.9 5.2 5.4 

EMEIEF PEQUENO POLEGAR 
  

6.0 
 

*** 
  

6.2 6.4 6.7 6.9 7.1 7.3 

EMEIEF PINGO DE GENTE 2.9 3.8 3.7 3.9 4.0 2.9 3.2 3.7 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 

EMEIEF PROF MARIA JACIRA FEITOSA DE CARVALHO 
  

3.6 3.7 4.4 
  

3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 

EMEIEF SAO MIGUEL 3.3 3.6 4.2 3.9 3.7 3.3 3.7 4.1 4.4 4.7 4.9 5.2 5.5 

EMEIEF SOM DA CRAVIOLA 
   

4.8 3.9 
   

5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 

EMEIEF VOO DA JURITI 
 

4.5 4.8 5.3 
   

4.7 5.0 5.3 5.6 5.9 6.1 

EMEIF MIGUEL FERREIRA 
 

 
 

5.0 
   

 
 

5.2 5.5 5.8 6.0 

IME FRANCISCO ERSE 3.6 4.5 4.4 4.4 4.4 3.7 4.0 4.4 4.7 5.0 5.3 5.5 5.8 


