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Educação. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa prevê treinamento de professores, distribuição de material didático e só
depois avaliação com crianças de 7 e 8 anos de escolas públicas; Provinha Brasil, criada em 2008 para fazer diagnóstico, é ignorada

Programa de alfabetização de R$ 2,7 bi
só terá diagnóstico divulgado em 2014
ANDRE DUSEK/ESTADÃO

Lisandra Paraguassu / BRASÍLIA
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Outras nações
têm metas mais
urgentes e objetivas
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deralgumacoisa–escreveropróprio nome ou ler algumas palavrasmaisfáceis,porexemplo.Essas, para a pesquisa fria, são alfabetizadas. Na educação, podem
ser consideradas analfabetas.

● Discrepâncias

15,2%

é

das crianças brasileiras de 8
anos não sabem ler e escrever

Provinha Brasil. O diagnóstico

27,3%

que pode dizer o tamanho real
do problema só virá depois do
programa, mas parte dele existe
e é ignorado. Desde 2008, o Inep
tem pronta a Provinha Brasil, direcionada a crianças de 8 anos. O
teste, com desenho pedagógico
apropriadoa essafase, foidesenvolvido para que se começasse
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é a taxa na Região Norte; no Nordeste, é de 25,4%, sendo de 35% em
Alagoas e de 34% no Maranhão
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é o índice da Região Sul

Idade estipulada pelo
projeto é vista como
pouco ambiciosa
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O lançamento oficial do Pacto
Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa, em Brasília, foi visto como um compromisso importante firmado pelo governo
federalcom osEstadose municípios para a melhoria da educação, mas a idade estipulada na
meta de alfabetização e o acompanhamento dos resultados são
pontos criticados por especialistas consultados pelo Estado.
“O mote de alfabetizar aos 8
anos, ao final do 3.º ano do ensino fundamental, é péssimo. Foi
uma escolha política confortável para o Ministério da Educação (MEC)”, afirma a consultora
educacional Ilona Becskeházy.
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SegundoIlona,aleituradetextos simples e a compreensão de
um ditado, por exemplo, poderiam se dar aos 5 ou 6 anos, como
ocorrenamaioriadasescolasprivadas. “A criança tem capacidade para se alfabetizar aos 6 anos.
Estamos sendo pouco ambiciosos”, comenta.
Para o acompanhamento dos
resultados do pacto, o MEC vai
aplicar duas avaliações: a Provinha Brasil – ao final do 2.º ano do
ensino fundamental –, e outra ao
final do 3.º ano. Essas iniciativas
podem causar certo “estresse”
nas escolas, na opinião da professora da Faculdade de Educação
da Universidade de São Paulo
(USP) Silvia Gasparian Colello.
“A gente não pode cair na loucura frenética de avaliar de forma demasiada. Hoje, as avaliações acabam se sobrepondo
umasàs outras, as federais, as estaduais,asmunicipaiseasdaprópria escola. Precisamos racionalizar as práticas de acompanhamento dos resultados.”
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Para consultora, MEC fez
uma ‘escolha política
confortável’; pesquisador
da UnB vê iniciativa como
uma ‘solução pontual’

fabetismo de cerca de 15% em
crianças de até 8 anos, o País
deveria se inspirar em parâmetros curriculares de outros países, como Portugal, Canadá e
França, afirma a consultora educacional Ilona Becskeházy.
“Portugal, mesmo sendo atrasado em relação à Europa, tem
um currículo do ensino básico
com metas mais objetivas. Já os
parâmetros curriculares do Canadá são mais claros e mais simples, diferentemente do Brasil”,
compara Ilona.
A professora de Educação da
USP Silvia Gasparian Colello afirma que as escolas brasileiras
deveriam trabalhar mais com a
ideia do “letramento emergente”,
conceito utilizado nos Estados
Unidos. “Uma das possibilidades
dessa ideia é que as escolas incentivem mais os pais a lerem
para seus filhos, por exemplo. A
alfabetização não deve ocorrer
apenas na escola.”
Enquanto o Brasil trabalha
com a faixa dos 8 anos, o Chile
estabeleceu em lei a obrigatoriedade de, aos 6, os alunos já estarem alfabetizados. Segundo o
Ministério de Educação do país
andino, ao final do 1.º ano, os alunos devem ser capazes de ler
textos em voz alta, com precisão
e pausas de pontuação. / D.L.

