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RESUMO 

 

O objeto de estudo desta pesquisa centra-se nos programas de formação continuada para 

professores da Educação Infantil do Município de Itapetinga-Bahia, desenvolvendo-se um 

estudo crítico sobre os impactos das reformas educacionais dos anos 90, através da política 

neoliberal, efetivadas a partir da lógica do capital e da produtividade, na definição de 

políticas de formação de professores e, consequentemente, no trabalho docente. Diante desse 

cenário, levantou-se a seguinte questão: como os professores da Educação Infantil percebem 

a formação continuada adotada pela Secretaria Municipal de Educação de Itapetinga? Nesse 

sentido, com a finalidade de atingir o objetivo geral da pesquisa que foi: analisar o que 

dizem os professores da Educação Infantil acerca dos programas de formação continuada 

promovidos pela Secretaria Municipal de Educação, utilizou-se a técnica do grupo focal com 

nove professores de duas escolas de Educação infantil da rede municipal de ensino e uma 

entrevista semi-estruturada com a representante da Secretaria de Educação, coordenadora da 

Educação Infantil. Os dados foram analisados, a partir de uma abordagem dialética, 

embasando-se teoricamente nos estudos relacionadas à política de formação continuada de 

professores e as concepções de formação continuada. A análise dos dados da pesquisa nos 

faz afirmar que os programas de formação continuada, oferecidos pela Secretaria de 

Educação, apresentam as seguintes características: valorização do conhecimento tácito e 

esvaziamento teórico; privilégio da forma em relação ao conteúdo; não contemplam a 

formação humana, política, cultural e ética dos professores; não há consultas aos professores 

quanto às suas necessidades formativas e os professores não participam do planejamento de 

ações dos programas de formação continuada. Conclui-se, portanto, que a formação 

continuada não se constitui como prioridade na organização das políticas educacionais do 

município e há interesses governamentais em preservar as situações de desvalorização do 

trabalho docente, pois corroboram para manter o funcionamento da lógica do sistema 

capitalista vigente no nosso país. Propõe-se a existência de um Sistema Nacional de 

Educação, através da consolidação do movimento de educadores, que promova a 

participação da União na definição de uma política global de formação e de valorização, 

capaz de contemplar formação inicial e continuada, condições de trabalho, piso salarial e 

carreira, qualificando pedagógica, metodológica, científica e politicamente os professores. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil; Formação Continuada de Professores; Política de 

Formação de Professores. 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to focus on the continuous education programs for teachers of 

the Early Childhood Education of the Municipality of Itapetinga-Bahia, developing a critical 

study on the impacts of the educational reforms of the 1990s, wich were based on the logic 

of capital and Productivity, the definition of teacher training policies and, consequently, the 

teaching work. In view of this scenario, the following question arose: how do the teachers of 

Early Childhood Education perceive the continuous formation adopted by the Municipal 

Education Department of Itapetinga? In this sense, in order to achieve the general objective 

of the research, which was to analyze what the teachers of Early Childhood Education say 

about the continuous education programs promoted by the Municipal Education Department, 

the focus group technique was used with nine teachers from Two schools of pre-school 

education and a semi-structured interview with the representative of the Secretary of 

Education, coordinator of Early Childhood Education. The data were analyzed, based on a 

dialectical approach, based theoretically on studies related to the policy of continuous 

teacher education and conceptions of continuous education. The analysis of the data of the 

research makes us affirm that the programs of continuous training, offered by the Education 

Department, present the following characteristics: valorization of the tacit knowledge and 

theoretical emptying; Privilege of form in relation to content; Do not contemplate the human, 

political, cultural and ethical formation of teachers; There are no consultations with teachers 

regarding their training needs and teachers do not participate in the planning of actions of 

continuous education programs. It is concluded, therefore, that continuous education is not a 

priority in the organization of educational policies in the municipality and it is proposed to 

have a National Education System, through the consolidation of educators movement, to 

promote the participation of the Federal Union in Definition of a global policy of training 

and valorization, capable of contemplating initial and continuing training, working 

conditions, salary and career, qualifying pedagogical, methodological, scientific and 

technical teachers. 

 

 

Key words: Child Education; Continuous Teacher Training; Teacher Training Policy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de dissertação tem como objeto de pesquisa os programas de formação 

continuada de professoras
2
 da Educação Infantil desenvolvidos no Município de Itapetinga, 

na Bahia, na tentativa de responder a seguinte questão problema: como as professores da 

Educação Infantil percebem a formação continuada adotada pela Secretaria Municipal de 

Educação de Itapetinga? 

Nessa direção, almejando apreender o que pensam as professoras da Educação 

Infantil acerca das ações e atividades que compõem um programa de formação continuada, 

definimos como objetivo geral: analisar o que dizem as professoras da Educação Infantil 

acerca dos programas de formação continuada promovidos pela Secretaria Municipal de 

Educação e os seguintes objetivos específicos: conhecer os programas de formação 

continuada adotados pela Secretaria Municipal de Educação de Itapetinga para as 

professoras da Educação Infantil; analisar a concepção de formação continuada presentes 

nos programas; identificar o grau de participação das professoras no planejamento das ações 

dos programas; analisar o que dizem as professoras da Educação Infantil sobre suas 

necessidades de formação continuada e analisar o que dizem acerca da contribuição dos 

programas no processo de formação humana, ética, política e cultural das professoras.  

Saliento que ao longo da minha
3
 trajetória profissional sempre estive envolvida em 

ações de formação continuada de professores da Educação Básica assumindo, inclusive, a 

função de formadora nos seguintes cursos de formação continuada: PCN (Parâmetros 

Curriculares Nacionais em Ação), PROFA (Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores) e Fazeres da Educação Infantil. Paralelamente as experiências de 

formadora, assumi, também, na rede pública municipal de ensino, durante vinte e quatro 

anos de serviço, as seguintes funções: docência, coordenação pedagógica, gerência de gestão 

da educação infantil na secretaria de educação do município de Ilhéus e professora. Confesso 

que durante a execução das funções supracitadas, inclusive como formadora, não enxergava 

a “valorização excessiva da metodologia em detrimento dos fundamentos históricos, 

                                                           
2
Usaremos o termo professoras porque, até a data de realização dessa pesquisa, não havia na rede municipal de 

ensino de Itapetinga nenhum homem atuando como regente de classe na Educação Infantil. Desse modo, 

empregaremos “professoras” quando formos tratar especificamente daquelas que são sujeitos da nossa 

pesquisa. Nas outras situações, usaremos o termo professores. 
3
Todo o texto da dissertação foi escrito na primeira pessoa do plural. No entanto, no decorrer de três parágrafos 

subsequentes no texto da introdução, usaremos a primeira pessoa do singular, pois estamos nos referindo a uma 

trajetória pessoal.  
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filosóficos, sociológicos e econômicos nos cursos de formação de professores.” (DUARTE 

2010, p. 58). 

No entanto, no ano de 2014 ao assumir a função de professora auxiliar da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (campus de Itapetinga), na disciplina Estágio 

em Educação Infantil, bem como a coordenação do subprojeto de Pedagogia, linha de ação 

Educação Infantil, no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) / 

Centro de Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Superior (CAPES) no mesmo campus,  

o meu contato com discussões de fundamentos marxistas foi ampliado, a partir da obra do 

professor Saviani, na medida em que, enquanto professora de estágio, precisava aprofundar 

as relações de indissociabilidade entre a teoria e a prática. 

Consequentemente, as aproximações com a rede municipal de ensino de Itapetinga, 

através do acompanhamento das ações do Estágio, gerou um desejo investigativo em analisar 

de forma crítica as condições de trabalho, a carreira e os processos de formação continuada 

dos professores da Educação Infantil, pois entendemos que a implementação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), promulgada em 1996, ampliou o debate 

em torno da formação de professores no Brasil, provocando, inclusive, a necessidade de 

formação dos professores para a Educação Infantil. 

Desse modo, é importante registrar que, antes da década de 90, o professor de 

crianças de Educação Infantil apareceu no panorama da educação brasileira sem nenhuma 

exigência de qualificação, pois acreditava-se que, para essa faixa etária, não era necessário 

dominar conteúdos e nem saber preparar aula, bastava saber controlar  e cuidar das crianças. 

Nesse sentido, para contrariar as concepções assistencialistas, higienistas e 

espontaneístas, ainda presentes na formação e trabalho docente da Educação Infantil, 

recorremos ao conceito de trabalho educativo em Saviani (1996, p.146): “o trabalho 

educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens.” O 

trabalho educativo desenvolvido pelo docente, é uma atividade intencional, sistemático, e 

está relacionado à socialização do saber construído socialmente.  

Considerando, portanto, a tamanha relevância do trabalho docente para a sociedade,  

é preciso estar atento em quais condições se processa a formação dos professores. 

Corroboramos com Martins (2010, p.14) que concebe a formação de professores, “como 

uma trajetória de formação de indivíduos, intencionalmente planejada, para a efetivação de 

determinada prática social”. À vista disso, entendemos que a formação de professores só 

pode ser analisada a partir dos arranjos sociais contemporâneos, considerando-se as estreitas 
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relações que há entre a educação, sociedade e o trabalho docente. Salientamos, no entanto, a 

necessidade de analisar o trabalho docente e a sua inserção na sociedade capitalista, 

buscando entendê-lo no contexto do processo de produção e reprodução do capital. 

Nesse sentido, vivemos em uma época marcada por reformas educacionais que 

interferem, de maneira intensa, nas políticas de formação de professores. Na década de 80, 

vivenciamos várias lutas em prol da construção democrática do Estado de direito com a 

defesa da escola pública, universal, gratuita, laica e unitária. 

  No entanto, a década de 90 foi marcada pela instauração do projeto neoliberal, cuja 

finalidade é a redução dos gastos públicos e a realização de privatizações com consequências 

perversas para todas as áreas sociais, inclusive a perda de direitos relacionados à educação 

conquistados através da promulgação da Constituição Federal de 1988.  Lombardi (2016) 

apresenta a gênese e as bases desse projeto que o autor considera mais ideológico do que 

político e econômico: 

Friedrich August von Hayek
4
 e Milton Friedman foram os principais 

formuladores da doutrina neoliberal: criticaram o caráter autoritário do 

Estado, seus encargos sociais e sua atuação reguladora que impedia a plena 

realização das liberdades individuais e o livre mercado, fundamentos da 

prosperidade econômica. Propuseram o afastamento do Estado das atividades 

econômicas, a realização de inúmeras reformas institucionais que 

possibilitassem o livre mercado e a livre circulação dos capitais, deixando 

como única ação reguladora possível a do mercado. Prescreveram a 

privatização de todos os setores da economia nacional, a transferência de 

serviços públicos ao setor privado, a desregulamentação do sistema 

financeiro, redução dos encargos e direitos sociais que dificultavam o 

desenvolvimento econômico, redução dos gastos governamentais, entre 

outras. (LOMBARDI, 2016, p. 82).  

 

 

No Brasil, segundo Previtali; Fagiani (2016, p. 88) foi no final dos anos 90 “que 

começam a ser sentidos o efeito do neoliberalismo à medida que o país foi sendo inserido no 

contexto da globalização”.  

[...] neoliberalismo começa no Brasil com a eleição de Collor de Melo em 

1989. Mas foi no governo de Fernando Henrique Cardoso entre 1994 e 2002, 

quando houve a implementação de um amplo programa de reforma do 

Estado, que as políticas neoliberais foram aprofundadas e sistematizadas. 

(PREVITALI; FAGIANI, 2016, p. 88).  

                                                           
4
“A publicação do livro O Caminho da Servidão, Friedrich August von Hayek21, em 1946, é considerado o 

marco do nascimento do neoliberalismo, pela qual o autor divulgou posição contrária ao planejamento 

econômico e ao coletivismo predominantes em vários países – como Alemanha, Itália e União Soviética - antes 

da Segunda Guerra Mundial (cf. ANDERSON, 1995). Depois da publicação dessa obra, em 1947, em Mont 

Saint Pélérin, Suíça, ocorreu um congresso reunindo economistas e intelectuais conservadores contrários às 

políticas de bem-estar social e que, para eles, eram coletivistas e cerceadoras das liberdades individuais.” 

(LOMBARDI, 2016, p. 83). 
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Nesse sentido, o ideário neoliberal impulsionou a reforma educacional dos anos 90 

baseada na visão de administração gerencial numa preocupação com a perspectiva 

econômica produtivista que impactou e continua impactando os direcionamentos da política 

nacional de formação de professores no país. Os organismos internacionais
5
 passaram a 

determinar as metas educacionais que os países devem atingir, inclusive relacionadas às 

concepções da formação docente.  

No entanto, a partir dos anos de 2002, o governo de Luís Inácio da Silva (Lula) do 

Partido dos Trabalhadores (PT) garantiu alguns avanços nas políticas de redução da 

desigualdade social e da pobreza, bem como na expansão da política de expansão do ensino 

superior público. No entanto, não conseguiu promover mudanças econômicas e sociais 

estruturais que contribuísse na mudança da relação do país com capitais internacionais. 

Recentemente, em dezembro de 2016, presenciamos em nosso país a efetivação de 

um golpe de estado voltado para atender aos interesses da classe dominante e contra os 

direitos da classe trabalhadora. Sendo assim, após o golpe contra o Governo Dilma, que 

sucedeu Lula na presidência da República, o governo Michel Temer conseguiu a aprovação, 

no Senado Federal, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 55) que prevê o 

congelamento de novos investimentos em despesas públicas relacionadas à saúde, educação, 

cultura, etc. Lombardi (2016) denuncia a perversidade do projeto burguês contra a classe 

trabalhadora: 

Qualquer avanço social para os trabalhadores no Brasil, levado a cabo por 

governos politicamente desenvolvimentistas e nacionalistas, imediatamente 

são interpretados como um perigo para os interesses do capital. A arguta 

análise de Florestan é que o projeto burguês é ‘[…] manter a ordem, salvar e 

fortalecer o capitalismo, impedir que a dominação burguesa e o controle 

burguês sobre o Estado nacional se deteriorem’ (FERNANDES, 1975, 

p.294). É exatamente isso que faz com que o caráter político do Golpe 

brasileiro seja antinacional, antipopular, antidemocrático e pró-imperialista; 

com boa dose de violência institucionalizada. (LOMBARDI, 2016, p. 69) 

 

É inegável que esse cenário de tensão e reformas afeta o campo educacional e, 

consequentemente, a formação do professor. O contexto da sociedade capitalista que 

vivemos, marcada pela desigualdade social e pela hegemonia do pensamento da classe 

burguesa, corrobora para influenciar o trabalho docente pela lógica do capital e da 

                                                           
5
Organização dos Estados Americanos – OEA; Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID; Banco 

Mundial – BM;Comunidade Européia – CE; Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico –

OCDE; Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; Programa de Reformas Educacionais 

da América Latina e Caribe – Preal. 
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produtividade. Consequentemente, em meio ao cenário do lucro, da concorrência e da 

individualidade, enquanto demandas hegemônicas da sociedade capitalista,  é complexo falar 

em luta contra a desigualdade e exclusão, mas entendemos que é preciso enfrentar essa 

lógica perversa, a fim de garantir as convicções democráticas sobre o papel da educação  e 

do professor na contribuição por uma sociedade mais humana e igualitária. 

Nesse sentido, avaliamos que a presente pesquisa possui relevância científica em 

contribuir com a ampliação dos estudos e debates sobre a formação continuada de 

professores da educação infantil em uma perspectiva crítica e dialética, pois identificamos 

através de um levantamento das dissertações e teses defendidas em programas de pós-

graduação em educação no Brasil, no período entre 2010 e 2015, no Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT, onde examinamos as teses e dissertações, que 

há uma escassez de trabalhos que discutam as contradições e os conflitos que envolvem a 

formação dos professores no contexto brasileiro. 

Por conseguinte, consideramos válido descrever o caminho traçado de como 

obtivemos essas informações acerca do que versam as produções escritas nessa área, em 

documentos considerados cientificamente autênticos. Para tanto, definimos quatro 

descritores para localizar as pesquisas, a saber: formação continuada para professores da 

Educação Infantil; política de formação continuada para a Educação Infantil; professor da 

Educação Infantil e Educação Infantil.  

Na página do IBICT, selecionamos as pesquisas que versavam sobre a temática 

através da leitura do resumo. Sendo assim, chegamos aos seguintes resultados de busca: no 

descritor formação continuada para professores da Educação Infantil foram encontrados 21 

pesquisas (17 dissertações e 4 teses); no descritor Política de formação de professores da 

Educação Infantil, 12 pesquisas (3 teses e 9 dissertações); no descritor professor da educação 

infantil foram encontradas 19 pesquisas (14 dissertações e 5 teses) e, no descritor Educação 

Infantil, não foi encontrado nenhuma pesquisa diferente dos que já haviam sidos encontrados 

nos outros descritores, totalizando, inicialmente, 52 pesquisas para serem analisadas. 

No entanto, após a leitura cuidadosa do resumo e, em alguns casos, da pesquisa como 

um todo selecionamos trinta e quatro pesquisas para fazer as análises, pois as outras dezoito 

versavam prioritariamente sobre formação inicial, rotinas de professor da educação infantil, 

atuação do coordenador pedagógico, trazendo apenas considerações superficiais sobre a 

formação continuada. Ressaltamos, contudo, que os estudos que se referiam à formação 

continuada com especificidades, como: música, corpo, educação á distância, educação 

especial foram incluídos.  
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Em seguida, realizamos a análise dos dados encontrados, referentes a 34 produções, 

destacando: a quantidade de dissertações e teses daquele ano; as palavras–chave mais 

utilizadas; as instituições onde foram produzidas as pesquisas; os objetivos da pesquisa; os 

resultados e a metodologia mais usada. Logo depois, com essa mesma formatação, fizemos a 

análise comparativa entre os anos. 

Evidenciamos, todavia, que para realizar a análise acerca dos objetivos da pesquisa, 

definimos três categorias: Curso de Formação Continuada; Política de Formação 

Continuada; Ações de Formação continuada na escola. Apresentaremos, a seguir, a análise 

do conjunto da produção. 

Foi identificado que tanto o ano de 2013 quanto o de 2014 apresentou o maior 

número de teses e dissertações (08 dissertações e duas teses), havendo, no entanto, uma 

queda nesse quantitativo no ano de 2015 – quatro trabalhos, conforme observamos no 

gráfico abaixo:  

Gráfico 1 – Teses e dissertações 2010-2015 

0

1

2

3

4

5

6

7

2010 2011 2012 2013 2014 2015

DISSERTAÇÕES

TESES

 

Fonte: IBICT. Gráfico produzido pela autora 

 

As produções vinculadas às universidades federais apresentam uma quantidade 

significativa – vinte e três produções, enquanto a rede estadual nove estaduais e quatro 

particulares (Gráfico 2). Nesse total de produções, a palavra chave mais recorrente foi 

Educação Infantil, seguida por Formação continuada. 
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Gráfico 2 –  Teses e dissertações em Instituição Federal,  Estadual e Privada – 2010-2015 

0

1

2

3

4

5

6

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Federal

Estadual

Privada

 

Fonte: IBICT. Gráfico produzido pela autora 

 

Todos os trabalhados analisados selecionaram a pesquisa qualitativa como 

abordagem metodológica do trabalho. O questionário e a entrevista se destacaram como os 

principais instrumentos para coletar os dados. Em relação aos objetivos, a maioria dos 

trabalhos indicou como objetivo central fazer a análise das ações de formação continuada 

desenvolvida nas escolas. 

No que concerne aos resultados das pesquisas, um número significativo de produções 

sinalizaram que a formação continuada é de fundamental importância para o 

desenvolvimento profissional dos docentes, bem como a necessidade da própria escola 

organizar as ações de formação.  

Desse modo, a definição dos descritores usados nessa pesquisa - formação 

continuada para professores da Educação Infantil; política de formação continuada para a 

Educação Infantil; professor da Educação Infantil e Educação Infantil – possibilitou chegar a 

uma fonte de informações acerca da importância da formação continuada para os docentes.  

Ademais, julgamos necessário fazermos algumas considerações sobre o levantamento 

realizado, numa perspectiva de estabelecer um comparativo com o nossa pesquisa a fim de 

legitimar a nossa intenção de produzir um trabalho a partir de uma vertente crítica na área de 

formação de professores. 

Quanto à escolha metodológica, entendemos que a nossa pesquisa avança em relação 

ás pesquisas estudadas, pois acreditamos que a nossa escolha por uma abordagem dialética 

amplia o campo de visão em relação ao objeto em estudo. Nessa mesma direção, avança na 

escolha da técnica de coleta de dados na medida em que traz o grupo focal que possibilita 

uma rica e detalhada coleta de dados.  
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Tendo em vista esse levantamento das produções acadêmicas sobre a temática 

Formação Continuada de Professores, ampliamos nossas metas em relação à pesquisa que 

realizamos, e pretendemos defender o trabalhador intelectual que revela suas necessidades 

formativas e participa dos processos de planejamento, execução e avaliação dos programas 

de formação continuada, com a intenção de contribuir no seu aperfeiçoamento pedagógico, 

ético, político e cultural construindo sua identidade de educador de crianças de 0 a 05 anos.  

Para tanto, o presente texto consta de quatros capítulos, além das considerações 

finais.  

No primeiro capítulo, Introdução, apresenta-se o trabalho com a justificativa da 

escolha do tema, a problemática de pesquisa, os objetivos e o levantamento feito das 

produções acadêmicas no período de 2010 a 2015.  

No segundo capítulo, Percurso Metodológico da Pesquisa, apresenta-se a opção 

metodológica, baseada em uma abordagem dialética, seguido das técnicas de coleta e 

categorização dos dados; aspectos educacionais do município de Itapetinga; lócus, sujeitos e 

procedimentos da pesquisa. 

