
INDICAÇÕES PARA FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

ALFABETIZADORES 

 

No Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, a alfabetização é 

concebida como “um processo em que, ao mesmo tempo, as crianças possam aprender 

como é o funcionamento do sistema de escrita (relacionar unidades gráficas, as letras 

individualmente ou os dígrafos, às unidades sonoras, os fonemas), de modo articulado e 

simultâneo às aprendizagens relativas aos usos sociais da escrita e da oralidade. 

(BRASIL, 2012, unidade 1, ano 3, p. 15-16). Desse modo, assim como é proposto pela 

Associação Brasileira de Alfabetização (ABAlf), ela tem um significado abrangente, pois 

além do domínio do Sistema de Escrita Alfabética, se caracteriza como uma prática 

discursiva, e, desse modo, concretiza-se por meio de eventos de letramento 

diversificados, possibilitando uma leitura crítica da realidade pelos estudantes. Por esse 

prisma, a alfabetização se sustenta no princípio do diálogo, do respeito à diversidade e à 

pluralidade de ideias e na ação conjunta dos que lutam por uma alfabetização que garanta 

os direitos de aprendizagem da leitura, da escrita e suas interfaces com a oralidade a todas 

as crianças, jovens, adultos e idosos de nosso país, bem como elemento indispensável 

para o exercício pleno da cidadania.  

Neste sentido, este Coletivo reivindica a revogação da Política Nacional de Alfabetização 

(PNA), pois esta proposta é pautada na negação de um conjunto de construtos teóricos e 

práticos acerca da alfabetização consolidado em pesquisas nos últimos anos, além de 

representar uma visão dicotômica sobre ciência, que  supervaloriza uma única 

abordagem, negando, assim, a possibilidade do debate entre diferentes perspectivas 

teóricas.  

Da mesma forma, o Coletivo que assina este documento entende que a formação 

continuada de alfabetizadores precisa: 

Definir o ciclo de alfabetização com temporalidade e duração de três anos, conforme as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNs), na qual orienta, de acordo 

com CNE/CEB nº 4/2008, que o antigo terceiro período da Pré-Escola, passou a 

representar o primeiro ano do Ensino Fundamental, e este não pode se confundir com o 

anterior primeiro ano, pois se tornou parte integrante de um ciclo de 3 (três) anos, 

denominado “ciclo da infância” (BRASIL, p. 38, 2013). 



Reconhecer a especificidade da formação dos alfabetizadores relacionada às concepções 

e práticas que formam uma cultura profissional e a identidade, predominantemente de 

alfabetizadoras, considerando o quantitativo de profissionais e se constitui num direito a 

ser assegurado.   

Ser universalizada ao mesmo tempo em que garanta, contemple e assegure a autonomia 

das instituições educacionais que a desenvolvem, entes federados, municípios e o Distrito 

Federal.  

Estabelecer diálogo entre educadores que representem diferentes concepções e defendam 

variadas metodologias de alfabetização fundamentadas em perspectivas discursivas de 

linguagem, que favoreçam práticas diversificadas de interação por meio da leitura, escrita 

e oralidade. 

Produzir textos de referências iniciais que serão desdobrados em textos elaborados 

durante o tempo da formação, com a participação e autoria das(dos) professoras(res) 

alfabetizadoras(res). 

Dialogar com os direitos da infância, de jovens, de adultos e idosos de acordo com a 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990) e conforme determina a 

Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 205, no qual a educação é um direito de 

todos os cidadãos e dever do Estado e da família e deve ser promovida visando o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. O princípio constitucional está de acordo com o Plano Nacional de 

Educação (PNE), sancionado pela Lei nº 13.005/2014, até 2024, que o Brasil deve 

erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. 

Articular a formação às políticas afirmativas visando garantir direitos específicos de 

pessoas com deficiências, pessoas em privação de liberdade, comunidades quilombolas, 

ribeirinhas, indígenas, do campo, (i)migrantes, entre outras. 

Fortalecer políticas e práticas que valorizem a diversidade das relações étnico-raciais e o 

seu protagonismo durante o processo de alfabetização por meio de práticas didático-

pedagógicas multiculturais. 