Compromisso. Em discurso, Dilma disse que é preciso ‘avaliar com base em parâmetros nacionais e sistematicamente’
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O governo federal lançou ontemo Pacto NacionalpelaAlfabetização na Idade Certa sem
ter pronta a prova que vai avaliar o grau de aprendizagem
dessas crianças. O programa,
que tem um investimento previsto de R$ 2,7 bilhões para
2013 e 2014, pretende treinar
professores alfabetizadores e
distribuirmaterialdidático para evitar que as crianças cheguem ao final do3.º ano semsaber ler ou escrever. A avaliação, no entanto, ficará apenas
para o final de 2013 – apesar de
o Ministério da Educação
(MEC) dispor, desde 2008, de
um exame nacional justamente para isso, a Provinha Brasil.
O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, disse que o formatodaprovaestásendoestudadopelo InstitutoNacionalde Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), mas já foi
definido que será universal, aplicada a todos os estudantes de 7 e
8 anos das escolas públicas.
“Devemos começar no ano
que vem, com as crianças de 7
anos, e em 2014 teremos as duas
provas. Será universal, para que
possamossaberse todosefetivamente sabem ler e escrever na
idade certa”, disse o ministro.
Em discurso, a presidente Dilma Rousseff defendeu a avaliação. “Se quisermos saber se as
crianças estão aprendendo, se
precisamdeapoioemalgumconteúdo específico, se o nosso material didático e os métodos são
adequados, se o professor e a escola estão cumprindo suas tarefas, nós vamos precisar avaliar
com base em parâmetros nacionais”, disse.
A prova, portanto, chegará depois do esforço para melhorar a
alfabetização e o primeiro diagnósticodeverásair apenasnoinício de 2014. Hoje, os índices de
analfabetismo aos 8 anos usados pelo Ministério da Educação são do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE) e coletados há dois
anos, no Censo de 2010 (mais informações nesta página).
Os dados do Censo, no entanto, não conseguem mostrar as
criançasqueconseguiramapren-

ILONA BECSKEHÁZY

umaavaliaçãonacionaldaalfabetização, mas nunca foi adiante.
Todos os anos, uma prova é
montada e enviada aos Estados e
municípios para ser usada na escolacomoumaavaliaçãointerna.
É aplicada no início do ano para
alunos do 2.º ano e depois novamente no final do ano. É voluntária para as redes e serve apenas
paraque as Secretarias de Educação e as próprias escolas possam
ver como está a aprendizagem.
Em 2008, quando foi criada, a
intenção era que o Inep fizesse
uma amostra para acompanhar a
alfabetização no País, o que che-

gou a ocorrer no primeiro ano. Os
dados nunca foram divulgados. A
razãooficialfoiquehaviainconsistências na amostra. Internamente, no entanto, admitia-se que a
pressão de Estados e municípios
paraquenãoserevelasseosnúmeros, muito ruins, acabou inviabilizando sua apresentação.
ProfessordaFaculdade deEducaçãodaUSP,OcimarAlavarsecriticou a estratégia do governo. “O
MEC está se transformando num
ministériodasprovasenãoconsegue nem fazer o boletim da ProvinhaBrasil.Sãomilharesdeescolas
que não conseguem ter acesso ao

não de governo.
“Minha preocupação é que esse pacto saia da agenda rapidamente,comoocorreucom oPrograma Nacional de Segurança
Pública com Cidadania (Pronasci), e não se perpetue como
uma política de Estado”, afirma.
Segundo Testa, o quadro de
melhoria da educação básica,
nos primeiros anos do ensino
fundamental, só irá se concretizar depois que as famílias brasileiraspassarem aparticipar mais
da vida escolar. “Soluções pontuais para problemas estruturais
nãosãocapazesde mudararealidade da educação básica. Os pais
têmdeparticiparmaiseosgovernos, investir na educação infantil”, comenta.