No terceiro capítulo, O campo de tensão entre políticas públicas e a formação 

continuada de professores de Educação Infantil no Brasil apresenta-se um estudo teórico 

que retrata o cenário da formação dos professores no país em aspectos que perpassam pelo 

processo histórico, marcos legais, políticas públicas, em um contexto de conflitos e 

contradições, evidenciando-se os desafios para a formação continuada de professores da 

Educação Infantil. 

  No quarto capítulo Formação Continuada para professoras da Educação Infantil: 

entre políticas e vozes na rede municipal de ensino de Itapetinga apresenta-se, 

inicialmente, o cenário da educação infantil no município de Itapetinga no que tange a oferta 

de vagas, espaço físico, perfil e formação inicial dos profissionais. Posteriormente, o lócus da 

pesquisa com a caracterização das escolas pesquisadas, seguido do perfil dos sujeitos da 

pesquisa e do percurso realizado para a coleta de dados e, finalmente, a apresentação dos 

dados obtidos, seguido das respectivas análises realizadas a partir do referencial teórico 

relacionado à política de formação continuada de professores e as concepções de formação 

continuada apresentadas nas legislações - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

(LDBEN 9394/96); o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial e para a formação continuada (Projeto de 

Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015), bem como dos estudos críticos de Marx (1989, 
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1996), Manacorda (2007), Saviani (1996, 2005, 2007, 2009, 2012, 2014),  Gatti (2008, 2011), 

Duarte (2010) e Martins (2010). 

Nas Considerações, retoma-se a problemática e os objetivos da pesquisa, com a 

intenção de evidenciar os resultados e as conclusões preliminares a respeito do nosso objeto 

de estudo, entendendo que a complexidade que o envolve sinaliza novas pesquisas na área.  
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2. PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Nesse capítulo apresentaremos a nossa opção metodológica para identificar como as 

professoras da Educação Infantil percebem a formação continuada adotada pela Secretaria 

Municipal de Educação de Itapetinga, seguido da apresentação das técnicas de coleta e de 

categorização dos dados. Além disso, apresentaremos dados referentes a aspectos 

educacionais do município de Itapetinga, posteriormente o lócus e os sujeitos da pesquisa, 

através da caracterização das escolas e do perfil das profissionais que atuam nessas escolas e, 

finalmente, os procedimentos de pesquisa. 

É sabido que o método é um caminho para se atingir determinado fim e constitui-se 

um fator importante na aquisição de conhecimentos. Segundo Meksenas (2002, p. 105) “os 

métodos permitem um olhar diferente para a realidade e determinam como o pesquisador vai 

pensar essa realidade. São procedimentos lógicos, cognitivos, conceituais contidos em 

determinados estilo de pensamento”. 

A opção por uma concepção metodológica é sempre uma escolha histórica, 

situacional, contextualizada e conduzem a diferentes resultados. Desse modo, esse trabalho 

trata-se de uma pesquisa de campo, cuja análise dos dados da pesquisa está baseada na 

dialética que, segundo Gil (1999, p. 32): 

fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade, 

já que estabelece que os fatos sociais não podem ser entendidos quando 

considerados isoladamente, abstraídos  de suas influências políticas, 

econômicas, culturais, etc. [...]. (GIL, 1999, p.32). 

 

 

É importante registrar que a dialética só se torna método científico a partir de Marx, 

apesar de Hegel, grande expoente da Filosofia clássica alemã, ter apresentado, 

primeiramente, estudos sobre o método dialético. Nas palavras de Marx: 

A mistificação que a dialética sofre nas mãos de Hegel não impede, de modo 

algum, que ele tenha sido o primeiro a expor as suas formas gerais de 

movimento, de maneira ampla e consciente. É necessário invertê-la, para 

descobrir o cerne racional dentro do invólucro místico. (MARX, 1996, p. 

140). 

 

 

Nessa direção, Marx, por sua vez, critica o idealismo da filosofia clássica alemã e 

propõe a dialética materialista, ou seja, a utilização do pensamento dialético como método de 

análise da realidade, utilizando a própria realidade como argumento. Apresenta, portanto, a 

sua posição: 
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Por sua fundamentação, meu método dialético não só difere do hegeliano, 

mas é também a sua antítese direta. Para Hegel, o processo de pensamento, 

que ele, sob o nome de ideia, transforma num sujeito autônomo, é o 

demiurgo do real, real que constitui apenas a sua manifestação externa. Para 

mim, pelo contrário, o ideal não é nada mais que o material, transposto e 

traduzido na cabeça do homem. (Idem, p. 140). 

 

 

Destacando as bases materiais e racionais para entender a realidade, contrapondo-se, 

ao pensamento de Hegel, Marx acredita que a produção de ideias e de representações está 

ligada à atividade material dos homens, sendo assim a vida determina as ideias nas relações 

que são estabelecidas ligadas principalmente à luta pela sobrevivência. Essas relações sociais 

e políticas definem diferentes formas dos homens conhecerem. Considerando ainda o 

entendimento do conhecimento teórico para Marx, Netto (2011) destaca: 

o conhecimento teórico é o conhecimento do objeto tal como ele é em si 

mesmo, na sua existência real e efetiva, independentemente dos desejos, das 

aspirações e das representações do pesquisador. A teoria é, para Marx, a 

reprodução ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que pesquisa: pela 

teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento a estrutura e a dinâmica do 

objeto que pesquisa. E esta reprodução (que constitui propriamente o 

conhecimento teórico) será tanto mais correta e verdadeira quanto mais fiel o 

sujeito for ao objeto. (NETTO, 2011, p. 20) 

 

 

Ainda, sobre o significado do conhecimento em Marx, Saviani afirma que:  

Marx delineou no item método da economia política o caminho a ser 

percorrido no processo de produção do conhecimento pelo homem. O 

movimento global do conhecimento compreende dois momentos. Parte-se do 

empírico isto é do objeto na forma como se apresenta à observação imediata, 

tal como é figurado na intuição. Nesse momento inicial, o objeto é captado 

numa visão sincrética, caótica, isto é, não se tem clareza do modo como ele 

está constituído. Aparece, pois, sob a forma de um todo confuso, portanto, 

como um problema que precisa ser resolvido. Partindo dessa representação 

primeira do objeto, chega-se por meio da análise aos conceitos,  abstrações, 

determinações mais simples. Uma vez atingido esse ponto, faz-se necessário 

percorrer o caminho inverso (segundo momento) chegando, pela via da 

síntese, de novo ao objeto, agora entendido não mais como uma rica 

totalidade de determinações e de relações numerosas. (SAVIANI, 2012, p. 

61). 

 

 

Considerando-se, portanto, a visão defendida por Marx de que o conhecimento 

contém propostas políticas e tem historicidade não devendo, portanto, limitar-se a interpretar 

o mundo, mas transformá-lo, ou seja, a pesquisa se faz pela e na história nossa intenção foi 

investigar como as professoras da Educação Infantil percebem a formação continuada 
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adotada pela Secretaria Municipal de Educação de Itapetinga, identificando os conflitos e 

relacionando o próprio objeto de estudo – formação continuada de professores – com outros 

objetos, a exemplo: o poder (estado e política). A ideia foi compreender os processos que 

envolvem a formação continuada, a fim de apontar caminhos, e contribuir na transformação 

dessa realidade nos aspectos necessários para garantir a qualidade da formação continuada.  

Desse modo, foi necessário adotar, também, o pensamento de Marx sobre o sujeito 

que pesquisa, de acordo com Netto: 

o papel do sujeito é essencialmente ativo: precisamente para apreender não a 

aparência ou a forma dada do objeto, mas a  sua essência, a sua estrutura e a 

sua dinâmica (mais exatamente para apreendê-lo como um processo), o 

sujeito deve ser capaz de mobilizar um máximo de conhecimentos, criticá-

los, revisá-los e deve ser dotado de criatividade e imaginação. O papel do 

sujeito é fundamental no processo de pesquisa. Marx, aliás, caracteriza de 

modo breve e conciso tal processo na investigação, o sujeito “tem de 

apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de analisar suas diferentes 

formas de desenvolvimento e de perquirir a conexão que há entre elas” 

(MARX apud NETTO, 2011, p. 25). 

 

 

Consequentemente, em nossa pesquisa, empregamos uma postura ativa e crítica com 

o intuito de adquirir uma visão geral dos aspectos que envolveram e envolvem a política de 

formação de professores no Brasil. Nesse sentido, concordamos com Martins (2005) e 

consideramos o alerta da autora: 

Portanto, se queremos descobrir a essência oculta de um dado objeto [...] é 

preciso caminhar das representações primárias e das significações 

consensuais em sua imediatez sensível em direção à descoberta das suas 

múltiplas determinações ontológicas do real. Assim sendo, não pode nos 

bastar apenas o que é visível aos olhos, pois o conhecimento da realidade, em 

sua objetividade, requer a visibilidade da máxima inteligência dos homens. 

(MARTINS, 2005, p.10).  

 

 

 É importante, ainda, destacar que o objeto de estudo de Marx, em sua teoria social, é 

a sociedade burguesa.  Por consequência, o objetivo da pesquisa marxista é conhecer as 

categorias que constituem a articulação interna da sociedade burguesa.  

Essas categorias são definidas como formas de ser, modos de existência do ser social. 

Totalidade, contradição e mediação são as três categorias que definem a concepção teórico-

metodológica de Marx. A totalidade significa estabelecer as máximas relações possíveis para 

o desenvolvimento do real. Marx define a sociedade como uma totalidade concreta que 

necessita das articulações para que essa totalidade seja dinâmica. As mediações (internas e 

externas), por sua vez, têm o papel de articular as totalidades, ou seja, estabelecer as 

conexões entre os diferentes aspectos que caracterizam a realidade. E, sem as contradições, 
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as totalidades seriam inertes, mortas, pois é ela que promove o movimento que permite a 

transformação dos fenômenos. A contradição seria a luta dos contrários, a luta de classes 

como força motriz da história, não existiria história sem a luta dos contrários. (NETTO, 

2011). 

Nesse sentido, evidenciamos que a abordagem dialética contribuiu para tornar visível 

a realidade sobre os programas de formação continuada do município de Itapetinga, 

auxiliando na compreensão da política educacional de formação de professores, pois a 

política é um complexo que faz parte de uma totalidade social, por isso é importante o estudo 

da sua gênese, movimento e contradições. Isso significa que não se pode tratar da política 

educacional em seu aparente isolamento das outras manifestações sociais. Consideramos 

ainda, que o processo de implantação e implementação das políticas é marcado por interesses 

econômicos, políticos, ideológicos, já que a política educacional não se define sem disputas, 

sem contradições.  

A fim de conhecer a realidade do nosso objeto de investigação - os programas de 

formação continuada para professoras da Educação Infantil do município de Itapetinga - 

definimos as seguintes técnicas de coleta de dados: grupo focal (GATTI, 2005), o 

questionário com questões diretas e a entrevista por pauta (GIL, 1999), cuja intenção foi nos 

beneficiar da comparação de dados paralelos através do uso das técnicas citadas.  

Adotamos o grupo focal, uma técnica que permite coletar dados através da interação 

grupal, pois apresenta vantagem em relação à observação participante na medida em que 

consiste na oportunidade de observar uma quantidade muito maior de interação entre os 

participantes a respeito de um tópico, em um limitado intervalo de tempo, podendo o 

pesquisador direcionar e focalizar o tema da pesquisa.  

Nos estudos em que se adotam os grupos focais, estes demonstram serem espaços 

privilegiados de discussão e de trocas de experiências em torno de determinada temática. 

Segundo Gatti (2005) o formato do grupo proporciona trocas e o debate entre os 

participantes, permitindo que os temas abordados sejam mais problematizados que numa 

situação de entrevista individual. 

A escolha da técnica deve-se ao fato da decisão de ouvir as professoras da educação 

infantil e o grupo focal constitui-se uma técnica importante para o conhecimento das 

representações, percepções, experiências de um grupo, usada para examinar não somente o 

que as pessoas pensam, mas como elas pensam e por que pensam assim.  Além disso, 

desenvolve-se a partir de uma perspectiva dialética, na qual o grupo possui objetivos comuns 

e seus participantes procuram abordá-los trabalhando como uma equipe. 
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Realizamos a atividade com os professores que atuam em turmas de 04 e 05 anos de 

duas escolas de Educação Infantil
6
 da rede municipal, através de um roteiro definido 

previamente. As atividades para coleta dos dados, através da escuta à voz dos docentes, 

foram realizadas em um período de dois meses.   

Quanto ao questionário, segundo Gil, pode ser definido: 

como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas. (GIL, 1999, p.128). 

 

 

Nessa direção, destacamos que a técnica foi utilizada como instrumento para 

identificar o perfil das professoras. Sendo assim, o conteúdo dessas questões está relacionado 

a fatos (GIL, 1999) que as professoras dominam: tempo de serviço na rede municipal de 

ensino; tipo de vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Itapetinga; carga horária 

de trabalho; faixa etária; escolaridade, nome do curso, instituição formadora. Escolhemos, 

portanto, organizar o questionário com questões fechadas, pois nesse tipo de questões 

“apresenta-se ao respondente um conjunto de alternativas de resposta para que seja escolhida 

a que melhor representa sua situação ou ponto de vista.” (Ibidem, p.129-130).  

Finalmente, lançamos mão da entrevista que, segundo Gil (1999, p. 117),  é definida 

como “técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula 

perguntas, como objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação”. 

Evidenciamos, desse modo, que ao tentar obter dados precisos, a entrevista, devido á sua 

flexibilidade, permite repetir perguntas e fazê-las de outro modo, caso o entrevistado não 

interprete a questão de acordo com os objetivos da pesquisa. 

A entrevista, também, permite obter dados que não estão disponíveis em outros 

registros. Como nossa intenção foi verificar o que diz e como diz a coordenadora da 

Educação Infantil, representante da Secretaria  Municipal de Educação de Itapetinga,  sobre 

questões que envolvem o processo de formação continuada dos professores da Educação 

Infantil do município de Itapetinga, estabelecemos uma  interação com a entrevistada  que 

permitiu  observar e identificar expressões faciais, corporais e tom de voz semelhantes a que 

identificamos na técnica do grupo focal que realizaremos com os professores. 

                                                           
6
 Essas duas escolas foram escolhidas como lócus da pesquisa, pois apresentam o maior número de professoras 

que atuam em classes de 04 e 05 anos de Educação Infantil do município.. Além disso, são escolas onde são 

realizados os Estágios Supervisionados em Educação Infantil da UESB e a aplicação do Subprojeto de 

Pedagogia, linha de ação Educação Infantil, do PIBID. Essas escolas serão apresentadas, durante todo o  texto, 

como Escola 1 e Escola 2. 
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 Segundo Gil (1999) há diferentes tipos de entrevistas em função da sua natureza e 

nível de estruturação.  Adotamos a entrevista semi-estruturada, cuja nomenclatura utilizada 

por  Gil (1999) é entrevista por pautas.  

A entrevista por pautas apresenta certo grau de estruturação, já que se guia 

por uma relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao 

longo de seu curso. As pautas devem ser ordenadas e guardar certa relação 

entre si. O entrevistador faz poucas perguntas diretas e deixa o entrevistado 

falar livremente à medida que se refere às pautas assinaladas. (GIL, 1999, p. 

120). 

 

 

Sendo assim, apesar de dispormos de uma lista prefixada de perguntas, permitimos 

que a entrevistada falasse do que pensa sobre os processos de formação continuada do 

município de Itapetinga, independente do roteiro.  

Para a realização da técnica da entrevista lançamos mão de um gravador para 

armazenamento das respostas que, posteriormente, foram transcritas e analisadas. 

No que diz respeito à organização e análise de dados, inicialmente, retomamos os 

objetivos do estudo, seguido da organização do material coletado tanto dos dados coletados 

no questionário e na entrevista quanto das transcrições das gravações do grupo focal.  

Os dados oriundos do questionário que foram aplicados aos docentes e estão 

relacionados ás questões fechadas foram tabulados e interpretados em um enfoque 

quantitativo, traduzindo o que revelam os números acerca dos seguintes elementos: 

a) Escolaridade dos professores 

b) Participação em cursos de formação Continuada 

Informamos que os dados obtidos serviram para traçar um perfil aproximado dos 

docentes da educação infantil que participaram da pesquisa. 

As perguntas da entrevista, bem como do grupo focal  foram categorizadas em três 

blocos que foram definidos por meio do apoio nos objetivos da pesquisa. São eles: os 

programas de formação continuada oferecidos pela secretaria municipal de educação; a 

relação entre as necessidades formativas dos professores e os programas de formação 

continuada que são promovidos pela Secretaria de Educação; a contribuição dos programas no 

processo de formação humana, ética e política e cultural das professoras. As análises das 

respostas obtidas através da entrevista e do grupo focal foram analisadas a tomando como 

base as discussões teóricas relacionadas à política de formação continuada de professores e as 

concepções de formação continuada apresentadas nas legislações - Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDBEN 9394/96; o Plano Nacional de Educação- PNE 2014-2024 e 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e para a formação continuada 
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(Projeto de Resolução 25/03/2015), bem como dos estudos de Marx (1989, 1996), Manacorda 

(2007), Saviani (1996, 2005, 2007, 2009, 2012, 2014), Gatti (2008, 2011),Duarte (2010) e 

Martins (2010). 

 

 

2.1 OS NÚMEROS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAPETINGA  

 

Apresentaremos dados educacionais do município de Itapetinga, a fim de traçar um 

perfil desse município no que diz respeito à Educação Infantil, em aspectos relacionados a:  

matrícula das crianças; infraestrutura das escolas; perfil e condições de trabalho dos 

profissionais da Educação Infantil.   

De acordo com informações do Plano Municipal de Educação (ITAPETINGA, 2015) 

a cidade de Itapetinga possui uma área de 1.615,4 Km², fica localizada na região Sudoeste da 

Bahia, mais precisamente a 15º12’14’ de latitude sul e 40º12’10’ de longitude oeste, sendo 

sua altitude média de 368 metros.  O município faz divisa com as cidades de Itambé, 

Macarani, Itarantim, Potiraguá, Itororó, Itajú do Colônia e Caatiba. Distancia 101 Km de 

Vitória da Conquista, 250 Km de Jequié, 500 Km de Feira de Santana, 140 Km de Itabuna, 

166 Km de Ilhéus e 580 Km de Salvador.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Cidades  a 

população do município em 2015, era de 76.881 habitantes.  Atualmente, Itapetinga possui 

aproximadamente 30 bairros, sendo os principais: Centro, Primavera, Camacã, Clodoaldo 

Costa, Otávio Camões, Jardim Morumbi, Quintas do Morumbi, Quintas do Sul, Américo 

Nogueira, Recanto da Colina, Vitória Régia, URBIS, ECOSANE, Conjunto Habitacional 

Osvaldo Brito (Agarradinho), Nova Itapetinga (o mais populoso), Vila Isabel, Vila Rosa, Vila 

Sônia, Vila Maria, Vila Susano, Vila Riachão, Clerolândia, São Francisco de Assis, 12 de 

dezembro, Vila Érika, Moacir Moura, José Ivo, entre outros. Além disso, o município tem um 

distrito: Bandeira do Colônia e um Povoado: Palmares. 

No que diz respeito aos aspectos educacionais
7
, o município atende a Educação 

Infantil na modalidade creche e pré-escola. Atualmente possui 06 creches (5 creches na sede 

                                                           
7 Os dados referentes à Educação Infantil foram provenientes de entrevista realizada com a representante da 

Secretária de Educação, no ano de 2014, durante às aproximações com a rede municipal, por conta da minha 

atuação como professora da disciplina Estagio Supervisionado  na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB) e Coordenadora da linha de ação Educação Infantil do Programa de Iniciação á Docência (PIBID). No 

entanto, esses dados foram confirmados e atualizados no decorrer dessa pesquisa, no ano de 2016. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2015
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e 1 no Distrito de Bandeira do Colônia); a pré-escola é composta por  11 escolas (9 escolas 

na sede, 1 no Distrito de Bandeira do Colônia  e  1 no povoado de Palmares). 

É importante registrar que, nos distritos, a pré-escola é ofertada de forma 

multisseriada. Infelizmente essa realidade é semelhante à maioria dos municípios brasileiros, 

cuja justificativa dos gestores municipais está relacionada ao fato de não haver um número 

suficiente de crianças, em determinadas localidades, que justifique organizar, por exemplo, 

turmas específicas para as crianças de 04 e 05 anos. Sendo assim, essas crianças dividem a 

classe com crianças de 06, 07, 08 anos de idade, atendendo a perspectiva da multisseriação. 

Essa diferença entre o atendimento para as crianças do campo e da cidade, é evidenciada por 

Campos: 

A expansão horizontal e vertical dos sistemas escolares reflete as 

características de desigualdade da sociedade: não e a mesma educação   que 

chega a todos ou a quase todos e, também, não é sempre que a educação 

oferecida corresponde as demandas e necessidades dos diversos grupos 

sociais, culturais e étnicos. (CAMPOS, 2013, p.25). 

 

 

 Rosemberg, por sua vez, corrobora com o pensamento de Campos e acrescenta: 

A história internacional tem mostrado que a educação infantil não tem 

escapado à lógica de produção e reprodução da pobreza via políticas 

públicas: as crianças mais pobres, de área rural, mesmo em países 

desenvolvidos, tendem, via de regra, a frequentar instituições de educação 

infantil de pior qualidade que as crianças não pobres e de área urbana. Em 

países com desigualdades sociais intensas, as desigualdades que atingem a 

educação infantil são ainda mais intensas. (ROSEMBERG, 2012, p.19). 

