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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 
COMISSÃO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO 

 
 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano dois mil e três, às quatorze 
horas e trinta minutos, na Sala de Atos do Ministério da Educação, foi aberta a 
Segunda Sessão Ordinária da Comissão Nacional de Alfabetização, com a 
presença dos seguintes membros e suplentes: Neroaldo Pontes de Azevedo, 
Adeum Hilário Sauer, Normando Batista Santos, Marta Vanelli, Celio da Cunha, 
Maria Cristina Vargas, Sueli Cristina Marquesi, Jane Paiva, Maria Aída Bezerra 
Costa e Maria Clara Di Pierro. Foram registradas as ausências justificadas dos 
membros e suplentes Marina da Silva Kahn, Marta Azevedo e Maria Aparecida 
Schumaher. A sessão foi presidida pelo Secretário Extraordinário de Erradicação 
do Analfabetismo, João Luiz Homem de Carvalho, que saudou os presentes e 
retomou os trabalhos da Comissão previstos para a parte da tarde: Balanço do 
Programa Brasil Alfabetizado; Apresentação do Projeto de Avaliação do 
Programa Brasil Alfabetizado e Definição do projeto de trabalho para elaboração 
do documento a ser publicado “Diretrizes Gerais para o Programa Brasil 
Alfabetizado”. 
A seguir, o Presidente João Luiz Homem de Carvalho apresentou um balanço do 
Programa Brasil Alfabetizado, com ênfase para a sistemática utilizada no 
cadastramento dos alfabetizandos e alfabetizadores, para os projetos paralelos 
desenvolvidos pela Secretaria (Projeto Leituração, É só o começo, Agentes de 
Leitura, Cesta Ilustrada, Biblioteca domiciliar e Primeiro Livro), para os 
protocolos de intenções firmados com diversas instituições dispostas a 
colaborarem com o Programa e para as    metas estabelecidas para o Programa. 
Em seguida, o Presidente deu ciência aos membros da Comissão da Pesquisa 
Qualitativa O Analfabetismo no Brasil, desenvolvida pela Síntese, Pesquisa e 
Análise.    
Prosseguindo, a Professora Jeanete Beauchamp deu ciência aos membros da 
Comissão do documento Orientações Gerais para o Programa Brasil 
Alfabetizado, enfatizando que o mesmo foi apresentado e discutido com os 
parceiros iniciais do Programa, dada a necessidade de instruções referentes ao 
processo de formação inicial e contínua, da concepção de linguagem e de 
aquisição de escrita e leitura durante o desenvolvimento do Programa. 
Outrossim, foi dado conhecimento aos membros da Comissão das iniciativas da 
SEEA/MEC em sistematizar os resultados obtidos nas diferentes práticas 
pedagógicas desenvolvidas pelos conveniados do Programa Brasil Alfabetizado, 
no sentido da criação de um sistema de avaliação para o Programa Brasil 
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Alfabetizado, informando que para isso a Professora Vera Masagão Ribeiro,  
Coordenadora de Programas da ONG Ação Educativa e autora de diversos 
trabalhos na área foi contratada pelo período de seis meses. Foi destacada a 
elaboração durante este período de produtos específicos que subsidiem a 
análise do Programa pela SEEA/MEC e pela Comissão Nacional de 
Alfabetização.  
Para apresentar o primeiro termo de referência do Projeto de Avaliação do 
Programa Brasil Alfabetizado foi dada a palavra à Professora  Vera Masagão 
Ribeiro. 
A Professora Vera Ribeiro Masagão apresentou o ”Termo de Referência 
Construção de Sistema de Avaliação para o Programa Brasil Alfabetizado", 
conforme o texto em anexo. As dúvidas levantadas pela Comissão foram 
prontamente atendidas e discutidas pelo grupo em uma fase denominada inicial, 
tendo em vista que o processo de construção do sistema de avaliação do 
Programa encontra-se em fase de elaboração. 
Em seguida, a Sra. Jane Paiva manifestou dúvida quanto a interface entre as 
duas comissões existentes na SEEA/MEC, Comissão do Projeto Leituração e 
Comissão Nacional de Alfabetização, tendo em vista a necessidade de definição 
de políticas comuns. Em resposta, o Presidente João Luiz Homem de Carvalho 
afirmou que a Comissão Nacional de Alfabetização se sobrepõe à Comissão do 
Projeto Leituração e propôs que um dos membros da Comissão do Projeto 
Leituração agende a participação numa das próximas reuniões da Comissão 
Nacional de Alfabetização para reportar as atividades que estão sendo 
desenvolvidas naquela Comissão.    
Em seguida, ao avance da pauta, iniciou-se a discussão da definição do projeto 
de trabalho para elaboração do documento a ser publicado “Diretrizes Gerais 
para o Programa Brasil Alfabetizado”. O Presidente João Luiz Homem de 
Carvalho sugeriu que se formasse uma sub-comissão para o adiantamento dos 
trabalhos que deverão ser finalizados até abril do ano de dois mil e quatro. A 
Professora Jeanete Beauchamp sugeriu a indicação de três membros da 
Comissão para a elaboração prévia de um texto-guia, coerente com o material já 
produzido pela SEEA/MEC, a ser enviado previamente à Comissão para que 
haja uma discussão fundamentada na próxima reunião. A proposta foi aceita 
pela Comissão e foram indicados os seguintes membros: Maria Clara di Pierro, 
Jane Paiva e Adeum Hilário Sauer.  
Finalizando, o Presidente João Luiz Homem de Carvalho solicitou aos membros 
da Comissão Nacional de Alfabetização que auxiliassem na divulgação do 
Seminário Internacional de Alfabetização de Jovens e Adultos: Experiências 
Ibero-Americanas, que será realizado durante os dias dez, onze e doze de 
dezembro de dois mil e três, com destaque para a inauguração do Mosaico de 
Paulo Freire em frente ao prédio do Ministério da Educação na esplanada dos 
ministérios. Em seguida, o Presidente João Luiz Homem de Carvalho registrou 
seu agradecimento aos presentes e, em especial, ao Professor Sérgio Haddad 
pela sua persistência e pelos seus préstimos à formação da Comissão Nacional 
de Alfabetização. 
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Cumprido o previsto para a sessão, os trabalhos foram encerrados às dezoito 
horas e dez minutos pelo Presidente João Luiz Homem de Carvalho. E para 
constar eu, Célio da Cunha, Secretário-Geral, lavro a presente ata que vai 
assinada por mim, pelo Presidente da sessão, e pelos demais membros 
presentes. Brasília, vinte e nove de outubro do ano dois mil e três. 
 
Celio da Cunha   __________________________________ 

 
João Luiz Homem de Carvalho __________________________________ 

 
Neroaldo Pontes de Azevedo __________________________________ 

 
Adeum Hilário Sauer  __________________________________ 

 
Normando Batista Santos  __________________________________ 

 
Marta Vanelli    __________________________________ 

 
Maria Cristina Vargas  __________________________________ 

 
Sueli Cristina Marquesi  __________________________________ 

 
Jane Paiva    __________________________________ 

 
Maria Aída Bezerra Costa  __________________________________ 

 
Maria Clara di Pierro  __________________________________ 

 
 
 