Formação de professores
deve ser o foco principal

CONSULTORA EDUCACIONAL

“Chegar no final do 1º ano do
fundamental, aos 6 anos, lendo e
escrevendo autonomamente
deveria ser a regra.”

ANTÔNIO TESTA
PESQUISADOR DA UNB

“Minha preocupação é que o pacto
saia da agenda rapidamente.”

Segundo o pesquisador da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB) Antônio Testa, além de atrasado, o
pacto deveria ser trabalhado como uma política de Estado – e

Pé no chão. Membro do Conselho Nacional de Educação, Mozart Neves Ramos diz que o programa pode ser visto como um
“pacto pé no chão”. De acordo
com ele, pelas diferenças regionais dos mais de 5 mil municípios brasileiros que já aderiram
ao pacto, o MEC acertou em um
projeto “cauteloso e real”.
“O querer não é poder. Temos
um País com realidades muito
díspares. Mas é claro que Estados como o Rio e o Ceará, que já
têm programas de alfabetização
avançados, podem reduzir essa
meta”, avalia.
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OfococentraldoPactopelaAlfabetização na Idade Certa será,
maisumavez,aformaçãodeprofessores.Dessavez,osalfabetizadores serão treinados na própria
escola, com acompanhamento
de tutores e material preparado
por 35 universidades públicas e
com o pagamento de uma bolsa,
de R$ 150, como ajuda de custo.
Mas, além da formação, o Ministério da Educação também vai
pagar pelos resultados.
Dos R$ 2,7 bilhões reservados
para o programa nos próximos
dois anos, R$ 500 milhões serão
para premiar, em 2014, municípios e escolas que tenham tido
avançoseapresentemboaspráticas de alfabetização.
Como a primeira avaliação será apenas em 2013, o governo
não terá dados para saber onde
houve avanços efetivos. Mas, segundo o ministro da Educação,
Aloizio Mercadante, será possível encontrar outras formas de
definir quem são os merecedores do prêmio. “Temos uma comissão do MEC com os secretários de Educação dos Estados e

boletim de desempenho dos seus
alunos e, quando têm o relatório
emmãos,eleéutilizadodemaneiraprecáriaparaamelhoriadaqualidade do ensino.”
Segundo Mercadante, a prova
agora será refeita porque precisa
ser ampliada para abranger todos
os 8 milhões de estudantes. A intenção é que, entre os 7 anos,
quando a criança fizer a primeira
prova, e a segunda, aos 8, algum
tipo de ação seja adotada caso
seja verificado que seu processo
deaprendizadoestáatrasado.Essaparte,noentanto,tambémainda não foi definida.

dosmunicípios paraver comoisso pode ser feito”, disse.
Resultados. Os recursos deve-

rão ir para escolas e municípios,
masoministropretendequeparte deles chegue até os professores com os melhores resultados.
“No Ceará (de onde saiu a ideia
original do pacto), até 30% dos
recursos são repassados para os
professores”, explicou.
Alémda formação,partedoinvestimentofeitopelogovernofederal será em livros didáticos,
tanto para os estudantes como
para os professores, bem como
obras de ficção e jogos de alfabetização. A intenção é distribuir
60 milhões de exemplares de livros, além do material do próprio curso de formação.
Os cursos terão duração de
dois anos e no primeiro ano serão usados R$ 750 milhões para
pagaras bolsasde360milprofessores e 18 mil tutores. O pacto,
no entanto, deverá se estender
pormaistempo,atéque, de acordo com Mercadante, todas as
crianças das escolas públicas do
País estejam alfabetizadas aos 8
anos. / L.P.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A24.