 

 

Ainda sobre o atendimento da Educação Infantil no campo, o PME do município na 

meta 01, estratégia 1.10, prevê: “Adequar espaços escolares já existentes na Educação 

Infantil do Campo no município para atender a demanda dos alunos em idade de creche 

também nas comunidades do campo.” (ITAPETINGA, 2015, p.77). 

Em continuidade ao atendimento e acesso na Educação infantil nos últimos anos, 

apresentaremos, a seguir, a evolução da matrícula nos anos de 2010–2014, segundo 

informações contidas no Plano Municipal de Educação de Itapetinga-Ba (Lei 1.275/2015):  
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Gráfico 3 -  Evolução da matrícula da Educação Infantil em Itapetinga 
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Fonte: Plano Municipal de Educação de Itapetinga, 2015. Gráfico produzido pela autora 

 

Conforme apresentado no gráfico 3, podemos afirmar que os números demonstram 

uma certa variação no que diz respeito as matrículas, ora com evolução e ora com quedas. 

Houve um aumento de 9% nas matrículas na pré-escola no ano de 2011 em relação ao ano 

de 2010. No ano de 2012, comparado ao ano de 2011, o índice caiu em 4,15%.  Em 2013, 

em relação a 2012, houve um aumento de 4,7%. No entanto, no ano de 2014, houve uma 

queda de 6% nas matriculas em relação ao ano de 2013. 

Nos anos de 2015 e 2016, segundo informações da representante da Secretaria de 

Educação, houve um avanço significativo no número de matrículas: em 2015 foram 1.510 

crianças matriculadas e, no ano de 2016, esse número aumentou para 1.800 matrículas. Os 

números comprovam, portanto, a expansão da matrícula no município de Itapetinga.  

           No que se refere às instalações físicas, o tipo de imóvel onde funcionam as escolas 

de pré-escolas são prédios próprios do município, mas são espaços físicos inadequados no 

que diz respeito à ventilação, iluminação e espaço externo para atender as crianças. Acerca 

da infra-estrutura das instituições de Educação Infantil, o documento Parâmetros de 

Qualidade para a Educação infantil (BRASIL, 2008) no item 15.1 destaca que: 

espaços, materiais e equipamentos das instituições de Educação Infantil  

destinam-se prioritariamente às crianças[...]são construídos e organizados 

para atender às necessidades de saúde, alimentação, proteção, descanso, 

interação, conforto, higiene e aconchego das crianças matriculadas. 

(BRASIL, 2008, p. 42). 

 

 



31 

 

O documento no item 15.8 orienta, ainda, que “o ambiente interno e externo das 

instituições de Educação Infantil” seja “ mais bonito, instigante e aconchegante” (Ibidem, 

p. 43).  

Nessa direção, vale salientar que as duas escolas, nas quais realizamos a pesquisa, 

têm espaços físicos inadequados.  Na Escola I, apesar do amplo espaço externo, esse é 

muito acidentado, necessitando de intervenções urgentes relacionadas a serviços de 

terraplanagem para que as crianças possam usufruir o direito de aprender em outro espaço, 

além da sala de aula. Nessa mesma escola, as salas também são amplas, mas a ventilação e 

a iluminação são bastante comprometidas. Na escola II, por sua vez, o espaço externo da 

escola, além de ser muito pequeno, também apresenta perigo para ás crianças, pois há 

escadas e terrenos em declive. As salas também são amplas, mas também não são 

ventiladas. 

Acerca da melhoria da rede física das escolas de Educação Infantil, o PME do 

município prevê na estratégia 1.2 da meta 1:   

1.2) Manter e ampliar, em regime de colaboração com a União e respeitando as 

normas de acessibilidade, programa nacional de construção e reestruturação de 

escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à 

melhoria da rede física de escolas públicas de Educação Infantil até o terceiro 

ano de vigência do PME. (ITAPETINGA, 2015, p. 76). 

 

 

No que concerne ao número de crianças em cada turma, o município está  distante da 

recomendação  do parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) e do Conselho da 

Educação Básica (CEB) 20/2009, que se refere à revisão das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, aprovado em 11/11/2009 que é, de aproximadamente, 

uma proporção de seis a oito crianças de zero a um ano por professor, de quinze crianças de 

dois a três anos por professor e de vinte crianças de quatro e cinco anos por professor. No 

caso das turmas de 04 e 05 anos das escolas do município são matriculadas 25 crianças e há, 

apenas, uma professora regente para atender essas crianças e não se dispõe de  mais outra 

professora para realização de um trabalho em conjunto na mesma turma. Somente nas turmas 

de 03 anos há a presença de um “educador auxiliar” (nomenclatura usada pela rede 

municipal), além da professora regente para atender 25 crianças. 

As dificuldades enfrentadas pelo município nos faz retomar o debate relativo à 

evolução do acesso à educação infantil e os desafios da qualidade para essa etapa a partir do 

que prevê o Plano nacional de Educação (2011-2024), onde Campos, Esposito e Gimenes 

alertam que: 
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[...] corre-se, assim, o risco de repetir, na vigência desse segundo plano, a 

sina de metas muito ambiciosas permanecerem restritas ao papel, enquanto a 

vida real segue seu curso. Comparativamente, a maioria das estratégias 

parece tímida frente a esses desafios, especialmente algumas que tocam em 

condições básicas de qualidade, como, por exemplo, a formação inicial dos 

professores. Esse relativo desequilíbrio pode sinalizar algo que a história da 

educação brasileira mostra de forma eloquente: a expansão do atendimento 

realizada à custa da perda de qualidade. (CAMPOS; ESPOSITO; GIMENES 

2014,  p.349). 

 

 

É importante destacar que a pesquisa está focada na pré-escolar, em turmas de 04 e 

05 anos, mas não podemos deixar de evidenciar que, apesar do município atender a 

demanda por vaga para as crianças de 04 e 05 anos, há lista de espera para as crianças de 0 

a 3 anos, segundo informações da coordenadora da Educação Infantil. Como participa do 

programa Proinfância, o município conta com a construção de duas creches para atender 

essa demanda de 0 a 3 anos. Acerca disso, o Plano Municipal de Educação do município - 

PME (Lei 1.275/2015) apresenta a seguinte diagnóstico do atendimento em creche: 

[...] a procura pela matrícula é grande principalmente nas creches, pelas 

razões óbvias dos pais saírem para trabalhar e muitas vezes não terem onde 

deixar os seus filhos, e/ou, em outros casos, garantir a vaga na creche em 

razão da família ser carente e, nesse caso, ter a garantia dos cuidados 

essenciais, além do mais importante, a alimentação. [...] (ITAPETINGA, 

2015, p. 18). 

 

 

A partir das informações apresentadas pela coordenadora da Educação Infantil do 

município e da indicação do PME quanto à procura de vagas para atender a demanda da 

creche, deduzimos que o município de Itapetinga prioriza a faixa etária de 04 e 05 anos, mais 

próxima do ensino fundamental, excluindo do sistema educacional a maior parte das crianças 

de 0 a 03 anos, negando o direito das crianças à educação, assegurado na Constituição 

Federal de 1988. 

Concernente aos 59 profissionais que atuam na Educação Infantil, o município 

apresenta o seguinte quadro, quanto ao vínculo empregatício, função e carga horária semanal  

de trabalho: 

Quadro 1 – Vínculo empregatício dos professores da Educação Infantil 

 

 

 

Fonte:  Secretaria de Educação de Itapetinga, 2014. Tabela produzida pela autora 

 

 

Efetivos Contratados 

38 21 
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Quadro 2 – Função dos professores da Educação Infantil 

 

 

 

Fonte:  Secretaria de Educação de Itapetinga, 2014. Tabela produzida pela autora 

 

 

 

Quadro 3 - Carga horária semanal dos professores da Educação Infantil 

 

 

 

Fonte:  Secretaria de Educação de Itapetinga, 2014. Tabela produzida pela autora 

 

 

Quanto a formação acadêmica, 3 professores (6% do total)  possuem formação em 

nível de ensino médio; 56 professores (94%) graduação em Pedagogia e  42 professores 

(72%) professoras possuem pós graduação lato sensu. 

Vale a pena destacar que Itapetinga avançou no quesito formação inicial de 

professores, pois apesar da LDBEN (BRASIL, 1996) ter sofrido alterações a partir da 

Emenda Constitucional 59/2009 e continuar admitindo a formação em nível médio como a 

mínima exigida para o exercício da docência na primeira etapa da educação básica, a maior 

parte dos professores que atuam na pré-escola já possui nível superior. 

Contudo, em relação aos profissionais que atuam na creche, ainda há discrepância em 

relação aos professores da pré-escola, quanto a formação dos professores. Acerca disso, o 

Plano Municipal de Educação informa: 

Convém ressaltar que a maioria dos docentes, dos servidores que atuam 

como auxiliares de sala, monitores que atuam com alunos em sala de aula da 

rede municipal que até então só possuíam o Ensino Médio completo e outros 

incompleto (como era o caso de muitos auxiliares de sala), já estão em 

formação em nível superior, no Programa Plataforma Freire, do Governo 

Federal em parceria com a Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de 

Educação e UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, outros já 

concluíram ou estão em fase final dos cursos de licenciaturas ou graduações. 

(ITAPETINGA, 2015, p. 58). 

 

 

Em relação à faixa etária, a média de idade dos professores da Educação Infantil é de 

30 a 50 anos, incluindo os regentes da pré-escola e os auxiliares de classe da creche. No que 

Regente Auxiliar 

19 40 

20 h 40 h 

25 34 
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se refere ao número de escolas em que atuam, predomina o número de professores que 

trabalham em uma única escola em uma média de 60% do número de professores nessa 

condição. Vale ressaltar que não há homens atuando nas escolas de Educação Infantil do 

município. Essa realidade, constatada pelos graduandos do curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia durante os estágios supervisionados e as 

monitorias didáticas do Programa de Iniciação à Docência - PIBID tem favorecido o 

aumentado do número de pesquisas, em nível de graduação, para essa realidade.  

Em suma, o perfil da Educação Infantil no município de Itapetinga, a partir dos dados 

apresentados, evidencia que houve expansão de matrículas nesse segmento de ensino. No 

entanto, paralelamente as lutas em prol da garantia do acesso, deslocamos nossa preocupação 

para a ênfase na qualidade da Educação Infantil. A esse respeito, Casassus afirma “ao 

substituir o discurso e as políticas de igualdade de oportunidades pelo discurso e políticas da 

qualidade” dissociou-se a questão da qualidade de uma política de igualdade.  (CASASSUS, 

apud CAMPOS, 2013, p.25). 

Sendo assim, algumas estratégias são urgentes para a garantia da qualidade do 

trabalho com as crianças da Educação Infantil no município de Itapetinga, a saber: definição 

de uma política de atendimento para as crianças da educação infantil do campo; aumento do 

número de vagas para o público de 0 a 03 anos; construção de novos espaços para pré-escola 

para reorganizar o número de crianças por turma; reforma e/ou ampliação das escolas de 

educação infantil para garantir espaços físicos adequados para a aprendizagem das crianças 

e, principalmente, uma política de formação continuada que atenda as necessidades dos 

professores da Educação Infantil. 

 

 

2.2 LÓCUS E SUJEITOS ENVOLVIDOS NA PESQUISA 

 

Apresentaremos a seguir a caracterização das escolas pesquisadas, seguido do 

perfil
8
dos profissionais que atuam em cada uma delas. 

As escolas foram identificadas como Escola I e Escola II. Os professores, por sua 

vez, foram identificados como professores A, B, C (escola I) e as professoras D, E, F, G, I, J 

(escola II). 

                                                           
8
Ver questionário com o perfil dos docentes no apêndice E 
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 A escola I atende crianças de 03, 04 e 05 anos nos turnos matutino e vespertino. Essa 

escola é parceira do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) no Subprojeto 

de Pedagogia, linha de ação Educação Infantil e atende a sete bolsistas discentes do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB, distribuídos em quatro 

turmas da escola.  

Quanto ao perfil das profissionais, há três professoras regente, efetivas na rede 

municipal de ensino que atuam entre 03 e 12 anos na Educação infantil e estão na faixa 

etária entre 40 e 50 anos de idade.  

 Em relação à formação das entrevistadas das 3 docentes da Escola I, apenas 1  não 

tem graduação. As outras duas possuem graduação e pós-graduação, sendo que uma delas 

cursou o Magistério também. 

Sobre a participação das professoras em curso de formação apenas duas não 

participaram de nenhum curso de formação, enquanto que as outras realizaram cursos. 

Apenas a professora B participou de dois cursos de formação continuada, promovidos pela 

Secretaria Municipal de Educação, saber: em 2003 (palestra sobre as práticas de Educação 

Infantil) e em 2015 (palestra sobre áreas dos saberes da Educação Infantil). 

 A escola II atende crianças de 04 e 05 anos nos turnos matutino e vespertino, bem 

como crianças de 06 anos (primeiro ano do Ensino Fundamental). Essa escola, também, é 

parceira do Programa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID no Subprojeto de 

Pedagogia, linha de ação Educação Infantil e atende a seis bolsistas discentes do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB, distribuídos em três 

turmas da escola.  

No que se refere ao perfil das profissionais, a escola II tem seis professoras regentes, 

efetivas na rede municipal de ensino que atuam entre 08 e 24 anos na Educação infantil e 

estão na faixa etária entre 30 e 40 anos de idade. Quanto a escolaridade, todas as professoras 

da Escola II tem formação em Magistério e são graduadas; apenas uma,  não tem pós-

graduação lato-sensu. Referente a participação em Cursos de Formação Continuada nos 

últimos três anos, todas participaram. 
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2.3 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

Apresentaremos o percurso que realizamos para a coleta dos dados da presente 

pesquisa tanto da entrevista com representante da Secretaria de Educação quanto do grupo 

focal com as professoras. 

Inicialmente, no ano de 2016, fizemos um contato com a secretaria municipal de 

educação para assinatura do documento de autorização para coleta de dados
9
 e agendamento 

da realização da entrevista
10

 com representante da própria Secretaria de Educação
11

.  

Durante a entrevista, identificamos a disponibilidade e a seriedade da representante 

da secretaria em participar da pesquisa. Permitimos que a entrevistada escolhesse o horário e 

o local a fim de garantir tranquilidade durante toda a entrevista.  

Em seguida, fizemos o contato com as diretoras de duas escolas da rede municipal 

para organização da execução da técnica do Grupo Focal (data, horário, local, contato com 

as professoras). A escolha das escolas está relacionada ao fato de que, essas escolas só 

atendem ao segmento da Educação Infantil e possuem um número maior de profissionais 

atuando. Finalmente, o contato com um colaborador para orientações sobre os registros 

escritos, gravações em áudios durante a técnica do grupo focal. 

Após todos os encaminhamentos supracitados, executamos a técnica do grupo focal 

com as professoras. No entanto, vale enfatizar que, de acordo com os estudos de Gomes 

(2005), que necessário se faz, antes da apresentação da análise das falas, fazer uma 

apreciação dos comportamentos e das reações dos participantes durante a realização da 

sessão do grupo, considerando os seguintes elementos: 

[...] o contexto da informação, concordância das opiniões, respostas de 

experiências pessoais, ideias principais, comportamentos dos participantes, 

gestos, reações, sentimentos, entusiasmo, dificuldades de compreensão das 

perguntas feitas. (GOMES, 2005, p. 287). 

 

 

 Ao chegarmos tanto na escola I quanto na escola II, realizamos, de imediato, o 

agradecimento a todos as professoras presentes e, posteriormente, informamos o objetivo da 

pesquisa seguido da leitura e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido
12

 e 

                                                           
9
Ver Termo de autorização para pesquisa no apêndice B 

10
Ver entrevista  no apêndice G 

11
 Devido à mudança de gestão do governo municipal da cidade, a coordenadora da Educação Infantil, 

esclareceu que estava muito atarefada com produção de relatórios, com o processo de transição para a nova 

gestão e informou que tinha disponibilidade para responder um questionário. Sendo assim, aceitamos colher os 

dados através do questionário e os apresentamos na etapa de qualificação da presente pesquisa. Após a 

qualificação conseguimos agendar e realizar uma entrevista, no ano de 2017, com a ex-coordenadora da 

Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação. 
12

  Ver o termo de Consentimento livre e esclarecido no apêndice A 
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preenchimento, por cada professora, do questionário com dados sobre o seu perfil 

profissional. Em seguida, fizemos uma pequena explanação sobre a técnica do grupo focal e 

a leitura do roteiro
13

 para o encontro, seguido da leitura das regras
14

 para o funcionamento do 

grupo e das questões centrais
15

 que norteariam a discussão.  

O grupo focal aconteceu no final do ano letivo de 2016 na Escola I. Durante toda a 

realização da atividade, percebemos certa angústia das professoras em relação à temática 

debatida – formação continuada de professores. Ainda demonstraram insatisfação em relação 

ao acompanhamento do trabalho realizado pela escola através da Secretaria de Educação. De 

modo geral, não houve discordâncias em relação às opiniões. No entanto, houve dificuldades 

no entendimento de algumas questões, sendo necessários, desse modo, os devidos 

esclarecimentos. Durante o grupo focal, percebemos o quanto as professoras utilizam de 

experiências pessoais para expressar as opiniões sobre as questões levantadas. 

Na escola II, efetuamos a técnica do grupo focal no início do ano letivo do ano de 

2017 durante programação da Jornada Pedagógica, na qual a diretora disponibilizou uma 

manhã para a realização da técnica com as professoras. Houve uma intensa participação das 

professoras durante toda a técnica e um sentimento de expectativa e entusiasmo em relação 

ao ano letivo de 2017, pois, além dos novos colegas que agora compunham o quadro da 

escola, uma das professoras assumiu a direção. Também identificamos certa insatisfação 

acerca do acompanhamento da secretaria de educação na escola, bem como não houve 

discordâncias sobre as opiniões e as questões foram entendidas pelos participantes. Também 

foi identificado o uso das experiências pessoais para manifestar as posições sobre as 

questões do grupo focal. 

 

                                                           
13

 Ver roteiro para o encontro do Grupo Focal no apêndice C 
14

 Ver as regras do grupo focal no apêndice D 
15

 Ver questões centrais para o grupo focal no apêndice F 
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3. O CAMPO DE TENSÃO ENTRE POLÍTICAS PÚBLICAS E A FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

 

Neste capítulo apresentaremos pontos que retratam o cenário da formação dos 

professores no país em aspectos que perpassam pelo processo histórico, marcos legais, 

políticas públicas, em um contexto de conflitos e contradições, evidenciando os desafios para 

a formação continuada de professores da educação Infantil. 

Indiscutivelmente Marx representa um marco a partir do qual não é mais possível 

pensar ou agir em política, história ou qualquer ciência desconhecendo sua proposta. Buscou 

analisar a gênese das sociedades humanas, suas estruturas econômicas, sociais, políticas, 

ideológicas e os vínculos que mantém entre si com suas contradições internas, evidenciando 

o seu compromisso com a transformação social e com a articulação entre o pensamento e a 

ação. 

Nesse sentido, a partir da sua obra O capital (MARX, 1986), o Estado é 

compreendido como sociedade política que exerce uma violência, de forma organizada, 

contra a sociedade civil, através das relações econômicas e de produção. Sendo assim, as 

políticas públicas, principalmente as de caráter social, participam dessa correlação de forças 

e são mediatizadas por lutas, pressões e conflitos. 

O termo política está relacionado ao poder do Estado com a intenção de legislar e 

executar as atividades humanas em um determinado território. As políticas educacionais, por 

sua vez, também expressam as contradições, pois, segundo Shiroma, Moraes e Evangelista 

(2011, p. 09) “ao longo da história, a educação [...] adapta-se aos modos de formação técnica 

e comportamental adequado à produção e reprodução das formas particulares de organização 

do trabalho e da vida.” 

Nessa direção, cumpre ressaltar que a profissionalização docente no Brasil aconteceu 

em decorrência das profundas transformações econômicas e sociais por volta do século XIX, 

início do século XX, com a criação das Escolas Normais. A partir daí começou-se a pensar 

em preparar alguém para ensinar e as Escolas Normais que correspondiam, na época, ao 

nível secundário e, posteriormente, a partir de meados do século XX, ao Ensino Médio. Elas 

continuaram a fazer a formação dos professores para os primeiros anos do ensino 

fundamental e a educação infantil. 

Destacaremos as contribuições de Saviani (2009) no que se refere aos aspectos 

históricos na formação de professores no Brasil. O autor afirma que a questão do preparo de 

professores, no Brasil, emerge de forma explícita após a Independência, quando se cogita da 
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organização da instrução popular. O autor ainda acrescenta que, ao examinar-se a questão 

pedagógica em articulação com as transformações que se processaram na sociedade 

brasileira ao longo dos últimos dois séculos, pode-se distinguir os seguintes períodos na 

história da formação de professores no Brasil: 

1. Ensaios intermitentes de formação de professores (1827-1890). Esse 

período se inicia com o dispositivo da Lei das Escolas de Primeiras Letras, 

que obrigava os professores a se instruir no método do ensino mútuo, às 

próprias expensas; estende-se até 1890, quando prevalece o modelo das 

Escolas Normais. 

2. Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais (1890-1932), 

cujo marco inicial é a reforma paulista da Escola Normal tendo como anexo a 

escola-modelo. 

3. Organização dos Institutos de Educação (1932- 1939), cujos marcos são as 

reformas de Anísio Teixeira no Distrito Federal, em 1932, e de Fernando de 

Azevedo em São Paulo, em 1933. 

4. Organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura e 

consolidação do modelo das Escolas Normais (1939-1971). 

5. Substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica de Magistério 

(1971-1996). 

