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Resumo
Este trabalho objetiva discutir o papel da gestão pedagógica no ciclo alfabetizador no contexto das
políticas educacionais para o ciclo de alfabetização, com ênfase nas Políticas das Avaliações Externas, uma vez
que estas vêm gerando mudanças nas ações e concepções dos atores da escola. Dessa forma, é necessário que
estes reflitam sobre o seu papel dentro deste novo contexto, em vista de proporcionar a realização da
alfabetização a todos os discentes, já que na atualidade não temos conseguido alfabetizar de forma abrangente,
como sugere o PNAIC. Para o estudo recorremos a referências bibliográficas de autores como Sousa (2014),
Machado e Alavarse (2014), Oliveira (2011), Leão (2016) e outros de grande importância para elucidação desta
temática. Por fim, acreditamos que foi possível esclarecer, de forma sucinta, sobre o contexto atual das políticas
públicas para a alfabetização, chamando a atenção para a importância de refletir o papel de professores,
coordenadores e direção das escolas na construção de uma gestão participativa, na busca de melhorias no
processo de alfabetização, de forma que ela aconteça de fato. Da necessidade de colocar o ato de ler e escrever
como pontos centrais do trabalho, considerando a alfabetização como uma prática social, cultural e de direito de
todos os cidadãos.
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INTRODUÇÃO
A alfabetização é um direito social constituído e historicamente conquistado, para que
os discentes possam usufruir o direito de alfabetizarem-se até o final do 3º ano do ensino
fundamental é exigido o esforço de todas as esferas governamentais, bem como de
professores, coordenadores pedagógicos, direção de escola e a própria sociedade civil, cada
um assumindo responsabilidade no alcance dos objetivos propostos (BRASIL, 2012).
O processo de alfabetização no país está sendo acompanhado através do programa do
PNAIC, o qual é avaliado pela política de avaliação externa ANA e ainda a provinha Brasil,
que verifica a aprendizagem da alfabetização em processo (2º ano do ciclo). De acordo com
Sousa (2014), Machado e Alavarse (2014) e Oliveira (2011) as avaliações externas vêm
influenciando as práticas de ensino, causando implicações na organização do trabalho
pedagógico das escolas.

Sousa (2014) considera que os resultados da avaliação externa, integrados ao Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), atrelados à qualidade do ensino vêm
responsabilizando professores, coordenadores e direção de escola por seus resultados. O
cumprimento de metas a serem atingidas pelas instituições resulta em recebimento de
incentivos ou mesmo méritos à gestão escolar. No entanto, esta ideia de incentivo acaba
gerando a competição entre escolas, diretores e docentes, com evidências em práticas de
exclusão no contexto das escolas. Neste sentido, Sousa destaca:
A responsabilização das escolas e, particularmente de seus docentes, pelos
resultados da avaliação, associando-os ao recebimento – ou não – de incentivos está
o suposto de que a avaliação gera competição e a competição gera qualidade [...]
políticas educacionais formuladas e implementadas sob os auspícios da classificação
e seleção incorporam, consequentemente, a exclusão, como inerente aos seus
resultados, o que é incompatível com o direito de todos à educação (2014, p. 412).

A autora ainda salienta, que “além da tendência a reduzir a noção de qualidade ao
desempenho de discentes em testes a avaliação em larga escala passou a se constituir em um
instrumento de controle do trabalho escolar e de fortalecimento da meritocracia [..]” Sousa
(2014, p. 4013).
Machado e Alavarse (2014) enfatizam que as avaliações externas ou em larga escala,
como mecanismo de aferição de qualidade dos sistemas escolares geraram mudanças nos
objetivos e papéis da organização do trabalho pedagógico das escolas, pois elas imprimem um
amplo leque de questões de natureza técnica no desenvolvimento do processo e à medida que
incidem no cotidiano escolar vão gerando certos graus de tensão e até mesmo de
potencialidades, causando impactos no âmbito escolar.
Oliveira (2011), considera que a avaliação em larga escala, parece ter sido criada como
instrumento para dar informações para gestores e redes educacionais de ensino, sobre a
situação da escola, do que para ajudar docentes a analisar seus resultados e encontrar soluções
para o melhoramento de seu trabalho, pois, o foco das avaliações deve estar voltado à
organização do trabalho pedagógico, na superação das dificuldades encontradas.
Oliveira assim descreve:
[...] As avaliações externas parecem ter sido desenhadas muito mais para produzir
informações para os gestores de redes educacionais “[...] do que para ajudar os
docentes a analisarem os resultados buscando rever seus métodos de ensino e
práticas de avaliação”. De acordo com a autora, “[...] as comunicações de resultados
das avaliações com foco na escola devem promover uma articulação com o trabalho
pedagógico escolar de maneira a aprimorá-lo”. (2011, p. 137).

Outra questão citada pelos autores é que os resultados das avaliações, enquanto
sentença de qualidade da educação compromete o trabalho de docentes, no desenvolvimento