Assegurar políticas de articulação e continuidade do trabalho pedagógico entre Educação 

Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, valorizando a participação das crianças 

e o reconhecimento das culturas infantis, da ludicidade e do brincar. 



Ser reconhecida uma rede interinstitucional de formação continuada, em diálogo com 

Ministério da Educação (MEC), com os municípios, os estados e o Distrito Federal, por 

meio das Universidades públicas, considerando o reconhecimento por suas atuações em 

políticas governamentais anteriores relacionadas com formação inicial e continuada de 

professoras(res) alfabetizadoras(es). 

Considerar outras Políticas de Educação  - como o Plano Nacional de Educação (PNE), a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as políticas de inclusão e avaliação do 

Ministério da Educação (MEC), - para promover diálogos acerca da políticas que 

envolvem também a alfabetização no contexto da Escola Básica. 

Articular-se a políticas públicas que garantam a materialidade necessária para o acesso 

aos textos, como a Política Nacional de Livro Didático, a Política Nacional de Bibliotecas 

Escolares, e outras políticas que promovem a participação dos alunos nas culturas do 

escrito na contemporaneidade, como aquelas que se relacionam com as tecnologias 

digitais, assegurando a especificidade de contextos (educação do campo, quilombola, 

indígena, etc.) e as dimensões étnico-raciais, em uma perspectiva de alfabetização que 

considere a discursividade da linguagem em diferentes práticas de letramento. 

Definir políticas e programas de fortalecimento e apoio das aprendizagens das crianças 

como parte de ações estratégicas de enfrentamentos para os desafios existentes na 

consolidação dos direitos assegurados para todos estudantes com a alfabetização e, 

portanto, como condições para evitar impactos na trajetória estudantil, considerando 

idade/série ou série/conhecimento escolar.  

Considerar que as didáticas de formação precisam equilibrar discussões políticas teórico-

pedagógicas com ações que envolvem o debate sobre as experiências de alfabetizadoras 

(res), em consonância com as políticas públicas dos municípios, dos estados, do Distrito 

Federal e nacionais que envolvam a alfabetização. 

Contar com a participação e o compromisso dos municípios, dos estados e do Distrito 

Federal na manutenção dos docentes no ciclo de alfabetização, garantindo um quadro 

profissional estável e, preferencialmente, composto por profissionais concursados. 

Pactuar responsabilidades dos entes municipais, estaduais e do Distrito Federal com a 

garantia de condições de trabalho e de dedicação exclusiva das professoras (res), 

estabelecendo 40 horas de trabalho semanal, condição necessária para o desenvolvimento 



do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão do trabalho pedagógico no ciclo de 

alfabetização. Logo, uso de parte do tempo dedicado à docência e outro para planejamento 

e ensino, conforme a Lei nº 11.738/2008 que no seu artigo 2º no parágrafo 4º propõe o 

limite de 1/3 da carga horária para planejamento e 2/3 da carga para o desempenho das 

atividades de interação com os estudantes, ou seja, a atuação em sala de aula. 

Investir na definição de políticas de valorização profissional docente, com plano de 

carreira prevendo remuneração adequada e justa. 

Assegurar carga horária específica para reuniões pedagógicas, de acordo com os tempos 

de trabalho das professoras alfabetizadoras (res), como de espaço físico adequado para a 

discussão de políticas, concepções e práticas de alfabetização. 

Garantir espaço e hora atividade para o planejamento do trabalho pedagógico no ciclo de 

alfabetização dentro da carga horária de trabalho da professora (res) na escola. 

Garantir a valorização do profissional que atue em outras atividades com alfabetização, 

como professor auxiliar, atendente, oficineiro, especialista, defendendo sua participação 

nos programas promovidos pelo Ministério da Educação (MEC). 

Garantir pagamento de bolsas de estudos pelo Ministério da Educação (MEC) para os 

professores em processo de formação continuada em programas federais. 

Afiançar contrapartida dos entes federados com o pagamento de diárias e passagens para 

a professoras (res) alfabetizadoras(res) participarem de atividades de formação 

continuada promovidas pelo Ministério de Educação (MEC) em articulação com os 

Centros de Pesquisas das Universidades públicas. 