6. Advento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas Normais 

Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia (1996-2006).  (SAVIANI, 

2009, p. 143). 

 

 

Destacamos, portanto, que as Escolas Normais (1827-1890) nortearam a preparação de 

professores para as escolas primárias, considerando-se orientações pedagógico-didáticas. No 

entanto, segundo Saviani (2009): 

contrariamente a essa expectativa, predominou nelas a preocupação como  

domínio dos conhecimentos a serem transmitidos nas escolas de primeiras 

letras. O currículo dessas escolas era constituído pelas mesmas matérias 

ensinadas nas escolas de primeiras letras. Portanto, o que se pressupunha era 

que os professores deveriam ter o domínio daqueles conteúdos que lhes 

caberia transmitir às crianças, desconsiderando-se o preparo didático-

pedagógico. (IDEM, p. 144). 

 

 

Prosseguindo, após a primeira década republicana (1890 – 1932), uma nova fase se 

abriu com o advento dos institutos de educação “ concebidos como espaços de cultivo da 

educação, encarada não apenas como objeto do ensino mas também da pesquisa.” (Idem, 

145). 

Desse modo, no período de 1932 a 1971, “os Institutos de Educação do Distrito 

Federal e de São Paulo foram tornando-se a base dos estudos superiores de educação - três 

anos para o estudo das disciplinas específicas e um ano para a formação didática.” (Idem, 

146). No entanto, o golpe militar de 1964 provocou mudanças educacionais, de acordo com 

a lei n. 5.692/71(BRASIL, 1971) que ocasionou a extinção das Escolas Normais. Em seu 
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lugar foi instituída a habilitação específica de 2º grau para o exercício do magistério de 1º 

grau.  

Posteriormente, em 1980, propagou-se um grande movimento pela reformulação dos 

cursos de Pedagogia e licenciatura, atribuindo, portanto, aos cursos de Pedagogia a formação 

de professores para a Educação Infantil e para as séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Saviani (2009), porém, faz o seguinte alerta:  

Com efeito, por um lado, a elevação ao nível superior permitiria esperar que, 

sobre a base da cultura geral de base clássica e científica obtida nos cursos de 

nível médio, os futuros professores poderiam adquirir, nos cursos formativos 

de nível superior, um preparo profissional bem mais consistente, alicerçado 

numa sólida cultura pedagógica. Por outro lado, entretanto, manifesta-se o 

risco de que essa formação seja neutralizada pela força do modelo dos 

conteúdos culturais-cognitivos, com o que as exigências pedagógicas 

tenderiam a ser secundarizadas. Com isso, esses novos professores terão 

grande dificuldade de atender às necessidades específicas das crianças 

pequenas, tanto no nível da chamada educação infantil como das primeiras 

séries do ensino fundamental. (SAVIANI, 2009, p. 150). 

 

 

Em 1996, mesmo diante da instauração do projeto neoliberal dos anos 90, ocorre um 

amplo debate da sociedade, envolvendo, por exemplo, mobilizações de educadores e 

movimentos sociais e promulga-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN 

9394/96). O texto da LDB 9394/96 prevê no Título VI – dos profissionais da educação – no 

artigo 62 – que a formação inicial de professores da Educação Infantil, dar-se-á no ensino 

superior, admitindo-se, no entanto, como formação mínima, o magistério. 

Em continuidade, a LDBEN 9394/96 dedica no título VI, em seus artigos 63 a 67 aos 

profissionais da educação, definindo mais outro campo de formação no âmbito do 

magistério, além da formação inicial: a contínua, que deve ser oferecida aos profissionais da 

educação dos diversos níveis de ensino. Especificamente no artigo 67, estabelece que:  

os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 

educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos 

de carreira do magistério público:  

[ ...]  

II – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim;  

[...]. (BRASIL, 1996). 

 

 

Consequentemente, Gatti (2008) informa que “nos últimos anos do século XX, 

tornou-se forte, [...] a questão da imperiosidade de formação continuada como um requisito 

para o trabalho, [...]. A educação continuada foi colocada como aprofundamento e avanço 
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nas formações dos profissionais”. É importante destacar que Gatti (2011) afirma que as 

pesquisas acadêmicas não colaboram na definição do conceito de formação continuada. 

Segundo a autora: 

Ora se restringe o significado da expressão aos limites de cursos estruturados 

e formalizados oferecidos após a graduação, ou após o ingresso no exercício 

do magistério, ora ele é tomado de modo amplo e genérico, como 

compreendendo qualquer tipo de atividade que venha a contribuir para o 

desempenho profissional – horas de trabalho coletivo na escola, reuniões 

pedagógicas, trocas cotidianas com os pares, participação na gestão escolar, 

congressos, seminários [...], enfim, tudo que possa oferecer ocasião de 

informação, reflexão, discussão e trocas que favoreçam o aprimoramento 

profissional, em qualquer de seus ângulos, em qualquer situação. Uma 

vastidão de possibilidades dentro do rótulo de educação continuada. 
(GATTI, 2011, p. 185). 

 

 

Gomes, por sua vez, discorre sobre o conceito histórico de formação continuada: 

[...] originalmente tal conceito advém daquele de educação permanente, 

surgido na Europa com a necessidade dos países de pós-guerra de superar os 

limites da educação formal. Entendida ainda como um processo ininterrupto 

de aprofundamento, diferentes nomenclaturas servem para designá-la. De 

maneira geral, organiza-se na forma de cursos esporádicos de curta duração, 

propostos, via de regra, por equipes técnicas e de gestão administrativa e que 

se apresentam, muitas vezes, desvinculados das necessidades reais de 

formação dos agentes educacionais atuantes na escola. (GOMES, 2009, p. 

68). 

 

 

O Plano Nacional de Educação, por sua vez, (Lei 13.005 de 25/06/2014) estabelece 

os rumos da educação brasileira para vigência 2014-2024. O documento, na meta 16, trata 

especificamente da formação continuada:  

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e 

garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação 

continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas 

e contextualizações dos sistemas de ensino. (BRASIL, 2014). 

 

 

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e para a formação 

continuada (Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015), por sua vez, define a formação 

continuada como componente essencial da profissionalização docente, devendo integrar-se 

ao cotidiano da instituição educativa e considerar os diferentes saberes e a experiência 

docente, bem como o Projeto Pedagógico da Instituição de Educação Básica.  

Ainda, de acordo com as Diretrizes, no capítulo VI que trata da formação continuada 

dos profissionais do magistério, indica que: 
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Art. 16. A formação continuada compreende dimensões coletivas, 

organizacionais e profissionais, bem como o repensar do processo 

pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades de extensão, grupos 

de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, programas e ações para além da 

formação mínima exigida ao exercício do magistério na educação básica, 

tendo como principal finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a 

busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do 

profissional docente. (BRASIL, 2015). 

 

 

Salientamos que essa construção de políticas públicas mais equânimes de valorização 

do magistério perpassa, fundamentalmente, pelo provimento de recursos de que as políticas 

necessitam para concretizar-se e favorecer o desenvolvimento profissional dos professores.  

Para tanto, o Ministério da Educação (MEC) instituiu o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB), - Lei nº 11.494/2007- caracterizado como a principal forma de regulação dos 

recursos destinados aos docentes da educação básica, através do repasse de 60% dos seus 

recursos para a remuneração e o aperfeiçoamento do pessoal docente e dos demais 

profissionais da educação em efetivo exercício no setor público.  

Saviani (2009), contudo, analisa que o FUNDEB ainda não se constitui como a 

melhor política educacional de financiamento da educação pública: 

Em suma, o Fundeb é um fundo de natureza contábil que não chega a 

resolver o problema do financiamento da educação. Representa um ganho de 

gestão; porém, não um ganho financeiro. Na verdade, os recursos nele 

alocados, se efetivamente aplicados e corretamente geridos, podem melhorar 

o financiamento da educação comparativamente à situação anterior, mas não 

terão força para alterar o status quo vigente. Ou seja: uma boa gestão do 

fundo permitirá atender a um número maior de alunos, porém em condições 

não muito menos precárias do que as atuais, isto é, com professores em 

regime de hora-aula; com classes numerosas; e sendo obrigados a ministrar 

grande número de aulas semanais para compensar os baixos salários que 

ainda vigoram nos estados e municípios (SAVIANI, 2009, p.35). 

 

 

A partir daí, e após a obrigatoriedade de formação em nível superior para todos os 

docentes, determinada pela Lei n. 9394/1996, novas parcerias foram estabelecidas entre os 

governos do estado e as instituições formadoras de professores, através de convênios com 

universidades federais, estaduais para o desenvolvimento de programas de licenciatura 

voltados aos professores em exercício nas redes públicas que possuíam apenas formação em 

nível médio, conforme requeria a legislação anterior. A intenção era certificar grande 

número de professores, portanto os programas eram semipresenciais e utilizavam recursos 

midiáticos diversos.  
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Em seguida, no ano de 2007, a Presidência da República lança o Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação por meio do Decreto nº 6.094/2007; e o MEC, o Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE) (BRASIL, 2007). Um de seus desdobramentos é o 

Plano de Ações Articuladas (PAR), que permite ao Ministério da Educação (MEC) oferecer 

apoio técnico e financeiro aos municípios com índices insuficientes de qualidade do ensino, 

constituindo-se um instrumento adicional de regulação financeira das políticas docentes. 

A implantação dessas políticas públicas sinaliza o processo de padronização e 

centralização de políticas para facilitar a participação de grupos privados nos sistemas 

educacionais públicos. O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi criado por 

grupos econômicos ligados à indústria, ao capital financeiro e ao agronegócio; e por  

parceiros, em especial nos sistemas municipais e estaduais de educação, na disputa  por 

conteúdo, métodos e valores que interessam ao mercado.  

Arelaro (2016) aponta que “as metas do Todos pela Educação foram assimiladas e 

incorporadas pelo governo federal como políticas públicas para o país”  

Destacamos três delas: meta 1- Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na 

escola – foi incorporada na Emenda Constitucional 59/2009, pelo Executivo; 

meta 2- Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos - se transformou 

no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), instituído 

pelo MEC na Portaria n° 867, de 04 de Julho de 2012 e na Meta 5, do PNE; 

meta 3- Todo aluno com aprendizado adequado ao seu ano: a mesma foi 

introduzida no Plano Nacional de Educação (estratégias 2.1 e 7.2), como 

obrigação de elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação 

(CNE), precedida de consulta pública, “direitos e objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento de todos os alunos (as)” nos ensinos fundamental e 

médio. (ARELARO, 2016, p. 50). 

 

 

Para concretizar a meta três foi proposto pelo MEC, em junho de 2015, o documento 

“Base Nacional Comum Curricular (BNCC)” com o objetivo de estabelecer uma proposta de 

currículo único. Arelaro (2016, p. 51) ainda alerta que: “é preciso resistir a essas tentativas 

de redefinição do papel da escola e do professor, destacando que ‘nacional’ não significa 

homogêneo e ‘comum’ não é sinônimo de único”. 

O PAR, por sua vez, está estruturado em quatro dimensões: gestão educacional, 

formação de professores e dos profissionais de serviço e apoio escolar, práticas pedagógicas 

e avaliação, infraestrutura física e recursos pedagógicos e tem a finalidade de obter o 

diagnóstico dos sistemas locais e as demandas de formação de professores. Segundo Gatti 

o PAR acentua o caráter centralizador das políticas educativas na esfera 

federal. Uma vez que todas as transferências voluntárias e a assistência 

técnica do governo federal passam a ser vinculadas à adesão ao Plano de 
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Metas Compromisso Todos pela Educação e à elaboração do PAR. (GATTI,  

2011, p.35). 

 

 

Foi  no ano de 2009 que o MEC estabeleceu,  através do Decreto n. 6.755, de janeiro 

de 2009, a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica, com diretrizes de longo prazo para a formação de professores em serviço e, para dar 

cumprimento a ela, é determinada a criação dos Fóruns Estaduais de Apoio à Formação dos 

Profissionais da Educação. Coube a CAPES impulsionar a formação inicial e continuada dos 

profissionais do magistério da educação básica nos diferentes níveis de governo; 

acompanhar o desempenho dos cursos de licenciatura nas avaliações conduzidas pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

Dando prosseguimento a essa política, foi constituído o Plano Nacional de Formação 

de Professores da Educação Básica (PARFOR), com o objetivo de estabelecer ações para a 

qualificação de professores que ainda não possuem a formação exigida para o exercício da 

docência. 

Mororó assevera que o PARFOR funciona como 

a forma mais visível de operacionalização da Política Nacional de Formação 

dos Profissionais do Magistério (BRASIL, 2009), previu a organização das 

demandas e ofertas dos cursos de formação inicial e continuada dos docentes 

das redes públicas do país, despertando grandes expectativas, sobretudo pelo 

fato de ter como base as ações articuladas entre os entes federados a partir do 

estabelecimento de planos estaduais para a formação inicial e continuada dos 

docentes. (MORORÓ, 2014 p.04). 

 

 

É inegável que os dispositivos legais demonstram a preocupação com o 

estabelecimento de políticas públicas voltadas formação continuada dos professores, em 

especial daqueles que atuam na educação básica. Contudo, para Mororó (2011 p. 35), 

“discutir a política de formação de professores hoje no Brasil implica, necessariamente, 

trazer á tona [...] um projeto capitalista” que, segundo a autora, veio se fortalecendo nos 

últimos anos. Sendo assim, a autora ainda afirma: 

Esse fortalecimento se dá, principalmente, através da implantação de 

documentos reguladores dos cursos para formação de professores, que, logo 

a primeira vista, denunciam suas proximidades das determinações de 

organismos internacionais, que impõem seus fins e objetivos, tornando a 

educação brasileira mais adequada a reestruturação produtiva em curso. 

(MORORÓ, 2011 p.35). 

 

 

Logo, não podemos deixar de considerar o campo de tensão vivenciado nas políticas 

educacionais em todo o país, efetivando-se a concepção de Estado mínimo para o social e o 
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Estado máximo para o capital (PERONI, 2003) em que o estado é o coordenador e não mais 

o executor, se tornando mínimo para as políticas sociais e repassando para a sociedade 

tarefas que eram suas. Tudo isso, configura-se numa “proposta alternativa ao neoliberalismo, 

a Terceira Via que atua como um instrumental de retirada do estado das políticas sociais.” 

(PERONI, 2003, p. 10). 

Essa posição do Estado,  fica evidenciada nas contradições que encontramos nos 

textos da LDB, do PNE e das Diretrizes. Existe a intenção de atingir as metas estabelecidas 

nas legislações, portanto o Estado preconiza uma espécie de flexibilização da formação 

docente, através da institucionalização de programas emergenciais para a formação de 

professores, permitindo o funcionamento de cursos que caracterizam-se por formações 

aligeiradas e fragmentadas com a intenção, também, de aumentar os resultados estatísticos 

referentes à formação. Há, ainda, a indicação de que as transformações educacionais podem 

ocorrer a partir do interior da escola, tendo o professor como o grande responsável pela 

implementação das mudanças necessárias para se alcançar uma escola de boa qualidade, de 

acordo com o texto da Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015.  

Sem dúvidas são práticas de políticas de formação docente que se reproduzem e 

persistem em nosso país há muitas décadas, resultado do reduzido investimento público na 

educação e da impossibilidade do Estado mínimo em prover os recursos necessários que 

garantam a formação docente de qualidade. 

Peroni (2003, p. 12), por sua vez, reafirma a redefinição do papel do Estado nos 

projetos de política educacional “no qual é descentralizado o financiamento e centralizado o 

controle”. 

Desse modo, os pesquisadores da área identificam que o ponto de partida para a 

União é a implementação de um Sistema Nacional de Educação que, segundo Saviani: 

o sistema nacional de educação integra e articula todos os níveis e 

modalidades de educação com todos os recursos e serviços que lhes 

correspondem,organizados e geridos, em regime de colaboração, por todos os 

entes federativos sob a coordenação da União. (SAVIANI, 2014, p. 65). 

 

 

O cenário de conquistas, lutas e tensões apresentado, impulsiona alguns 

direcionamentos e discussões a respeito do segmento de ensino - Educação Infantil no que 

tange aos direitos da criança e ao cenário da formação e valorização dos profissionais da 

Educação Infantil. 

Inicialmente, é importante destacar que, em virtude das lutas em prol da relevância 

dessa etapa de escolaridade, em 2009 foi aprovada a Emenda Constitucional 59/09 que 
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garantiu o acesso á educação básica obrigatória e gratuita dos 04 aos 17 anos. Em 2011, o 

PNE também sinalizou a universalização da Educação Infantil e, em 2014, o Plano Nacional 

de Educação - PNE (Lei 13.005 de 25/06/2014) reiterou aquilo que já havia sido previsto:  

universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 

4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil 

em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 

crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. (BRASIL, 

2014).  

 

 

 Ainda sobre a universalização da Educação Infantil, o Documento Referência da 

CONAE 2018 indica: 

Em relação à universalização da matrícula das crianças de 4 e 5 anos, a 

Pnad/2015 indica um percentual de 84,3%, necessitando, portanto, do 

acréscimo de 15,7%, até o ano de  2016, para o cumprimento da meta. Já nas 

creches, segundo dados do Inep/2015, o acesso das crianças de 0 a 3 anos 

aumentou no período de 2004 a 2013, passando de 13,4% para 23,2%. O 

aumento foi de cerca de 10 pontos percentuais em dez anos, o que reforça o 

desafio de acelerar a garantia do acesso para se chegar ao percentual dos 

50% previstos, implicando em mais que duplicar o esforço da década 

anterior. (BRASIL, 2017, p. 56). 

 

 

Prosseguindo, cabe fazer uma abordagem da responsabilidade que o poder público 

tem no que diz respeito ao desenvolvimento integral das crianças. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDBEN 9394/96 no artigo 29 prevê:  

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 

da família e da comunidade. (BRASIL, 1996). 

 

 

O texto da LDBEN revela o caráter educacional e a finalidade da educação Infantil 

garantindo a criança o direito ao desenvolvimento, bem como define a responsabilidade da 

família, da sociedade e das políticas públicas.  

Nesse contexto, é crucial a responsabilidade do poder público, “através da 

formulação de políticas públicas de Estado e não apenas de governo” (OLIVEIRA, 2011, 

p.323), tendo em vista a garantia do direito à educação básica com qualidade que inclui o 

acesso, a permanência e a aprendizagem de todas as crianças da Educação Infantil, visto que 

é inegável as potencialidades de aprendizagem e desenvolvimento inerentes a essa fase da 

vida.  
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Na direção das políticas públicas para a infância, a produção de pesquisas e a atuação 

de inúmeros movimentos sociais fez com que, a partir da Constituição de 1988, a criança no 

Brasil passasse a ser compreendida como sujeito de direitos. 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito a vida, a saúde, a 

alimentação, a educação [...].(BRASIL, 1988). 

 

 

Certificamos, também, que a Constituição Federal incorporou algo que estava 

presente no movimento da sociedade, visto que o processo constituinte deu-se em meio a 

essas forças, recebendo propostas que expressavam tal movimento. Segundo Peroni  

Durante o movimento da Constituição, quando se discutiam os pontos a 

serem abarcados pela nova carta magna do Brasil, o engajamento dos 

profissionais da área por meio de associações representativas foi bastante 

intenso no sentido de conquistar direitos para a criança de zero a seis anos. 

Esta mobilização contou com o apoio de outros setores da sociedade civil 

organizada, tais como movimentos de mulheres do fórum em Defesa da 

Criança e do Adolescente (DCA) e do Grupo de Ação pela Vida, entre 

outros. (PERONI, 2003, p. 19). 
 

 

Comprova-se, sobremaneira, que a educação das crianças, concebida, antes da 

Constituição de 1988, como amparo e assistência, passou a figurar como direito das crianças 

e dever do Estado. Desse modo, mudou-se a concepção de creche e pré-escola. Para Kramer 

(2013) essa mudança superou o caráter assistencialista, possibilitando a integração entre 

creches e pré-escolas.  

Seguindo os avanços no que diz respeito ao reconhecimento das crianças como 

sujeito de direitos, em 1990, foi aprovada a lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 

adolescente (ECA) que reconhece a criança como pessoa em desenvolvimento, garantindo-

lhes alguns direitos humanos – direito de brincar, de querer, de não querer, de conhecer, de 

sonhar, de opinar. 

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394, 

por sua vez, garantiu que a Educação Infantil passasse a ser oferecida em: “creches, ou 

entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; pré-escolas, para as crianças 

de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos”, conforme preconiza o artigo 30 da referida legislação. 

(BRASIL, 1996). 

A expansão desse atendimento no Brasil, promoveu um aumento de vagas na 

Educação Infantil durante os anos 90, continuando esse crescimento após a aprovação e 

implementação do Fundo de Manutenção da Educação Básica e Valorização dos 
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Profissionais da Educação – FUNDEB - Lei nº 11.494/2007.  Através do FUNDEB foram 

vinculadas fontes de financiamento para creches e pré-escolas nos sistemas de ensino e foi 

garantida a inclusão das creches conveniadas com o poder público municipal.  

A respeito da política de convênios entre os municípios e as creches particulares, o 

Documento Final da 2ª Conferência Nacional de Educação (CONAE)
16

,  realizada no ano de 

2014, prevê, nas proposições e estratégias do EIXO VII - Financiamento da Educação, 

Gestão, Transparência e Controle Social dos Recursos, item 2.10: 

alterar e aprimorar o Fundeb, de modo que: [...] o número de matrículas em 

creches conveniadas seja congelado e essa modalidade de parceria seja 

extinta, sendo obrigatoriamente assegurado o atendimento da demanda 

diretamente na rede pública. (BRASIL, 2014, p.108 -109). 