das práticas e procedimentos por eles utilizados, pois, “além da pressão por fazer cumprir a
proposta metodológica da Política de Avaliação, restringe o trabalho do docente, subtraindo
sua autonomia profissional” Machado e Alavarse (2014, p. 423). Estes autores alertam para a
importância de se desenvolver uma avaliação externa para além de provas padronizadas, que
não sejam postas de forma arbitrária, em que os docentes tenham a liberdade de ajudar a
escola a desenvolver sua real função social.
Sabemos da importância da avaliação enquanto instrumento de verificação,
acompanhamento e de reformulações de novas metodologias para as aprendizagens. No
entanto, há preocupações com o fato de a avaliação ser utilizada como instrumento de
regulação, controle, poder e seleção, interferindo nas ações e concepções dos atores escolares
(AMARO, 2013).
O PAPEL DA GESTÃO PEDAGÓGICA NO CICLO ALFABETIZADOR
Libâneo (2008) considera que a organização e a gestão escolar precisam garantir dois
pontos preponderantes, o primeiro deve assegurar que os recursos humanos, materiais,
financeiros e intelectuais sejam desenvolvidos/aplicados da melhor forma possível, com vistas
a alcançar os objetivos propostos pela instituição. O segundo compreende o acompanhamento
do trabalho desenvolvido pelos atores escolares, no que se referem à sistematização das
atividades propostas, orientações, reuniões, ações que conduzam ao alcance dos fins traçados
em comum pelo grupo. Para desempenhar essas duas características há necessidade de se pôr
em prática o exercício de planejar, organizar, dirigir e avaliar.
A forma como as pessoas ou instituições se organizam no trabalho está diretamente
ligada à concepção que elas têm sobre organização. “Até meados do século XX, a
organização burocrática permaneceu como padrão incontestável de estrutura organizacional”,
Medeiros (2014, p. 294). Esse modelo tem como base a elevada diferenciação vertical e
horizontal, em que as ações são hierarquizadas, pensadas e executadas de cima para baixo. As
relações são de poder, a gerência elabora as ações enquanto os demais são ordenados à
execução das normas estabelecidas.
Na atualidade o grande desafio é romper com as estruturas burocráticas, buscando um
modelo de atuação e organização de uma estrutura social em que os diferentes atores
trabalhem em prol de um objetivo comum. Neste modelo, todos são partícipes, desde o
planejamento das atividades até a sua implementação, em uma relação de troca de
informações e interação coletiva no decorrer do processo, assim enfatiza Medeiros (2014) em
sua pesquisa, em que esclarece sobre organização em rede.

Sabemos que o grande objetivo da escola é a garantia da aprendizagem dos discentes.
Neste sentido, os professores que lidam mais de perto com o processo de ensinoaprendizagem têm a incumbência de alcançar essa finalidade, para tanto, se faz necessário que
estes desenvolvam algumas habilidades. No ciclo de alfabetização, inferimos que essas
competências estão postas sob a ótica das avaliações externas, atreladas a qualidade da
educação (LEÃO, 2016).
Esta autora enfatiza que sob a ótica das avaliações externas nos referenciais do
PNAIC-“Elementos conceituais e metodológicos para definição dos direitos de aprendizagens
e desenvolvimento do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do ensino fundamental” (Brasil,
2012) é recomendado que o ciclo de alfabetização deve garantir o direito de o discente
avançar nos anos posteriores, sem que seja retido, apropriando-se dos direitos

de

aprendizagens, quais sejam; as habilidades e competências que os discentes deverão
“desenvolver em níveis cada vez mais complexos de conhecimentos sobre a língua escrita,
organizados de maneira progressiva nos três anos que compõe o ciclo de alfabetização de
modo que, no primeiro ano devem ser introduzidas, no segundo ano, aprofundadas e no
terceiro ano, consolidadas” (LEÃO, 2016, p.34).
No documento do PNAIC é possível constatar responsabilidades da gestão pedagógica
a este respeito:
§ 1º As ações do PNAIC terão como foco os estudantes das séries iniciais, cabendo
aos docentes, coordenadores pedagógicos, gestores públicos e instituições
formadoras uma responsabilidade compartilhada no alcance do direito da criança de,
no máximo até os oito anos escrever, ler com fluência e dominar os fundamentos da
matemática no nível recomendado para a sua idade (BRASIL, 2012)

Leão (2016) considera que o PNAIC está buscando superar o problema da
alfabetização com o processo de formação continuada para professores, diretores e
coordenadores pedagógicos. No entanto, o que se questiona é a forma como vem sendo
mediado o processo de ensino e aprendizagem, uma vez que priorizam processos de exclusão,
quando buscam alcançar os níveis aprendizagens estipulados pelo IDEB, bem como não tem
contribuído para que a alfabetização aconteça de fato, pois,
A alfabetização plena é aquela que engaja o leitor principiante na descoberta do
mundo cheio de atrações, desafios e sentidos novos profundos. Isso porque a função
da alfabetização, além da responsabilidade de ensinar a ler, é a de contribuir na
formação de leitores e, neste caso, leitores infantis (LEÃO, 2016, p.41)

Diante deste contexto qual o papel da gestão escolar? Reportamo-nos as reflexões de
Medeiros (2014) da necessidade de uma organização onde todos trabalhem em prol de um

objetivo comum. Assim o papel de cada um é buscar, de forma participativa e democrática,
novos rumos às práticas de alfabetização, sendo a leitura e a escrita responsabilidade precípua
da escola como um todo.
CONCLUSÃO
A educação contemporânea tem sido marcada por transformações, com mudanças nos
conhecimentos, atitudes e valores a serem adquiridos pelos os alunos. Tais mudanças podem
ser evidenciadas com a construção da Base Nacional Comum, com o novo modelo curricular,
política das avaliações externas atreladas qualidade da educação, com ensino Fundamental de
09 anos, que incidiu diretamente no processo de alfabetização de alunos, com a proposta de
criação do ciclo alfabetizador, em que o processo da leira e a escrita ganharam centralidade.
Dessa forma é preciso a união de professores, coordenadores e direção de escola na
busca de um objetivo comum, começando por ressignificar suas práticas, revendo seus papéis,
seus posicionamentos, conferindo a alfabetização o lugar de centralidade, na defesa de uma
aprendizagem para a criança, respeitando sua cultura, a sua idade, buscando novas formas de
conduzir o processo de aprendizagem, compreendendo a alfabetização como uma prática
social, cultural e de direito de todos (LEÃO, 2016).
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