Promover estratégias de registro e divulgação nacional, regional e municipal de ações 

institucionais e práticas exitosas (projetos, materiais didáticos, documentos curriculares, 

sequências didáticas, jogos, entre outros) em repertórios digitais de acesso livre, que 

contemplem diversas formas e linguagens, tais como vídeos, textos, imagens entre outros. 

Propor políticas de avaliação das propostas de formação continuada para alfabetização, 

implementadas pelo Ministério da Educação (MEC), com a participação de 

representações das redes municipais de Educação, dos estados, do Distrito Federal e 

instituições públicas envolvidas nestas políticas, estabelecendo práticas metodológicas e 

instrumentos quantitativos e qualitativos, para avaliar os desdobramentos (a curto prazo) 

e impactos na alfabetização (médio ou longo prazo). 



Implementar ações federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal que incentivem 

pesquisas sobre projetos para formação continuada de alfabetizadoras (res), assim como 

estimular editais específicos e linhas de financiamento próprias para programas de pós-

graduação e outras entidades públicas para este fim. 

Implementar cursos de especialização latu sensu sobre Alfabetização e Letramento para 

professoras(res) e profissionais da Educação, como coordenadores pedagógicos, 

orientadores e supervisores educacionais atuantes no ciclo de alfabetização. 

Implementar curso de Mestrado Profissional em Alfabetização, por meio em Rede 

Nacional, composta por Universidade públicas de todo país, de forma semipresencial e 

regionalizada, com recursos para custeio e pagamento de bolsas de estudos pelo 

Ministério da Educação (MEC). 

Incorporar pesquisadores/formadores/professores que participaram de políticas, como o 

Pró-Letramento e PNAIC, em novas propostas do Ministério da Educação (MEC) sobre 

o tema, ressaltando-se o protagonismo das Universidades públicas brasileiras em vários 

e distintos projetos de formação continuada de professoras(es) alfabetizadoras(es).   

 

Dezembro de 2022.  

 

Instituições da Rede Dialógica de Formação Continuada: avaliação do Pacto Nacional da 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)  

INSTITUIÇÕES REPRESENTADAS POR PARTICIPANTES 

Colégio Universitário Geraldo Reis - COLUNI-UFF 

Fundação de Apoio à Escola Técnica – FAETEC/RJ 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio 

Pontifícia Universidade Católica Goiás - PUC Goiás 

Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul 

Rede Marista de Educação – RS 

Rede Municipal de Educação de Santa Maria - RS 

Rede Municipal de Ensino de Pelotas Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre - RS 

Rede Municipal de Ensino de Quevedo - RS Rede Municipal de Olinda 

Secretaria de Estado de Educação do Maranhão - SEDUC/MA 

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro - SEEDUC/RJ 

Secretaria Municipal de Educação de Águas Belas 

Secretaria Municipal de Educação de Porto Real 

Secretaria Municipal de Educação de São Luís –SEMED/SL 

Secretaria Municipal de Educação do Distrito Federal - SME/DF 



Secretaria Municipal de educação do Rio de Janeiro - SME /RJ 

Secretária Municipal de Educação de Itaboraí - SME/Itaboraí 

Secretaria Municipal de Educação de Jaboatão dos Guararapes 

Secretaria Municipal de Educação de Niterói - SME/Niterói 

Secretaria Municipal de Paulista Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis - 

SME/Teresópolis 

Secretaria Municipal do Recife Secretaria Municipal de Educação de Pinheiral - 

SME/Pinheiral 

Secretaria Municipal de Educação de Queimados - SME/Queimados 

Secretária Municipal de Educação Duque de Caxias - SME/Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação de Ipojuca 

Universidade de Brasília - UnB Universidade de Pernambuco - UPE Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro 

- UERJ 

Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO Universidade Estadual da Paraíba - UEPB 

Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG 

Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB Universidade Federal de Goiás - UFG 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

Universidade Federal de Pelotas - UFPEL Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 

Universidade Federal de Rondonópolis - UFR 

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 

Universidade Federal de Sergipe - UFS Universidade Federal do Agreste de Pernambuco 

- UFAPE 

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO 

Universidade Federal do Maranhão - UFMA Universidade Federal do Pará - UFPA 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte - UFRN 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido- 

UFERSA 

 

Associação Brasileira de Alfabetização - ABALF 

GT 10 – Alfabetização, Leitura e Escrita da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação     