 
 

Apesar do aumento nas matrículas na Educação Infantil, foi constatado por 

profissionais e pesquisadores da área que as condições das instituições de Educação Infantil 

eram precárias – com espaços físicos inadequados para o desenvolvimento de ações 

pedagógicas com crianças. Essas instituições também não dispõem de materiais 

pedagógicos, brinquedos, mobiliários adequados para crianças de 0 a 3 anos. Acerca disso, 

Brandão alerta: 

Acredito que os gestores das políticas para a infância precisam compreender 

o que significa o direito das crianças à Educação Infantil. O que é feito nas 

políticas públicas são proposições baseadas naquilo que os adultos 

compreendem como necessário para a infância. E, o mais grave é que os 

gestores das políticas não têm garantido nem os direitos básicos já 

conquistados com as lutas dos movimentos sociais, como, por exemplo, 

acesso às instituições de ensino com qualidade. (BRANDÃO, 2006, p.15). 

 

 

Desse modo, a atuação, em forma de lutas, dos militantes dos movimentos sociais em 

defesa de qualidade nos espaços e serviços oferecidos às crianças da Educação Infantil, 

certamente, contribuiu para que o Ministério da Educação - MEC incluísse no Plano de 

Desenvolvimento da Educação - PDE 2007 a destinação de recursos financeiros para a 

Educação Infantil, aumentando sua oferta. E, para qualificar o atendimento, foi criado o 

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar 

                                                           
16

A 2ª CONAE foi realizada no período de 19 a 23 de novembro de 2014, resultado de parceria entre os 

sistemas de ensino, os órgãos educacionais, o Congresso Nacional e a sociedade civil e apresentou como tema: 

O PNE na Articulação do Sistema Nacional de Educação: Participação Popular, Cooperação Federativa e 

Regime de Colaboração. Nessa direção, a Conferência teve como propósito contribuir com a política nacional 

de educação, indicando responsabilidades, corresponsabilidades, atribuições concorrentes, complementares e 

colaborativas entre os entes federados e os sistemas de ensino. 
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pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA
17

. Com a implantação do PROINFÂNCIA,  

no ano de 2007, os municípios contaram com o apoio do governo federal para a construção 

de unidades de educação infantil, para a compra de mobiliários e instalações. No entanto, há 

discussões acerca do projeto padrão, previsto pelo programa, para a construção das creches, 

pois acredita-se que vai de encontro à diversidade regional do país.  

Entende-se, no entanto, que o destaque conseguido pela Educação Infantil ainda não 

garante que todas as necessidades da área sejam atendidas, por isso as discussões sobre a 

educação de crianças de 0 a 5 anos deve ser contínuo e permanente. Nesse sentido, Brandão 

confirma: 

Pesquisadores e profissionais da Educação Infantil são unânimes em defender 

a prioridade para a criança pequena. A criança é compreendida como um 

sujeito que precisa ser respeitado no seu processo de desenvolvimento: os 

estágios e/ou a sua relação com o meio que vive. Mas o eixo central das 

políticas da Educação Infantil é a expansão sem qualidade. Uma Educação 

Infantil que não é falada na sua qualidade de educação. (BRANDÃO, 2006, 

p.14). 

 

 

No que se refere a essa expansão sem qualidade, denunciada por Brandão (2006), 

apresentaremos alguns dados do cenário nacional referentes à Educação Infantil a fim de 

traçar um perfil da situação desse segmento de ensino no que diz respeito ao acesso (número 

de matrículas, número de escolas); localização das escolas (zona rural e campo); 

infraestrutura das escolas para atender crianças de 0 a 3 anos e, por último, aspectos 

relacionados as professoras, tais como: faixa etária, sexo, número de escolas que atuam e 

formação.  

De acordo com o documento Censo Escolar 2016 - Notas Estatísticas, cuja finalidade 

é apresentar um retrato da educação básica no país com dados referentes ao ano de 2016 “há 

105,3 mil unidades com pré-escola no Brasil sendo que 57,4% estão na zona urbana; 72,8% 

são municipais e 26,3% são privadas.” [...]. (BRASIL, 2017, p.6). 

No que diz respeito à infraestrutura dessas escolas, o documento informa que: 

na zona rural, 7,4% das escolas não possuem energia elétrica; 12,7% não têm 

esgoto sanitário e 11,6% não têm abastecimento de água. Na zona urbana, 

apenas seis escolas não possuem energia elétrica, 0,2% não têm esgoto 

sanitário e 0,2% não têm abastecimento de água; 42,8% das pré-escolas têm 

banheiro adequado à educação infantil. (BRASIL, 2017, p.6). 

 

                                                           
17

O Proinfância consiste na principal ação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE no 

campo da infraestrutura educacional, presta assistência técnica e transfere recursos financeiros a Municípios e 

Distrito Federal para construir creches e adquirir equipamentos e mobiliários para a Educação Infantil.  

Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-metodologias-

inovadoras?tmpl=component&print. Acesso em: 29 de maio de 2017. 
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Essa realidade das escolas da zona rural é denunciada por Rosemberg: 

As políticas sociais para as crianças brasileiras são marcadas, então, por uma 

tensão entre uma legislação avançada que reconhece o dever do Estado frente 

aos direitos das crianças e um cenário de desigualdades no acesso ao usufruto 

das riquezas nacionais para diferentes segmentos sociais, dificultando, na 

prática, o reconhecimento pleno da cidadania de crianças de até 6 anos. 

(ROSEMBERG, 2012, p.16). 

 

 

Em relação às dependências disponíveis nas escolas de educação Infantil, “41,6% 

dispõem de parque infantil; [...] pátio coberto, presente em 45,3% das escolas, área verde, 

29,4%, e quadra de esporte coberta, 15,9%.” (BRASIL, 2017, p.6).  

Quanto à evolução dos números de matrículas na Educação Infantil nos anos de 2011 

até 2016 o documento aponta dados que serão apresentados no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 4 – Evolução da matrícula na Educação Infantil do Brasil 
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Fonte: Censo escolar, INEP. 2017.  Gráfico produzido pela autora 

 

É notório, a partir do gráfico, o crescimento das matrículas nessa primeira etapa da 

educação básica: no ano de 2011 foram 4.681.345; ano de 2012 esse número avançou para 

4.754.721; ano de 2013 continuou avançando e chegou em 4.860.481; ano de 2014 as 

matrículas chegaram a 4.964.015; ano de 2015 passou para 4.916.525 e, no ano de 2016, um 

avanço significativo registrou 5.034.353 crianças matriculadas.   

No que tange às profissionais que atuam na Educação Infantil, o cenário nacional 

evidencia no documento que:  

dos 311,4 mil professores da pré-escola [...] 62,6% possuem escolaridade 

superior com licenciatura e 18,5% têm curso normal/magistério. Foram 

identificados ainda 5,7% com nível médio completo e 0,3% com nível 

fundamental completo. (BRASIL, 2017, p. 25). 
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Ainda foi informado que “quase totalidade leciona em apenas uma escola (79,7%)” e 

“o curso de formação mais frequente dos docentes que atuam na pré-escola é a licenciatura 

em Pedagogia.” (idem, ibidem).  

O cenário brasileiro demonstra as fragilidades que acompanham o segmento da 

Educação Infantil, responsabilidade exclusiva do poder municipal. Nesse sentido, Saviani 

(2014, p. 52) orienta: “é preciso quebrar a lógica atual hierarquizada que coloca cada nível 

de ensino sob a responsabilidade de cada instância federativa em sentido ascendente [...]”. 

Certamente a Educação Infantil fica comprometida com esse sistema de colaboração que não 

amplia a obrigatoriedade da União e do Estado para com esse segmento de ensino. 

Entendemos que necessário se faz, também, ampliar o debate no sentido de entender-

se que a garantia de uma Educação Infantil de qualidade passa, seguramente, pela formação 

adequada de seus professores.  

Temos convicção de que foi a inquietação dos educadores, pesquisadores e 

movimentos sindicais dos professores que impulsionaram a implantação de políticas de 

formação de profissionais da Educação Infantil e o reconhecimento da condição de 

professores para os que atuam tanto em creches quanto na pré-escola. Contudo, é preciso 

considerar o que nos diz Kramer: 

formar professores para lidar com crianças pequenas é uma tarefa nova na 

história da escola brasileira e, para muitos, desconhecida e até mesmo menos 

nobre; ter crianças com menos de seis anos na escola parece surpreender ou 

impactar gestores e pesquisadores. (KRAMER, 2009, p.804). 

 

 

Sendo assim, no andamento do debate sobre os professores que atuam na Educação 

Infantil a LDBEN 9394/96 sinaliza a importância da identidade profissional e afirma a 

necessidade de formação para os profissionais que trabalham nas instituições de educação 

infantil, principalmente em creches.   

Na tentativa de apoiar a formação inicial e continuada dos professores da rede 

pública da educação Básica, o MEC criou, em 2007, a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica (PROINFANTIL). O programa foi ofertado 

a partir de 2005 e funciona como um curso de nível médio, a distância, na modalidade 

normal, visando a formação dos professores que atuam na educação sem formação 

específica. Acerca do Proinfantil, Gatti analisa: 

Como, em 2009, a Sinopse do Professor da Educação Básica do Inep 

registrava apenas 1,3% de professores leigos nessa etapa da educação no 

país, indaga-se se a oferta regular do Programa não serviria de incentivo às 
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redes para continuarem contratando professores sem a habilitação devida. 

(GATTI, 2011, p. 62). 

 

 

Kramer (2013), reforça a ideia de que o grau de escolaridade e a qualificação 

específica no desempenho profissional da educação de crianças de 0 a 5 anos influenciam 

decisivamente a qualidade do serviço.  

Nesse sentido, os dados do Censo da Educação Superior (MEC/INEP, 2010) 

apontaram um crescimento das matrículas no curso de Pedagogia entre os anos de 2002 e 

2009, com um aumento de mais de 60% das matrículas. Em razão de definir o campo de 

atuação do Pedagogo na Educação Básica foram aprovadas as Diretrizes Curriculares para a 

formação de professores no curso de Pedagogia – Resolução do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) / Conselho Pleno (CP) n. 1 de 15 de maio de 2006. No entanto, pesquisas 

de dissertações e teses sobre o professor da Educação Infantil indicam que os cursos de 

formação inicial de professores ainda se mostram distantes das práticas requeridas para o 

trabalho com crianças da Educação Infantil. 

Desse modo, Saviani (2009) afirma que se acreditou muito  na elevação do nível de 

qualidade da formação de educadores no país após a promulgação da LDBEN 9394/96. No 

entanto,  

Introduzindo como alternativa aos cursos de pedagogia e licenciatura os 

Institutos Superiores de Educação e as Escolas Normais Superiores, a LDB 

sinalizou para uma política educacional tendente a efetuar um nivelamento 

por baixo: os institutos superiores de educação emergem como instituições 

de nível superior de segunda categoria, provendo uma formação mais 

aligeirada, mais barata, por meio de cursos de curta duração (Saviani, 2008c, 

p. 218-221). A essas características não ficaram imunes às novas diretrizes 

curriculares do curso de pedagogia homologadas em abril de 2006. 

 

 

Entendemos, portanto, que todas as tensões políticas e econômicas repercutem no 

processo de formação dos professores e nos direciona a acreditar que necessário se faz uma 

reforma política para a Educação Básica, tendo em vista desdobramentos favoráveis ao 

processo de formação continuada dos professores da Educação Infantil. 

Mororó (2014, p.11), por sua vez, orienta que “a formação, por si mesma, não pode 

dirigir transformações na realidade material, mas ela pode e deve dar uma contribuição, 

dentro do limite de suas possibilidades, para transformar”. 

Nessa direção, Barroso assevera que: 

a formação surge, no vocabulário político, como principal instrumento de 

mudança dos professores [...]. Ao mesmo tempo a formação torna-se um 
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poderoso processo de controle sobre o desempenho do professor e os 

resultados do trabalho, no contexto da emergência de novos modos de 

regulação da educação. (BARROSO, 2004, p. 52). 

 

 

Contudo, para o referido autor, o debate também deve perpassar pelo interesse de 

averiguação sobre melhores modelos e métodos de formação. Por esse motivo, as pesquisas 

na área de formação de professores também envolvem discussões sobre o universo teórico-

metodológico, pois há na literatura múltiplas abordagens da formação de professores, 

envolvendo diferentes perspectivas, concepções e práticas. Dentre as perspectivas formativas 

discutidas na atualidade, segundo Gimenez, destacam-se: 

as vertentes que caracterizam o professor como técnico, prático-reflexivo e 

intelectual crítico (GARCIA,1992; PEREZ, 1992; SCHON, 1992;  NÓVOA, 

1992; ZEICHNER, 1993; CONTRERAS,1997; GIROUX, 1997); a formação 

por coletivos (ALVORADO-PRADA, 1997); a vertente embasada na 

concepção histórico-crítica (SAVIANNI, 1994; GASPARIN, 2009) e na 

concepção da histórico-cultural (VIGOSTKI, 1978; LEONTIEV, 1978; 

LURIA, 1988). (GIMENEZ, 2012, p. 79). 

 

 

Tomando como base que as várias vertentes supracitadas tem interesse de divulgar 

um determinado perfil profissional, de acordo com seus fundamentos e pressupostos 

teóricos, destacamos a concepção de formação defendida por Saviani que, em seus estudos, 

aponta que há dois modelos de formação de professores: 

a) modelo dos conteúdos culturais-cognitivos: para este modelo, a formação 

do professor se esgota na cultura geral e no domínio específico dos 

conteúdos da área de conhecimento correspondente à disciplina que irá 

lecionar. 

b) modelo pedagógico-didático: contrapondo-se ao anterior, este modelo 

considera que a formação do professor propriamente dita só se completa  

com o efetivo preparo pedagógico didático. (SAVIANI, 2009  p. 149-150). 

 
 

Para o autor, tanto os conteúdos de conhecimento quanto os procedimentos didático-

pedagógicos devem estar inclusos nas propostas de formação de professores. Sendo assim, 

entendemos que algumas questões são cruciais para compor a formação do professor de 

Educação Infantil, considerando tanto conhecimentos pedagógicos, relacionados ao como 

trabalhar com as crianças, quanto conhecimentos relativos aos conteúdos das áreas – 

Português, Matemática, Ciências Sociais e Naturais, Artes, Movimento que compõem o 

currículo da Educação Infantil. Deve-se observar, no entanto, o que propõe as Diretrizes 

Nacionais Curriculares para Educação Infantil (BRASIL, 2010): o brincar e as interações 
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como eixo do currículo e da proposta pedagógica das instituições que atendem crianças da 

Educação Infantil. 

No entanto, antes do século XX, o profissional da Educação Infantil apareceu no 

panorama da educação brasileira sem nenhuma exigência de qualificação. Era necessário 

somente gostar de criança, ter simpatia e dinamismo, pois o papel do professor estava 

vinculado às tarefas de maternagem, ou seja, cuidados com higiene, alimentação e segurança 

física das crianças. Não vamos nos esquecer de que as instituições de Educação Infantil 

tinham um caráter assistencialista, e do adulto que estava com a criança não era exigida 

nenhuma formação, uma vez que o necessário era compensar a ausência da família. 

Contudo, no tocante ao papel do professor nessa etapa, há varias direções: alguns 

acreditam que a função do professor é brincar; há aqueles que consideram o professor como 

facilitador da aprendizagem ou como responsável pela segurança e proteção das crianças; 

outros apontam que o principal papel é preparar para o ensino fundamental, numa 

perspectiva de reprodução de práticas educativas e de conteúdos das etapas posteriores da 

escolarização.  

Lamentavelmente, há equívocos relacionados ao papel do professor da educação 

infantil, bem como dos saberes que são necessários para a atuação desse profissional. 

Acredita-se, desse modo, que se pode ensinar qualquer coisa para as crianças, partindo da 

ideia de que elas não questionarão por não saber o que deveria ser ensinado. Sendo assim, 

qualquer conteúdo serve e, consequentemente, qualquer educador. Não precisa dominar 

conteúdos e nem saber preparar aula, basta saber controlar as crianças. Por outro lado, 

percebemos que há um destaque para os professores das licenciaturas que trabalham com 

jovens nos anos finais do ensino fundamental, por exemplo. Para esses professores é exigida 

uma formação específica, um saber de determinada área do conhecimento. 

Nessa direção, a organização do trabalho pedagógico para as crianças deve levar em 

conta e garantir as devidas intencionalidades educativas sem, no entanto, perder de vista as 

vivências de direito da infância.  Isso porque, nas escolas de Educação Infantil, ainda 

persiste a dúvida entre a concepção de uma educação assistencial que nega a 

intencionalidade educativa e as relações educativo-pedagógicas que devem ser oferecidas ás 

crianças.  Necessário se faz, portanto, qualificar o perfil do profissional da Educação Infantil, 

considerando-se a complexidade e o desafio do trabalho pedagógico com crianças de 0 a 05 

anos de idade, tendo em vista atingir o objetivo de contribuir no desenvolvimento integral de 

cada uma delas, conforme prevê a LDBEN (1996).  
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Sendo assim, questiona-se qual o perfil de professor mais adequado para atender a 

multiplicidade e a complexidade de situações presentes no ambiente da educação infantil, 

considerando-se as necessidades, interesses, potencialidades, cultura, desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças da Educação Infantil.  

Para tanto, ainda persiste a concepção de que o trabalho desenvolvido nas creches e 

na pré-escola está muito relacionado aquele que é desenvolvido na família, provocando a 

indefinição das funções da creche e da pré-escola. É necessário, sobremaneira, rever os 

papeis da mulher, da criança, da família e das educadoras das crianças de 0 a 03 anos. 

Por conseguinte, nossa perspectiva é pensar o trabalho docente na Educação Infantil 

compreendendo-o sua constituição enquanto categoria profissional, conforme o pensamento 

de Patto (2004, pág. 77) “uma nova concepção de formação docente [...] ele deve ser 

formado como trabalhador intelectual [...]”. 

A respeito das relações entre a categoria trabalho e a situação que vivenciamos 

atualmente no cenário das políticas para a formação de professores, Freitas nos alerta:  

o abandono da categoria trabalho pelas categorias da prática, prática 

reflexiva, nos estudos teóricos de análise do processo de trabalho, terminou 

por centrar a ação educativa na figura do professor e da sala de aula, na 

presente forma histórica, dando margem para a definição de políticas 

educacionais baseadas exclusivamente na qualidade da instrução e do 

conteúdo, em detrimento da discussão sobre os fins da educação, impondo à 

educação e à escola a lógica restrita da produção e do desenvolvimento da 

laboralidade aos processos de formação, em uma perspectiva produtivista 

unidimensional (Frigotto, 1996), em detrimento da formação humana 

multilateral. (FREITAS, 2004, p. 92). 

 

 

Nessa direção, para Marx a divisão social do trabalho perpassa pelas relações sociais 

de produção e vem carregada de interesses particulares, como aumentar a produtividade do 

trabalho ou a quantidade de trabalho explorado, principalmente onde existem classes sociais, 

pois dá-se um acesso diferenciado, segundo o grupo social, ao produto e aos meios para 

produzi-lo. O ponto de partida é que a produção é a atividade vital do trabalhador, a 

manifestação de sua própria vida e através dela o homem se humaniza. O trabalhador e suas 

propriedades humanas só existem para o capital na sociedade capitalista. Se ele não tem 

trabalho, não tem salário, não tem existência. Só existe quando se relaciona com o capital e, 

como este lhe é estranho, a vida do trabalhador é também estranha para ele próprio. Nas 

palavras de Marx, o trabalho: 

É atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, apropriação do 

natural para satisfazer as necessidades humanas, condição universal do 

metabolismo entre o homem e a natureza, condição natural eterna da vida 
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humana e, portanto, independente de qualquer forma dessa vida, sendo antes 

igualmente comum a todas as suas formas sociais. (MARX, 1996, p.303). 

 

 

Desse modo, ao falarmos em tensões que envolvem os processos de formação 

continuada não podemos deixar de considerar os mecanismos de exploração do professor, 

caracterizados pela produtividade, a partir da lógica empresarial e capitalista; a carga horária 

excessiva de trabalho do professor, as várias atribuições desse profissional dentro e fora da 

escola e as suas condições de saúde.  

Essa preocupação com a perspectiva produtivista encontra seus fundamentos na 

administração gerencial que podemos caracterizar, na área educacional, por rígido controle 

do desempenho dos professores, cobranças por resultados, aferição de resultados mediante 

indicadores definidos a priori, dentre outros. Avaliamos, portanto, que esses mecanismos 

constituem-se como formas de exploração do trabalho do professor.  

Consequentemente, acreditamos que seja oportuno e necessário trazer para discussão 

às novas exigências no papel do professor que estão associadas a outras  atribuições, além do 

ensinar, que são exigidas, dentro do contexto escolar, para esses profissionais. Nesse sentido, 

Assunção e Oliveira (2009) sinalizam que as políticas educacionais das últimas décadas, 

como por exemplo, o advento da gestão democrática, respaldada pela Constituição Federal 

de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96, ampliam a 

atividade dos docentes para além da sala de aula, indicando a participação dos professores 

como membros, por exemplo, do colegiado escolar, conselho de alimentação escolar, 

associação de pais e mestres, dentre outros.     

As autoras propõem, portanto, o conceito de intensificação do trabalho dos 

professores para discutir as relações entre as condições de trabalho e a saúde desses 

profissionais. Essas condições correspondem ao excessivo volume de tarefas nas quais os 

professores estão submetidos, cujo tempo é insuficiente para a conclusão dessas tarefas.  

Em relação a essas exigências e responsabilidades as quais os professores estão 

submetidos, Orso (2016) discute: 

Se exige, por exemplo, que seja uma espécie de pai/mãe, de psicólogo, que 

seja responsável pelo desenvolvimento social, que controle o vale disso, o 

vale daquilo, daquilo outro, que solucione o problema da miséria social, que 

resolva as políticas de assistência, que preste assistência à saúde dos alunos, 

que faça promoção disso e daquilo, que comemore o dia disso e daquilo, e 

até mesmo, que ensine um pouco. Além do mais, subtraem-lhes os recursos, 

os instrumentos, os meios e as condições para realizar um trabalho 

minimamente satisfatório. E, como não consegue dar conta e nem pode fazer 

tudo o que lhes é cobrado, como não consegue resolver todas as 
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responsabilidades que lhes atribuídas, que não são poucas, então, conclui-se 

que é ele o responsável pela má educação, pela aprendizagem deficiente ou 

falta dela. E desaba o mundo na sua cabeça. (ORSO, 2016, p. 149) 

 

 

Logo, visualizamos o aumento do número de profissionais que estão adoecendo, cuja 

atuação desses profissionais fica comprometida, interferindo na qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem. Esse adoecimento pode corroborar para que os docentes não se 

sintam em condições de participar, por exemplo, de ações/atividades de formação continuada 

propostas principalmente fora da carga horária do professor e, em alguns casos, até na 

formação proposta na escola, dentro da carga horária. Os que chegam a participar, não 

conseguem apresentar um nível de envolvimento esperado para algumas atividades - 

leitura/debate de textos e relatos de experiência. 

Além da intensificação do trabalho docente e das implicações na sua saúde, 

atualmente estamos vivenciando a mais violenta e perversa medida contra os direitos 

universais da classe trabalhadora, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 55), que retira 

os poucos direitos que a classe conquistou nos últimos trinta anos.  

Essa reforma impõe, também, a reestruturação da educação, com ênfase no ensino 

médio, principalmente sobre as escolas públicas onde estão os jovens pertencentes à classe 

trabalhadora. Portanto, será uma educação com caráter mais técnico e profissionalizante, 

voltada para formar para o mercado de trabalho.  

Certamente essas reformas educacionais não pretendem garantir a qualidade da 

educação básica ou superior, constituindo-se em um cenário desfavorável para a ampliação 

dos processos e das políticas que envolvem a formação inicial e continuada dos 

profissionais, bem como a garantia de condições para o desenvolvimento do trabalho 

docente.  

Contudo, mesmo diante desse contexto de tensões e contradições não podemos 

perder de vista o ideal de educação defendido por Sanfelice (2016): 

Apesar da privatização intensiva da educação, apesar da sua mercantilização, 

apesar do controle ideológico que as Agências exercem sobre ela, nossa 

bandeira continua sendo: educação pública universal, laica, gratuita e de 

qualidade. Lutamos pela educação que desaliena e liberta. (SANFELICE, 

2016, p.99) 

 

 

Nesse sentido, sinalizamos que a nossa luta contra a alienação perpassa, também, 

pelas lutas em prol da formação dos professores, cujas mediações estão diretamente 
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relacionadas à urgente concretização do diálogo entre intelectualidade e crítica na formação 

desses profissionais.  Intelectualidade no sentido de reunir condições teórico-práticas de 

contribuir no desenvolvimento integral dos meninos e meninas nos aspectos:  cognitivo, 

social, político, estético. Crítica, no entendimento da necessidade de unir forças, numa 

verdadeira luta de classes, para garantir melhores condições de trabalho, valorização e 

formação docente.  
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4. FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: ENTRE POLÍTICAS E VOZES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

DE ITAPETINGA 

 

Neste capítulo apresentaremos os dados coletados a partir das falas das professoras 

presentes na escola I e na escola II no grupo focal, bem como os dados coletados com a 

entrevista aplicada a coordenadora da Educação Infantil, representante da Secretaria de 

Educação, com as respectivas análises que foram categorizadas em três blocos: O que dizem 

em relação aos programas de formação continuada oferecidos pela secretaria municipal de 

educação; o que dizem sobre a relação entre as suas necessidades formativas e os programas 

de formação continuada que são promovidos pela Secretaria de Educação e o que dizem 

acerca da contribuição dos programas no  processo de formação humana, ética, política das 

professoras.  

Para tanto, retomaremos aos objetivos da pesquisa: conhecer os programas de 

formação continuada adotados pela Secretaria Municipal de Educação de Itapetinga para os 

professores da Educação Infantil; analisar a concepção de formação continuada presentes 

nos programas; identificar o grau de participação dos professores no planejamento das ações 

dos programas; analisar o que dizem os professores da Educação Infantil sobre suas 

necessidades de formação continuada e analisar que dizem acerca da contribuição dos 

programas no processo de formação humana, ética, política das professoras a fim de 

relacioná-los às diversas situações que identificamos, a partir das falas dos sujeitos, que 

envolvem as condições de trabalho dos professores e da carreira docente. 

 

4.4.1 PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA OFERECIDOS PELA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

Pretendemos apresentar os dados coletados na entrevista e no grupo focal sobre os 

programas de formação continuada adotados pela Secretaria Municipal de Educação de 

Itapetinga e a concepção de formação continuada presente nos programas para os professores 

da Educação Infantil. 

 Questionada a respeito das principais práticas formativas utilizadas pela Secretaria 

Municipal de Educação, a coordenadora informou que: 

São palestras, oficinas e cursos de curta duração. Nas oficinas os professores 

têm aquele tempo destinado para produzir o material, acho que a oficina 
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proporciona algo maior, aquela troca de experiência [...]; a oficina você 

realmente sente que ele está fazendo [...] sente ali quem é que vai colocar em 

pratica, na oficina dá para você ver. (ENTREVISTA, 2017). 

 

 

Em seguida apresentou o seguinte quadro com os programas de formação continuada 

adotados pela Secretaria Municipal de Educação para os docentes da Educação  Infantil nos 

últimos quatro anos - 2016, 2015, 2014 e 2013: 

Quadro 4 - Programas de Formação continuada promovidos pela Secretaria Municipal de  

Educação para os docentes da Educação  Infantil 

PROGRAMA/ 

AÇÃO 

ANO CARGA 

 HORÁRIA 

TEMÁTICA 

Programa de 

Formação 

Continuada 

(anual) 

 

2013 

 

80h  

As linguagens na 

Educação Infantil e 

Avaliação na 

Educação Infantil 

Programa de 

Formação 

Continuada 

(anual) em 

parceria com a 

FTD 

 

 

2014 

 

20h 

 

Temáticas abordadas 

pelo material didático 

da Editora FTD 

Programa de 

Formação 

continuada (anual) 

com estudos 

presenciais e 

atividades á 

distância 

 

 

2015 

 

120 h 

Neurociências; 

Alimentação saudável 

Alfabetização; 

Jogos; 

Psicomotricidade; 

Inclusão 

Palestra e oficina 

realizada em 

parceria com a 

UESB 

 

2016 

 

          08h 

Estudos sobre a  Base 

Nacional Comum 

Curricular 

Fonte: Entrevista com Representante da Secretaria de Educação. Quadro produzido pela autora 
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Nessa mesma direção, a representante da Secretaria Municipal de Educação destacou 

que, dentre as ações de Formação Continuada oferecidas as professoras, as mais bem aceitas 

são: “aquelas nas quais se trabalhavam atividades práticas e que podem ser  aplicadas com os 

alunos.” (ENTREVISTA, 2017). 

As professoras, por sua vez, ao serem questionadas no grupo focal sobre quais 

programas de formação continuada oferecidos pela Secretaria de Educação nos últimos 

quatros anos, a princípio, não se recordavam de nenhuma proposta. Somente após alguns 

desabafos relacionados ao acompanhamento da Secretaria de Educação às escolas foi que a 

professora B fez a seguinte declaração: 

Lembrei! Teve ano passado. Eu lembro que teve, foi muito legal, por sinal. 

Teve assim: foi sobre a alimentação da Educação Infantil. Aí veio uma 

nutricionista da secretaria, reuniu; depois teve matemática, ai veio uma 

pessoa da área de matemática. Aí eu participei de algumas dessas formações, 

só que assim, muito geral. Não é assim, específico do chão da escola, das 

suas necessidades. Esse curso que eu estou te falando, falou sobre merenda 

escolar, cotidiano da educação infantil, falou sobre psicomotricidade. Esses 

profissionais são formados na área, veio uma nutricionista, psicopedagogo. 

Vieram pessoas específicas para falar, mas só era um encontro para falar de 

um tema muito abrangente, então era muito amplo. Não foi ruim, eu absorvi 

muita coisa. (GRUPO FOCAL, PROFESSORA B, 2016). 

 

 

A professora D, por sua vez, falou: 

Foram quatro módulos de curso e eu gostei porque foi a primeira vez que 

houve um curso de educação infantil programado para gente. Porque às vezes 

vinha um programa, uma formação direcionada para as outras séries. E esse 

foi focado só para a Educação infantil para os profissionais. (GRUPO 

FOCAL, PROFESSORA D, 2016). 

 

 

Percebemos, no grupo focal com as professoras, que houve um esforço para trazer à 

memória os cursos que foram oferecidos pela Secretária da Educação. Desse modo, 

avaliamos os impactos que esses cursos provocaram nas professoras, na medida em que se 

acredita que cursos significativos seriam facilmente identificados. 

Para prosseguir com a análise em relação aos programas apresentados no quadro 4, é 

importante registrar que perguntamos a Coordenadora da Educação Infantil quais eram os 

objetivos de cada programa/ação, mas ela disse que, naquele momento, não dispunha 

daquela informação. Ficou combinado, portanto, que a enviaria por email, porém não 

enviou.  
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Consequentemente, realizaremos a análise do quadro considerando a temática de cada 

programa, bem como da informação da coordenadora de que o formato dos programas estava 

vinculado a oficinas, cursos de curta duração e palestra. 

Inicialmente recorreremos a Saviani (1996, p. 145) que procura responder à questão 

sobre a necessidade do educador aprender e ser educado para ser educador, ou seja, “precisa 

dominar os saberes implicados na ação de educar, isto é, ele precisa saber em que consiste a 

educação.” Para Saviani (1996) todos os professores devem dominar alguns saberes: saber 

atitudinal, crítico-contextual, específico, pedagógico, didático curricular tendo em vista um 

agir consciente e intencional.  

Saber atitudinal: compreende o domínio dos comportamentos e vivências 

consideradas adequadas ao trabalho educativo. Ou seja, diz respeito à postura 

própria de um professor, está relacionada com a questão comportamental, 

envolvendo aspectos diversos como disciplina, pontualidade, coerência, 

clareza, justiça, diálogo, respeito etc.  

Saber crítico contextual: trata-se do saber relativo à compreensão das 

condições sócio-históricas que determinam a tarefa educativa. Refere-se, 

portanto, à compreensão do contexto histórico-político-econômico; à 

compreensão do movimento da sociedade, da realidade. Esse conhecimento 

possibilita ao professor estabelecer relações entre os conteúdos e entre esses 

conteúdos e a prática social real. Podemos dizer, então, que o professor 

precisa ser alguém atualizado, que sabe o que esta acontecendo no mundo, no 

tempo e no espaço a sua volta poder discutir e analisar com seus alunos sobre 

assuntos da contemporaneidade. 

Saberes específicos: aqui se incluem os saberes correspondentes as 

disciplinas em que se recorta o conhecimento socialmente produzido e que 

integram os currículos escolares. Referem-se às disciplinas do currículo 

escolar e seus conteúdos, como a Matemática, a Língua Portuguesa, a 

Geografia, entre outras. 

Saber pedagógico: aqui se incluem os conhecimentos produzidos pelas 

ciências da educação e sintetizados nas teorias educacionais. São, portanto, os 

conhecimentos dos fundamentos da educação (psicológicos, antropológicos, 

sociológicos, filosóficos, etc.). E, sobretudo, o conhecimento de como esses 

fundamentos se apresentam em correntes ou tendências pedagógicas que 

orientam as práticas docentes. 

Saber didático-curricular: conhecimentos relativos às formas de organização 

e realização da atividade educativa no âmbito da relação educador-educando. 

É, propriamente, o domínio do “saber fazer” , da organização dos tempos e 

espaços escolares em função da busca da efetivação do processo ensino-

aprendizagem. (SAVIANI, 1996 p. 148-150). 

 

 

Nesse sentido, faremos a análise das temáticas dos programas a partir dos saberes que, 

segundo Saviani (1996), os professores devem dominar. Ressaltamos, no entanto, que mesmo 

diante das análises que serão realizadas a partir das temáticas, consideramos que a atuação e o 

planejamento do formador são fatores que podem definir, também, os saberes que serão 

contemplados em uma determinada temática de formação. 
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Na formação cuja temática é “As linguagens na Educação Infantil e Avaliação na 

Educação Infantil”, acredita-se que foram contemplados os saberes pedagógicos e didático-

curricular.  

Na formação ocorrida no ano de 2014 “Temáticas abordadas pelo material didático da 

Editora FTD” não conseguimos identificar quais os saberes que foram trabalhados, porque se 

percebe que a intenção maior era dá instruções aos professores sobre como usar o material 

didático produzido pela editora e adquirido pela Secretaria Municipal de Educação. Esse 

material é um livro didático utilizado pelas crianças da Educação Infantil nas turmas de 04 e 

05 anos. Tomamos conhecimento desse material, devido ao acompanhamento das ações de 

Estágio Supervisionado que realizamos na escola.  

O programa “Neurociências; Alimentação saudável; Alfabetização; Jogos; 

Psicomotricidade; Inclusão” foi o único que as pessoas recordaram durante a técnica do 

grupo focal. Nesse programa, também destacamos os saberes pedagógicos e didático-

curricular.  

O último item apresentado não se constitui programa, mas palestra e oficina 

relacionada a “Estudos sobre a Base Nacional Comum Curricular”, cujos saberes estão 

associados ao didático-curricular e, em certa medida, ao crítico-contextual, pois essa 

discussão envolvia questões associadas ao contexto educacional no que tange, principalmente, 

as políticas públicas em Educação. 

Após essas análises acerca dos saberes que foram identificados em cada proposta, 

afirmamos que o foco maior dessas formações está nos saberes pedagógicos (fundamentos da 

educação) e nos saberes didático-curricular (saber fazer). Portanto, concluímos que as 

propostas não estavam voltadas aos saberes específicos, ou seja, aos conhecimentos 

socialmente produzidos e que integram o currículo da Educação Infantil. 

Acreditamos que isso se constitui uma lacuna nos programas oferecidos pela 

Secretaria Municipal de Itapetinga, na medida em que não aprofundam ou até não trabalham 

os  conhecimentos socialmente produzidos que compõem o currículo da Educação Infantil, a 

saber: Matemática, Linguagem oral e escrita, Artes, Ciências Naturais e Sociais.  

Entendemos que os professores precisam dominar os conteúdos que fazem parte do currículo 

para que a aprendizagem aconteça. Nesse sentido, Saviani (2008) alerta:  

os conteúdos são fundamentais e sem conteúdos relevantes, conteúdos 

significativos, a aprendizagem deixa de existir, ela transforma-se num 

arremedo, ela transforma-se numa farsa [...]. A prioridade de conteúdos é a 

única forma de lutar contra a farsa do ensino. Por que esses conteúdos são 

prioritários? Justamente porque o domínio da cultura constitui instrumento 

indispensável para a participação política das massas [...]. O dominado não 
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se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. 

Então, dominar o que os dominantes dominam é condição de libertação. 

(SAVIANI, 2008, p.45). 

 

 

Entendemos, no entanto, que esse processo de fragmentação no trabalho com os 

conteúdos que compõem o currículo da Educação Infantil está associado ao processo de 

fragmentação que corresponde à lógica do funcionamento do sistema vigente baseado no 

modo de produção capitalista.  Isso também repercute na educação e contribui para que os 

professores dominem cada vez menos os elementos que compõem o campo do conhecimento 

do qual estão inseridos. 

Ainda em relação ao trabalho com os conteúdos nos cursos de formação inicial e 

continuada de professores, apontamos um  outro equívoco: a oposição entre a forma e o 

conteúdo. Consideramos que essa oposição é uma realidade nesses cursos, pois acreditamos 

que há uma supervalorização da forma em algumas situações e, em outras, uma 

supervalorização do conteúdo.  Sobre isso, Saviani (2008) esclarece: 

[...] Assim, a questão central da Pedagogia é o problema das formas, dos 

processos, dos métodos, certamente não considerado em si mesmo, pois as 

formas só fazem sentido quando viabilizam o domínio de determinado 

conteúdos. (Ibidem, p. 75). 

 

 

Quanto ao formato da formação continuada, através de oficinas, percebe-se que há o 

predomínio de uma abordagem focada no domínio utilitário com caráter técnico e 

instrumental. Essa abordagem está coerente com a lógica produtivista do mercado e do 

sistema capitalista em que vivemos e que influencia também a concepção de formação 

continuada adotada pelos sistemas de ensino. 

 Identificamos, também, nesse formato uma sobreposição da prática em relação á 

teoria. Saviani (2007), por sua vez,  afirma que a teoria e prática são aspectos dialeticamente 

distintos e fundamentais da experiência humana, definindo-se um em relação ao outro: “a 

prática é a razão de ser da teoria, o que significa que a teoria só se constituiu e se desenvolve 

em função da prática que opera” (p. 108). Adverte, ainda, que da relação teoria-prática 

derivam de duas grandes tendências pedagógicas que podem ser assim sumariadas: de um 

lado, a prática subordinada à teoria, em que prevalecem as teorias do ensino (como ensinar) 

e incluem-se as diversas vertentes de pedagogia tradicional; de outro lado, a teoria 
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subordinada à prática, em que predominam as teorias da aprendizagem (como aprender) e 

situam-se as variadas experiências da Pedagogia Nova.
18

 

Marx, também, defende a ideia da articulação entre teoria e prática, numa união 

indissolúvel, redundando na práxis. Na citação a seguir, percebe-se onde aparece o 

movimento da dialética, a partir da atitude crítica, do método de investigação que propicia a 

construção de novos conhecimentos e da práxis, como síntese no plano do conhecimento e 

da ação: 

[...] só importa uma coisa: descobrir a lei dos fenômenos de cuja investigação 

ele se ocupa. E para ele é importante não só a lei que os rege, à medida que 

eles têm forma definida e estão numa relação que pode ser observada em 

determinado período de tempo. Para ele, o mais importante é a lei de sua 

modificação, de seu desenvolvimento, isto é, a transição de uma forma para 

outra, de uma ordem de relações para outra. Uma vez descoberta essa lei, ele 

examina detalhadamente as consequências por meio das quais ela se 

manifesta na vida social. [...] (MARX, 1996, p. 138). 

 

 

Para ratificar a unidade da teoria e da prática, Saviani (2005), por sua vez, analisa o 

conceito de filosofia da práxis: 

[...] entendo-a como um conceito sintético que articula teoria e prática. Em 

outros termos, vejo a filosofia como uma prática fundamentada teoricamente. 

Se a teoria desvinculada da pratica se configura como contemplação, a prática 

desvinculada da teoria é puro espontaneísmo. É o fazer pelo fazer. Se o 

idealismo é aquela concepção que estabelece o primado da teoria sobre a 

prática, de tal modo que ela se dissolve na teoria, o pragmatismo fará o 

contrário, estabelecendo o primado da prática. Já a filosofia da práxis tal como 

Gramsci chamava o marxismo, é justamente a teoria que está empenhada em 

articular a teoria e prática. Unificando-as na prática. É um movimento 

prioritariamente prático, mas que se fundamenta teoricamente. Alimenta-se da 

teoria para estabelecer sentido, para da direção à pratica. Então a prática tem 

primado sobre a teoria, na medida em que é originante. A teoria é derivada. 

Isso significa que a prática é, ao mesmo tempo fundamento, critério de 

verdade e finalidade da teoria. A prática, para desenvolver-se e produzir suas 

consequências, necessita da teoria e precisa ser por ela iluminada (SAVIANI, 

2005, p.141-142).  

 

 

Convém destacar que o modelo de formação continuada pautado em oficinas  está 

relacionado às questões logísticas, na medida que  atinge,em um curto espaço de tempo, um 

número significativo de professores, bem como produzem materiais instrucionais que se 

caracterizam por objetividade, textos simplistas, modelos a serem seguidos, entre outros, 

correspondendo a estrutura econômica e ideológica do sistema capitalista. Outra crítica a 

                                                           
18

Na Pedagogia da Escola Nova o aluno é o núcleo do aprendizado, no lugar dos professores e da grade 

curricular. Exalta o conhecimento e o interesse imediato em detrimento do conhecimento historicamente 

produzido, negando a importância de sua transmissão e, consequentemente, do papel do professor neste 

processo, ou seja, os métodos se sobressaiam aos conteúdos em nome da autonomia absoluta dos estudantes.  
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esse modelo,  está relacionada à concepção do que seja necessário a prática pedagógica do 

professor, ou seja, o “saber fazer” (MARTINS, 2010). Para a autora, “esse saber fazer passa 

a se sobrepor a qualquer outra forma de saber (p.19)” Adverte ainda “é um ‘recuo da teoria’ 

e a empiria no âmbito da educação escolar” (p. 27). 

Esse equívoco relacionado à dicotomia entre a teoria e prática revelado no discurso 

da avaliação que a representante da secretaria de educação faz das ações mais bem aceitas 

pelas professoras da rede, quanto do próprio pensamento das professoras,  reforça a ideia de 

que a prática é mais importante que a teoria (ou vice-versa) e, segundo Gatti (2011) está 

relacionada com questões que envolvem a formação inicial desses professores. Gatti, a partir 

dos dados de pesquisa que coordenou, enfatiza que o objetivo foi “contribuir para o debate 

que busca concretamente a melhoria da qualidade da formação desses profissionais”. 

Reconhece, ainda, que “um curso de graduação não tem condições de formar completamente 

um profissional, mas é de sua responsabilidade oferecer uma formação básica adequada 

[...]”. Continua afirmando que [...] “não há consistência em uma profissionalização sem a 

constituição de uma base sólida de conhecimentos e formas de ação.” (Gatti, 2011 p. 206). 

Nessa intenção de não separar a teoria da prática, a formação intelectual da formação 

manual, numa perspectiva de formação ampla, Duarte (2010) faz críticas a uma determinada 

concepção de formação de professor, centrada no conhecimento tácito. Essa visão é adotada 

pela pedagogia do professor reflexivo que, segundo o autor, “nada mais é do que a aplicação, 

à formação de professores, das ideias escolanovistas e construtivistas.” O autor explica: 

Desenvolvida inicialmente por Donald Schön como uma proposta para a 

formação profissional em geral, a teoria do profissional reflexivo ganhou 

larga divulgação no campo da formação de professores, especialmente 

associada à ideia de educação permanente ou formação continuada ou 

educação ao longo da vida. Segundo essa perspectiva, [...] a formação dos 

professores também deve seguir essa diretriz, pois o conhecimento decisivo 

para as decisões que o professor toma em sua atividade profissional não é 

aquele proveniente dos livros e das teorias, mas o conhecimento tácito que se 

forma na ação, no pensamento que acompanha a ação e no pensamento sobre 

o pensamento que acompanha a ação. Desse modo, aprender a pensar e a 

tomar decisões acertadas diante de situações práticas problemáticas e 

imprevisíveis seria um dos maiores senão o maior objetivo da formação de 

professores. E o maior objetivo do trabalho do professor seria contribuir para 

que seus alunos também aprendam a pensar e a resolver problemas postos 

por suas práticas cotidianas. Em suma, tudo gira em torno ao aprender a 

aprender e ao aprender fazendo. (DUARTE, 2010, p. 42). 

 
 

 Destacamos, portanto, a Pedagogia Histórico Crítica que, segundo Saviani (2005), é a 

formulação teórica que permite solucionar o dilema das tendências pedagógicas que tratam   
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“a teoria e a prática como polos opostos mutuamente excludentes.” (p. 263). Logo, nas 

palavras de Saviani: 

A solução do dilema demanda outra formulação teórica que supere essa 

oposição excludente e consiga articular teoria e prática, assim como professor 

e aluno, numa unidade compreensiva desses dois polos que, contrapondo-se 

entre si, dinamizam e põem em movimento o trabalho pedagógico. 

(SAVIANI, 2005, p. 263).  

 

 

 Cabe, também, a discussão que Ostro (2016) apresenta sobre as condições de 

trabalho do professor e que corrobora no distanciamento às questões teóricas: 

 Aqui também poderíamos dizer que se entende o fato de os professores 

mostrarem-se avessos às discussões teóricas. Fica difícil pensar em como 

estudar, ler, pesquisar e refletir se as precárias condições de trabalho, os 

baixos salários e a sobrecarga cotidiana acabam por exigir, sugar e ocupar a 

vida como um todo. Nestas condições, o tempo dedicado à teoria e ao estudo 

pode parecer que deixam menos tempo ainda para fazer o trabalho e seja 

outro fator de pressão sobre o professor. (OSTRO, 2016, p. 159) 

 

 

Quanto ao perfil dos formadores nas ações de Formação Continuada, a coordenadora 

da Educação Infantil, representante da Secretaria de educação, revelou que “são profissionais 

com uma grande experiência no segmento da Educação Infantil, preferencialmente que já 

atuaram ou atuam.” (ENTREVISTA, 2017). 

Acerca da atuação de um dos formadores em determinado curso oferecido pela 

secretaria, à professora D ressaltou que o formador chamou a atenção dos professores dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental quanto à função da Educação Infantil:  

“Se você, professor do primeiro ano, quer receber os alunos prontos, saia do 

primeiro ano, porque os professores da Educação Infantil não tem obrigação 

de ensinar a ler e escrever.” Eu mudei a cabeça. Depois dessa formação, eu 

fiquei mais aliviada. Claro que faço atividades com nomes, alfabeto, mas 

sem obrigação e sim devido às necessidades e interesse das crianças.  

(GRUPO FOCAL, PROFESSORA D, 2016). 

 

 

A professora B, também fez a seguinte observação sobre o referido formador: 

 Ele tem um perfil maravilhoso. Eu esqueci o nome dele, é porque têm uns 

dois anos. Ele tem uma linguagem muito prática e mostra o cotidiano de uma 

forma muito real. Ele se aproxima das nossas realidades e mostra o real. Ele 

dizia: “escola pública é isso aqui gente”. Ele não enfeita a coisa. Eu gosto da 

informação assim. (GRUPO FOCAL, PROFESSORA B, 2016). 
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A respeito dos formadores que são contratados pela Secretaria de Educação, cabe o 

questionamento: o que é ter grande experiência em um segmento de ensino? Que 

conhecimentos têm esses formadores?  

Nessa direção, destacamos que Saviani caracteriza o conhecimento como doxa, sofia 

ou episteme, considerando que: 

Doxa representa o saber advindo da experiência cotidiana, do senso comum, 

ou seja, é opinião. [...]. Sofia é o conhecimento que adquirimos por meio do 

tempo de vida. A experiência de vida garantiria maior aceitabilidade, 

fundada na sabedoria, ao emitirmos conselhos, julgamentos etc.[...]. 

Episteme, por sua vez, representa o conhecimento do tipo cientifico, o saber 

comprovado, a ciência. Desse ponto de vista, nem sempre a pessoa mais 

experiente, sábia por meio da idade ou experiência de vida, é quem tem a 

razão. Esse tipo de conhecimento científico, historicamente define a 

organização curricular da instituição educativa formal, a escola em seus 

diversos níveis de ensino. Por esse motivo a instituição escolar está 

irremediavelmente ligada à questão da ciência. [...]. (Idem, p. 145, grifos do 

autor). 

 

 

Sendo assim, os formadores de professores precisam dominar conhecimentos 

científicos, pois esses conhecimentos estão contidos no currículo escolar, pois a ideia é 

trabalhar com os professores conhecimentos que são necessários para o trabalho pedagógico 

que será realizado com as crianças na sala de aula. Consideramos, portanto, a 

responsabilidade dos formadores de professores quanto à integração dos conhecimentos 

científicos nas propostas de formação. 

Gatti também propõe uma reflexão acerca dos saberes que são essenciais àqueles que 

se propõem a formar um professor. A autora traz uma vasta discussão sobre o papel da 

universidade na atuação dos profissionais que se propõem a formar e a conclama para que 

contribua na formação inicial e continuada dos professores, justificando que “as 

universidades detêm capacitação nas áreas da disciplina e da pesquisa educacional, bem 

como no campo teórico do conhecimento [...] (GATTI, 2009,  p. 153). 

Desse modo, cabe discutir a urgência da universidade, através de uma relação estreita 

com a Educação Básica, assumir sua responsabilidade social também quanto à formação 

continuada através de ações extensionistas e de pesquisa. Gatti (2011, p. 154) mais uma vez 

denuncia: “o que temos visto são iniciativas descontínuas, em geral estimuladas e 

financiadas por agentes externos à universidade.” Por fim, orienta: 

O problema real é o de preparar a universidade para desempenhar o papel 

que corresponde ás suas características – o de realizar pesquisas educacionais 

e didáticas, estudar modelos alternativos de formação, preocupar-se com a 

formação dos formadores, etc. [...]. (GATTI 2011, p. 154). 
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Nesse sentido, ao repensarmos alternativas de aproximação da universidade com o 

contexto da educação básica através de ações de pesquisa, necessário se faz um cuidado com 

o caráter diagnóstico, onde essa aproximação está vinculada a obtenção de dados para 

possíveis análises críticas da realidade estudada. Desse modo, necessário se faz mecanismos 

de espaços de discussão e divulgação dos achados, tendo em vista contribuir com o debate de 

alternativas para os problemas encontrados. 

No que diz respeito aos dias e horários em que acontecem as ações de Formação 

Continuada, foi informado que “acontecem, em sua maioria, nos sábados letivos.” 

(ENTREVISTA, 2017).  

Questionada a respeito das escolas contarem com um horário específico dedicado a 

Formação Continuada, a Coordenadora respondeu: “geralmente nos momento de atividade 

complementar - AC’s que acontece na rede municipal todas as sextas-feira às 9h30 e às 15 

horas.” (ENTREVISTA, 2017). 

Nessa mesma direção, foi perguntado acerca das formações que acontecem em dias e 

horários letivos e se as escolas contam com substitutos para as professoras a fim de garantir 

o dia letivo das crianças, a representante da Secretaria de Educação afirmou:  

a rede não dispõe de professores substitutos e, nesse caso, as crianças são  

dispensadas. Por isso que a maioria das formações tem acontecido nos 

sábados letivos onde não há aula, para as classes de Educação Infantil, e, ao 

invés de ser realizado planejamento com os docentes, acontecem ações de 

formação continuada. (ENTREVISTA, 2017) 

 

 

A questão sobre quando acontecem os programas de formação continuada - fora da 

carga horária ou na carga horária do professor gerou mais discussões entre as professoras da 

Escola II. A professora F sinalizou: 

Se for para o meu interesse e o meu crescimento deve ser fora da carga 

horária, porque tiramos muito da carga horária do aluno e não é correto. A 

secretaria deveria ter um investimento em valorização, se eu vou para a 

formação no sábado, se vou ter certificado eu posso adicionar no meu 

currículo para eu ter um adicional no plano de cargos e salários, o professor 

abraçaria e teria a formação fora da carga horária. (GRUPO FOCAL, 

PROFESSORA F, 2017). 

 

 

A fala da professora F demonstra uma visão ingênua da profissionalidade docente 

relacionada a uma concepção parcial e fragmentada dos direitos garantidos em lei quanto à 

realização das ações de formação continuada na carga horária do professor.   

 Por um lado, enquanto não reflete e não conhece, não consegue tomar consciência 

do porque se encontra nesta condição e de que a situação poderia ser diferente e, por outro, 



70 

 

enquanto está subsumido ao trabalho não tem tempo para pesquisar, refletir e compreender 

melhor a prática e se organizar e lutar contra as condições a que se encontra submetido e, 

sobrecarregado, restando apenas o ir fazendo. Dessa forma, mostra-se avesso não só à teoria 

como também a qualquer mudança que desestabilize. 9159) 

A professora D, comentou comparando com a escola privada:  

Lá há o cumprimento dos duzentos dias para os alunos, porque o que os 

professores fazem de formação, durante o ano letivo, a escola acrescenta 

mais. Por que na escola pública não pode ser 204, 210? (GRUPO FOCAL, 

PROFESSORA D, 2016). 

 

 

A professora G, contestou, discordando da professora D: 

Já tive formação á noite, fora da carga horária, mas quando vem para o nosso 

crescimento, para melhorar o trabalho em sala de aula, o aluno será 

beneficiado. (GRUPO FOCAL, PROFESSORA D, 2016). 

 

 

  A professora H, ratificou a posição da professora G: 

Toda formação que a gente faz o aluno será beneficiado, apesar de não ser 

correto tirar do aluno, nós professores temos a tendência de olhar o aluno. A 

maioria dos professores trabalham 60 horas. Para fazer uma formação fora da 

carga horária é puxado. No sábado, por exemplo, é puxado... Fica 

complicado fazer fora da carga horária. (GRUPO FOCAL, PROFESSORA 

G, 2016). 

 

 

A professora D, chamou a atenção sobre: “existe a Lei do Piso com a redução da 

carga horária do professor em sala de aula e tempo, dentro dessa carga horária, para ações de 

formação e a garantia disso lá no Plano de Cargos e Salários.” (GRUPO FOCAL, 

PROFESSORA D, 2016). 

A professora H, retorna a discussão e traz a questão sobre o planejamento. 

A gente sabe que, pela lei, temos esse direito, mas não é garantido. Tiramos 

do aluno, mas o tempo não é suficiente e fazemos em casa no horário com as 

famílias. (GRUPO FOCAL, PROFESSORA H, 2016). 

 

 

Na escola I, apenas a professora B se posicionou: 

Acontece fora da carga horária. Mas eu acho importante, porque eu mesma 

não tenho condições de participar em outro momento. A gente faz o 

sacrifício de ir, mas nem sempre dá. É muito chato, ter que fazer isso dentro 

do horário do professor. Tem que ter outros  profissionais dentro da educação 

infantil para dá esse suporte para as escolas. (GRUPO FOCAL, 

PROFESSORA B, 2016). 
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Para análise dessas três questões, recorremos a Lei do Piso Salarial Profissional 

Nacional – Lei nº 11.738, de 16/7/2008 para os profissionais do magistério público da 

educação básica que define que o limite máximo, na composição da jornada de trabalho, 

deverá ser de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de 

interação com os alunos, na proporção de 33,3% da carga de trabalho do professor. Entende-

se, a partir dessa indicação, que há um período reservado para estudos, desenvolvimento de 

projetos de pesquisa e outras atividades (ações de formação continuada) na carga horária do 

professor. Ora, o que se observa é a mesma alegação de que não há condições de contratar 

ou dispor de um quadro de profissionais para garantir esse direito da formação continuada 

das professoras dentro da carga horária de trabalho. Como consequência, as professoras que 

desejam participar de ações de formação continuada devem fazer fora de sua carga horária 

de trabalho semanal.  

Ainda, sobre a dispensa das professoras para participar de ações de formação 

continuada, questionamos sobre as professoras que desejam fazer curso de pós-graduação, 

em nível de especialização, mestrado e doutorado. Foi informado pela coordenadora da 

Educação Infantil que: 

cursos, em nível de especialização, geralmente acontecem no final de 

semana ou á noite. Nos casos de mestrado e doutorado o professor solicita a 

licença e, desse modo, é disponibilizado um profissional para substituí-lo. 

(ENTREVISTA, 2017). 

 

 

Sendo assim, uma constatação de que os municípios carecem de uma parcela maior 

no financiamento para os custos com a educação é que alguns ainda não possuem plano de 

cargos e salários com o estabelecimento de critérios contidos nesse plano que garantam o 

direito dos profissionais e, em relação a concessão de licenças remuneradas para os cursos de 

pós-graduação, as Secretarias de Educação e de Finanças informam que não possuem 

orçamento para contratar profissionais para substituir os profissionais que tem interesse de se 

qualificar e acabam negando o direito previsto na lei.  

Percebemos que outro destaque das dificuldades enfrentadas para a materialização 

das ações de formação continuada é que não há vagas suficientes em instituições públicas 

para os profissionais cursarem programas de pós-graduação em nível de especialização, 

mestrado e doutorado. Sendo assim, alguns professores buscam escolas superiores privadas. 

Segundo Gatti (2008, p.65) “com a multiplicação da oferta de propostas de educação 

continuada, apareceram preocupações quanto á criteriosidade, validade e eficácia desses 

cursos.”  
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Maués (2003) por sua vez, caracteriza essa realidade como “universitarização”, ou 

seja, “a formação ocorre fora da universidade é oferecida em nível pós-secundário, ou seja, 

superior, mas sem obedecer necessariamente aos princípios básicos que caracterizam a 

instituição universitária” (p.108). Ainda, segunda a autora, “abrindo um enorme mercado de 

formação, o que enseja tanto nas universidades públicas quanto nas demais instituições de 

ensino, e mesmo nas empresas, a possibilidade de aumentar a receita contábil” (MAUÉS, 

2003, p. 104). 

Lombardi (2016, p. 20) também aponta que a formação dos professores “[...] está 

sendo sistematicamente rebaixada e desqualificada, com redução do tempo de formação, 

redução das aulas presenciais e ampliação do Ensino à Distância.” 

 Nessa direção, questionamos a coordenadora da Educação Infantil sobre quais são os 

incentivos utilizados para atrair os docentes para a formação continuada e se eles são 

convocados ou optam em participar, foi dito que:  

os professores são convocados, mas, na grande maioria, só se fazem 

presentes quando a formação acontece no horário de trabalho ou num sábado 

letivo, por exemplo.(ENTREVISTA, 2017). 

 

 

Sobre incentivos profissionais, nossa reflexão perpassará pela resistência do poder 

público em efetivar a valorização dos docentes através da progressão na carreira realizando o 

pagamento do percentual correspondente ao direito da vantagem após a conclusão em cursos 

de pós-graduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado. Os profissionais 

solicitam essa vantagem, mas, na maioria das vezes, não são atendidos de imediato ou dentro 

do prazo que, legalmente, está previsto para a tramitação do processo. Segundo a 

Coordenadora da Educação Infantil, representante da Secretaria de Educação, na gestão 

municipal de Itapetinga não há orçamento suficiente para atender, por exemplo, a tal 

solicitação. No entanto, é fundamental questionar se realmente não há recursos suficientes 

para atender esses direitos dos profissionais da educação ou não há interesse de atendê-los. 

Entendemos que as discussões supracitadas também perpassam sobre o Plano de 

Cargos e Salários, cuja meta 18 do PNE (2014-2024) prevê: 

assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para 

os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os 

sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da 

educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional 

profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da 

Constituição Federal. (BRASIL, 2014).  

 

 

No município de Itapetinga, segundo a representante da Secretaria de Educação:  
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o plano foi elaborado e está em vigor desde o ano de 2004.  Não houve 

revisão do plano, porém, já foram desencadeadas discussões e alguns 

encaminhamentos no sentido de agilizar a reformulação e regulamentação do 

mesmo.  Está organizado por classe, ou seja, a cada 05 anos o professor 

muda de classe e recebe um percentual no salário. E também tem a tabela 

para definir o salário do professor de acordo com a sua formação - graduado 

e pós-graduado. Para os graduados está previsto reajuste, mas para os pós-

graduados não está previsto no plano (ENTREVISTA, 2017). 

 

 

Todas essas situações relacionadas a força de trabalho dos professores no que se refere 

a direitos trabalhistas sendo descumpridos pelo Estado nos remete a reafirmar que, diante do 

contexto neoliberal, o Estado assume o papel  de desresponsabilização gradativa com as 

políticas públicas, entre elas a educação, passando a servir fundamentalmente às demandas do 

mercado.   

Sendo assim, é inegável a constatação que Marx chegou acerca  do Estado, cuja 

análise perpassa pela conclusão de que o Estado é um órgão de dominação de uma classe 

(burguesia) sobre a outra (proletariado), ou seja, é a expressão política dessa dominação 

funcionando como um instrumento de exploração do trabalho assalariado pelo capital.  

Relativamente sobre isso, Manacorda  ( 2007, p.104), a partir dos estudos na obra de 

Marx, informa: 

Marx declarava reprovar completamente a ideia de uma educação popular a 

cargo do Estado e recorria, uma vez mais, ao exemplo dos Estados Unidos, 

para observar que o Estado deveria limitar-se a determinar por lei os recursos 

para as escolas, o nível de ensino dos professores, as matérias de ensino e a 

supervisar, com seus inspetores, o cumprimento dessas disposições. E repetia 

que isso não quer dizer, de fato nomear o Estado educador do povo, 

porque, pelo contrário, deve-se excluir governo e Igreja de toda influência 

sobre a escola. (MARX, 1948, apud MANACORDA, 2007, p. 104, grifos do 

autor).  

 

 

Essas discussões acerca da jornada de trabalho e carga horária do professor, podem 

ser analisadas a luz da teoria de Marx(1986) a partir dos conceitos de “mais valia
19

”, 

“trabalho excedente” e “trabalho necessário”: 

O segundo período do processo de trabalho, em que o trabalhador labuta 

além dos limites do trabalho necessário, embora lhe custe trabalho, dispêndio 

de força de trabalho, não cria para ele nenhum valor. Ela gera a mais-valia, 

que sorri ao capitalista com todo o encanto de uma criação do nada. Essa 

parte da jornada de trabalho chamo de tempo de trabalho excedente, e o 

trabalho despendido nela: mais-trabalho (surplus labour). A parte da jornada 

                                                           
19 Para Marx (1996, p. 45) “a taxa de mais-valia revela o grau de exploração da força de trabalho.” Define ainda 

a mais-valia como ”parte não paga do produto.” (Ibidem p. 152).  
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de trabalho, portanto, em que sucede essa reprodução, eu chamo de tempo de 

trabalho necessário, e de trabalho necessário o trabalho despendido durante 

esse tempo. Necessário ao trabalhador, por ser independente da forma social 

de seu trabalho. Necessário ao capital e seu mundo, por ser a existência 

contínua do trabalhador a sua base. (MARX, 1996 p. 332, grifo nosso).  

 

 

Desse modo, a razão entre a mais-valia e o salário, ou entre o “tempo de trabalho 

excedente” e o “tempo de trabalho necessário”, é rotulada pelo filósofo como "taxa de 

exploração": 

Que é uma jornada de trabalho? De quanto é o tempo durante o qual o capital 

pode consumir a força de trabalho, cujo valor diário ele paga? Por quanto 

tempo pode ser prolongada a jornada de trabalho além do tempo de trabalho 

necessário à reprodução dessa mesma força de trabalho? A essas perguntas, 

viu-se que o capital responde: a jornada de trabalho compreende diariamente 

às 24 horas completas, depois de descontar as poucas horas de descanso, sem 

as quais a força de trabalho fica totalmente impossibilitada de realizar 

novamente sua tarefa. Entende-se por si, desde logo, que o trabalhador, 

durante toda a sua existência, nada mais é que força de trabalho e que, por 

isso, todo seu tempo disponível é por natureza e por direito tempo de 

trabalho, portanto, pertencente à autovalorização do capital. Tempo para 

educação humana, para o desenvolvimento intelectual, para o preenchimento 

de funções sociais, para o convívio social, para o jogo livre das forças vitais 

físicas e espirituais, mesmo o tempo livre de domingo - e mesmo no país do 

sábado santificado - pura futilidade! Mas em seu impulso cego, desmedido, 

em sua voracidade por mais-trabalho, o capital atropela não apenas os limites 

máximos morais, mas também os puramente físicos da jornada de trabalho. 

Usurpa o tempo para o crescimento, o desenvolvimento e a manutenção sadia 

do corpo. Rouba o tempo necessário para o consumo de ar puro e luz solar. 

Escamoteia tempo destinado às refeições para incorporá-lo onde possível ao 

próprio processo de produção, suprindo o trabalhador, enquanto mero meio 

de produção, de alimentos, como a caldeira, de carvão, e a maquinaria, de 

graxa ou óleo. Reduz o sono saudável para a concentração, renovação e 

restauração da força vital a tantas horas de torpor quanto à reanimação de um 

organismo absolutamente esgotado tornam indispensáveis. Em vez da 

conservação normal da força de trabalho determinar aqui o limite da jornada 

de trabalho, é, ao contrário, o maior dispêndio possível diário da força de 

trabalho que determina, por mais penoso e doentiamente violento, o limite do 

tempo de descanso do trabalhador. O capital não se importa com a duração 

de vida da força de trabalho. O que interessa a ele, pura e simplesmente, é 

um maximum de força de trabalho que em uma jornada de trabalho poderá 

ser feita fluir. Atinge esse objetivo encurtando a duração da força de 

trabalho, como um agricultor ganancioso que consegue aumentar o 

rendimento do solo por meio do saqueio da fertilidade do solo. (Idem p. 378, 

379, grifos do autor.). 

 

 

A taxa de mais-valia “é, por isso, a expressão exata do grau de exploração da força de 

trabalho pelo capital ou do trabalhador pelo capitalista”. (MARX, 1986, p. 327). O Estado, 

portanto, a serviço do capital, “rouba, usurpa e atropela” (Ibidem, p. 378) o tempo e os 

direitos do professor.  
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Nessa direção, Ball (2001) destaca que a ideia é relacionar mercados com gestão e 

com performatividade
20

, cuja consequência dessa relação tem provocado implicações nas 

relações interpessoais e funcionais no cotidiano das escolas, a saber: 

aumento das pressões e do estresse emocional relacionado com o trabalho; 

aumento do ritmo e intensificação do trabalho; competição entre 

professores/as [...]; aumento do trabalho burocrático, sistemas de manutenção 

e produção de relatórios;  aumento da vigilância sobre o trabalho docente e 

sobre os produtos finais da educação [...]; crescente diferenciação entre os 

valores, propósitos e perspectivas do pessoal técnico com maior anos de 

serviço, cuja preocupação primordial é o balanço do orçamento,recrutamento, 

relações públicas e gerenciamento da imagem pública, e da equipe 

docente,cuja preocupação crucial é a abrangência do currículo, controle da 

sala de aula. (BALL, 2001, p.104) 

 

 

Flores (2014) também evidencia que as mudanças nos contextos políticos e sociais do 

ensino têm tido implicações substantivas nas subjetividades dos professores e nas 

concepções de profissionalismo docente: 

Em particular, é fundamental perceber o modo como às agendas de 

performatividade e de prestação de contas, que têm marcado as decisões 

políticas no campo da educação um pouco por todo o mundo, têm afetado o 

profissionalismo docente, quer ao nível do discurso, quer ao nível da 

implementação de políticas nas escolas (vide Flores, 2011, 2012), desde 

aspectos ligados à avaliação do desempenho docente, à governação das 

escolas, às alterações no currículo escolar, à ênfase crescente na avaliação 

externa etc. (FLORES, 2014, p. 865). 

 

 

Importa, desse modo, levantar alguns questionamentos acerca da implantação da 

Base Nacional Comum Curricular: na medida que as políticas curriculares, a partir da lógica 

do gerencialismo, tem a finalidade de aumentar a competitividade entre escolas, alunos e 

professores por  meio do desenvolvimento de habilidades, capacidades e disposições 

exigidas pelas novas formas econômicas, cabe avaliar se uma base nacional também não irá 

contribuir para a cristalização de valores ligados a eficiência e a eficácia, em detrimento de 

valores sociais e humanos? Além disso, a perspectiva de uma base nacional também não 

pode colocar os professores na condição de meros executores eficientes de currículos e 

pacotes instrucionais previamente estabelecidos, sendo, posteriormente, avaliados e 

cobrados?   

                                                           
20

Segundo Lyotard (1984, p. 46, apud Ball 2001, p. 109), “a performatividade é uma cultura ou um sistema de 

‘terror’ que emprega julgamentos, comparações e exposição como forma de controle, atrição e mudança.”  
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Sendo assim, a partir desse contexto de  conflitos que envolvem o papel e a atuação 

do professor, Ball analisa que: 

Novos papéis e subjectividades são criados conforme os professores são ‘re-

trabalhados’ como produtores/proporcionadores, empreendedores 

educacionais e gestores e são sujeitos a avaliações/apreciações regulares, a 

revisões e comparações do seu desempenho. Novas formas de disciplina são 

colocadas pela competição, eficiência e produtividade. (BALL, 2001, p.7). 

 

 

Em relação às principais dificuldades encontradas no processo de Formação 

Continuada, a representante da Secretaria de Educação informou que “as verbas insuficientes 

para a organização de uma infraestrutura adequada e compra de materiais necessários aos 

programas de formação continuada.” (ENTREVISTA, 2017). 

Ao abordarmos sobre a formação continuada de professores, não podemos deixar de 

trazer para a discussão as questões relacionadas ao financiamento. Verificamos, a partir  das 

respostas da coordenadora, as dificuldades que as secretarias de educação enfrentam e que 

comprometem  as condições objetivas de efetivação do planejamento de ações de formação 

continuada. De acordo com o PNE (2014-2024) a meta 20, prevê: 

Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a 

atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto 

(PIB) do País no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o 

equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. (BRASIL, 

2014). 

 

 

Nessa direção, Saviani (2007) indica a proposta de aumento do valor do PIB 

investido em educação de 4% para 8% durante o processo de  elaboração do  Plano Nacional 

de Educação de 2001. Consequentemente, segundo o autor:  

haveria recursos suficientes para tratar a educação com a devida seriedade e 

de acordo com a prioridade que é proclamada nos discursos, mas nunca 

efetivamente considerada. Procedendo da forma como estou propondo, nós 

estaríamos, de fato, provendo os recursos que permitiriam dar o salto de 

qualidade necessário para colocar a educação brasileira num patamar 

civilizado, condizente com a magnitude de seu território, de sua população e 

de sua economia. E estaríamos em condição de equipar adequadamente as 

escolas e dotá-las de professores com formação obtida em cursos de longa 

duração, com salários gratificantes, compatíveis com seu alto valor social. 

Isso permitirá transformar as escolas em ambientes estimulantes, nos quais as 

crianças, nelas permanecendo em jornada de tempo integral, não terão como 

fracassar; não terão como não aprender. Seu êxito será resultado de um 

trabalho pedagógico desenvolvido seriamente, próprio de profissionais bem 

preparados e que acreditam na relevância do papel que desempenham na 

sociedade, sendo remunerados à altura de sua importância social. (SAVIANI, 

2007, p. 1254). 
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 Destacamos, ainda, relativo às questões de financiamento, o que nos traz o 

documento Planejando a Próxima Década - conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de 

Educação
21

 (MEC/SASE, 2014) sobre os dispositivos constitucionais relacionados aos 

recursos a serem aplicados com a educação na esfera federal, estadual e municipal: 

A Constituição Federal de 1988, no art. 212, dispõe que a União aplicará, 

anualmente, nunca menos de 18%; e os estados, o Distrito Federal e os 

municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida 

a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

O texto constitucional prevê, ainda, que a educação básica terá como fonte 

adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, 

recolhida pelas empresas na forma da lei. (BRASIL, 2014, p. 61). 

 

 

No entanto, sabemos que para garantir o cumprimento da meta é necessário ampliar a 

discussão sobre o financiamento da educação envolvendo todos os profissionais da 

educação, pais de alunos e comunidade tendo em vista o acompanhamento e controle social 

da utilização dos recursos.  

Paralelo a essa discussão sobre financiamento, é importante  refletir  sobre o sistema 

de colaboração, isto é, como será a parceria entre Estados, municípios e União. Para Scheibe 

(2010, p. 06) esse sistema de colaboração “serve, ao mesmo tempo, para permitir demasiada 

descentralização em determinadas responsabilizações, e centralizações talvez excessivas em 

outras”. A autora ainda aponta que a inexistência de um Sistema Nacional de Educação 

corrobora para que a profissão docente no Brasil seja diferenciada e fragmentada com 

situações que perpassam por baixos salários e deteriorização das condições de trabalho - 

longas jornadas de trabalho, salas superlotadas, crescimento da indisciplina e violência na 

escola, dificuldades na atualização de conteúdos e metodologias, cobranças de maior 

desempenho profissional. 

No que concerne à origem das verbas para formação continuada e se foram feitas 

parcerias, convênios para execução dos programas de formação, foi esclarecido pela 

Coordenadora da Educação Infantil que “as verbas vêm da Secretaria de Educação e 

determinada editora tem sido parceira da secretaria nas formações. Desde 2014 a secretaria 

adquire livros didáticos para os alunos dessa editora e conta com essa grande parceira.” 

(ENTREVISTA, 2016).  

                                                           
21

O documento foi elaborado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com contribuições da 

Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), e traz algumas análises e 

informações sobre as 20 metas nacionais do PME 2014. 
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Percebe-se, a partir daí, um processo de terceirização da formação continuada, 

contratando-se empresas especializadas para responder pelo processo de formação 

continuada das professoras. Geralmente essas empresas indicam o uso de material apostilado 

para toda a rede de ensino através de um pacote de treinamento tanto para o uso do material 

como para o esclarecimento de dúvidas dos professores. A adoção de um modelo de 

formação alheio à realidade, representa ausência de identidade própria e ignora a variedade 

das demandas e necessidades de formação dos professores, desconsiderando os reais 

problemas da prática pedagógica enfrentados pelos mesmos. Esse processo de terceirização 

também encontra respaldo na política neoliberal caracterizada pela privatização e 

terceirização dos serviços públicos. 

Em relação ao acompanhamento das práticas formativas – frequência, avaliação dos 

participantes, acompanhamento após o curso, a coordenadora informou: 

todos esses pontos são colocados em prática. Apenas o acompanhamento 

que fica mais na responsabilidade do coordenador escolar. O coordenador 

técnico-pedagógico organiza as formações e acompanha mais diretamente o 

trabalho dos coordenadores. Mas as visitas escolas também acontecem. 

Embora a frequência não seja tão satisfatória. (ENTREVISTA, 2017). 

 

 

Foi identificado, a partir da questão, a necessidade da Secretaria implementar uma 

prática de acompanhamento das ações de formação continuada tendo em vista o 

replanejamento de ações que estejam de acordo com os anseios das professoras tendo em 

vista garantir a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças da Educação Infantil.  

Nesse sentido, a representante da Secretaria de Educação evidenciou o papel do 

coordenador pedagógico no processo de formação continuada das professoras: “o 

profissional que articula, media as informações e que busca favorecer a prática docente.” 

(ENTREVISTA, 2017). 

De acordo com estudos, o coordenador pedagógico realmente é o grande articulador 

das ações de formação continuada, quando o lócus da formação é a própria escola. Segundo 

Souza:  

a necessidade de formação contínua do professor é uma realidade que o 

coordenador pedagógico tem de enfrentar. Digo ‘enfrentar’ porque é dele a 

função de formar esses professores dentro da instituição em que atua, e 

sabemos que a formação contínua é condição para o exercício de uma 

educação consciente das necessidades atuais dos alunos que frequentam a 

escola. [...] O (a) coordenador (a) precisa ter um planejamento para a 

formação contínua, o qual só pode ser desenvolvido a partir das leituras das 

necessidades do grupo de professores. (SOUZA, 2001, p.27). 
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Contudo, é importante salientar que necessário se faz uma política de apoio aos 

coordenadores, que pode envolver recursos e suporte teórico, acompanhando o trabalhando 

que é realizado na escola acerca da formação continuada para evitar que esse profissional 

assuma todas as responsabilidades que envolvem o processo de formação continuada das 

professoras. 

Vale salientar que no Plano Municipal de Educação de Itapetinga (2015, p.102) a 

meta 16.3, prevê “assegurar a existência do coordenador pedagógico para executar ações de 

formação continuada na unidade escolar”. Almejamos, portanto, que todas as escolas da 

Educação Infantil possam contar com esse profissional para articular as ações de formação 

continuada. 

 

 

 

4.4.2 RELAÇÃO ENTRE AS NECESSIDADES FORMATIVAS DAS PROFESSORAS E 

OS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA QUE SÃO PROMOVIDOS PELA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

Apresentaremos os dados oriundos das falas da Coordenadora da Educação Infantil, 

representante da Secretaria de Educação, e das professoras a fim de identificar o grau de 

participação das professoras durante todo o processo de planejamento, execução e 

avaliação dos programas de formação continuada além de analisar o que dizem as 

professoras da Educação Infantil sobre suas necessidades de formação continuada.  

 Ao ser questionada de quem vêm as principais demandas formativas – das 

professoras, das escolas, da própria secretaria e como se dá o atendimento às demandas, a 

representante da secretaria afirmou que: “as demandas são de todo esse conjunto e são 

atendidas de acordo com as condições da secretaria para realizar, embora, talvez não em 

quantidade satisfatória, mas nunca se deixou de realizar.” (ENREVISTA, 2017). 

A professora C da Escola I, por sua vez, ao ser entrevistada no grupo focal em 

relação às temáticas abordadas nos cursos, palestras, seminários, oficinas expressou: 

 Não sei a opinião das meninas. É que não somos consultadas, recebemos a 

notícia de determinados cursos, em determinados dias e que é para gente 

comparecer. Em alguns momentos era dispensado da aula e outros já eram 

fora do horário de aula, mas geralmente era na sexta-feira. Os temas já 

vinham determinados de lá. Nunca fomos perguntadas. (GRUPO FOCAL, 

PROFESSORA C, 2016). 
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A professora B, por sua vez, falou: 

 
Olha, foram tão raros que não marca muito a gente. Teve o caso do rapaz que 

o assunto foi afro-descendência.  Esse foi o mais pertinente, porque a gente 

tem que trabalhar mesmo a questão do racismo na educação infantil, porque 

mesmo na educação infantil já percebemos casos de racismo das próprias 

crianças e não me lembro de ter sido consultada do que pretendemos discutir. 

(GRUPO FOCAL, PROFESSORA B, 2016). 

 

 

  No que se refere às necessidades formativas das professoras, destacaremos, 

inicialmente, a afirmação da Coordenadora da Educação Infantil, representante da Secretaria 

de Educação, na qual fica claro aquilo que se constitui uma problemática para a questão da 

formação continuada que é o fato de não ouvir as professoras e considerar as necessidades 

teórico-práticas para a organização dos programas de formação continuada. Entendemos que 

as necessidades formativas das professoras poderão ser identificadas a partir de um 

diagnóstico realizado com as próprias professoras, porém percebe-se uma relação de poder 

instaurada, onde se busca controlar a voz dos professores a ponto de deixá-los na condição 

de passividade e de subordinação, desconsiderando-se a necessidade de conhecer o 

pensamento dos professores que são os sujeitos de formação e quem as vivenciam.  

A resposta a seguir, também revela que as necessidades das professoras não são 

consideradas. Diante da pergunta - são as professoras que escolhem os cursos dos quais 

participam, a coordenadora informou que: “o planejamento é realizado pela secretaria, 

embora se observe e realize de acordo com a necessidade da rede.” (ENTREVISTA, 2017). 

As professoras da Escola II desabafaram quanto à necessidade da Secretaria de 

Educação ir ás escolas para conversar com as professoras e identificar as necessidades de 

formação.  A respeito disso, a professora D falou: 

Quando queriam saber nossa opinião, sempre mandavam por email um 

documento apenas para fazer uma escolha. Não tem uma conversa com o 

professor. Não tem um contato. Na conversa que surge. (GRUPO FOCAL, 

PROFESSORA D, 2016). 

 

 

Essa discussão reforça a contradição referente ao cumprimento da meta 16 do PNE 

2014 que diz respeito a “garantia a todos (as) os (as) profissionais da educação básica 

formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino”. (BRASIL, 2014). É sabido da carência de 

programas e ações de formação continuada que consideram as necessidades teórico-práticas 

dos docentes, pois não há pesquisas realizadas pela secretaria de educação, por exemplo, 

com a intenção de ouvir as professoras e as suas demandas de formação continuada. 
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Identificamos, portanto, nessa atitude de não ouvir os professores acerca dos 

processos que envolvem a formação continuada, uma divisão entre o trabalho material 

(execução) e o trabalho intelectual (concepção). Destacamos que essa concepção está em 

conformidade com os interesses em manter a centralidade dos processos no sentido de 

garantir a manutenção das forças produtivas, onde o Estado estaria apto para lidar com “o 

pensar” dos processos de formação continuada e os professores aptos a “operacionalizar” 

esses processos. Sendo assim, ficam impostas barreiras à liberdade de participar e intervir 

dos professores. 

Relativo aos conhecimentos que a Secretaria de Educação possui acerca das 

necessidades das escolas e de seus docentes, foi indicado pela Coordenadora da Educação 

Infantil que: 

uma das necessidades era um auxílio de um material pedagógico para ser 

utilizado pelo aluno e obteve-se um livro didático. Uma outra necessidade é a 

disponibilização de recursos pedagógicos que, nesse caso, apontados pelos 

professores, seriam um volume maior e uma diversidade de jogos 

pedagógicos e também uma maior quantidade de material disponível nas 

escolas como papel ofício e tonners para impressão das atividades. 

(ENTREVISTA, 2017). 

 

 

  Questionada sobre a organização de cursos a professora D ressaltou: 

Foi organizado pela coordenadora e pela secretária. Nós não participamos da 

escolha dos temas. Tanto que teve alguns temas que a gente achou que não 

tinha necessidade. O tema nutrição, por exemplo, foi questionado pelos 

professores- por que, para que esse tema? (GRUPO FOCAL, PROFESSORA 

D, 2016). 

 

 

A partir daí, houve uma discussão sobre as necessidades formativas dos docentes. A 

professora D, mais uma vez, participou: 

a gente trabalha o tempo todo dentro da sala de aula e não tem tempo para 

fazer criação de material pedagógico. Queria que tivesse uma oficina de 

produção de jogos. (GRUPO FOCAL, PROFESSORA D, 2016). 

 

 

  A professora G, acrescentou: 

 a gente sempre pensa em fazer uma oficina para montar algumas coisas, por 

exemplo montar brinquedo.. Agora assim, eu acho que a gente não fica sem 

fazer o nosso trabalho, a gente faz a gente constrói e normalmente é na nossa 

casa e nem por isso a gente deixa de confeccionar. (GRUPO FOCAL, 

PROFESSORA G, 2016). 
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No decorrer desse debate, foi revelado com muita convicção de que nunca houve 

consultas por parte da Secretaria de Educação as professoras para identificar suas 

necessidades de formação, principalmente àquelas relacionadas aos conhecimentos teóricos. 

Denúncias e queixas foram feitas durante o grupo focal sobre essa falta de consulta, mas 

percebemos que as professoras não conseguem dimensionar o quanto essa falta de 

participação e de envolvimento na organização dos programas formativos compromete a 

qualidade das ações de formação continuada.  No entanto, também identificamos que não 

houve um enfrentamento por parte das professoras em relação a essa falta de consulta, pois 

em nenhum momento as professoras sinalizaram que tomariam providências no sentido de 

resolver tal situação buscando, por exemplo, organizar um movimento com outros professores 

da rede municipal para lutar pelo direito de serem consultados sobre suas necessidades 

formativas.  

Entendemos que o não enfrentamento das professoras pode estar associado a uma 

formação que os habilita para exercer a profissão, do ponto de vista técnico, e atender aos 

interesses do capital ligados à produtividade. Esse modelo de formação visa também limitar 

o pensamento e a atitude crítica, pois está a serviço de atender à manutenção da relação de 

dominação-subordinação.  Acerca dessa condição dos professores, Orso (2016) afirma: 

[...] enquanto não reflete e não conhece, não consegue tomar consciência do 

porque se encontra nesta condição e de que a situação poderia ser diferente e, 

por outro, enquanto está subsumido ao trabalho não tem tempo para 

pesquisar, refletir e compreender melhor a prática e se organizar e lutar 

contra as condições a que se encontra submetido e, sobrecarregado, restando 

apenas o ir fazendo. Dessa forma, mostra-se avesso não só à teoria como 

também a qualquer mudança que desestabilize. (ORSO, 2016, p.159) 

 

 

Nesse contexto de falta de envolvimento e de participação na organização dos 

programas formativos, as professoras estão deixando de ser sujeito do seu trabalho e estão 

sendo objeto, na medida em que o fazer pedagógico é uma mercadoria
22

, numa relação de 

que se trabalha para vender o produto do seu trabalho e, consequentemente, o valor está 

relacionado ao salário que recebem mensalmente. Sobre essa relação entre mercadoria e o 

trabalhador, Marx afirma:  

Durante o processo de produção, a mercadoria ainda é matéria que o 

produtor domina e transforma em objeto útil. Uma vez posta à venda no 

processo de circulação, a situação se inverte: o objeto domina o produtor. O 

criador perde o controle sobre sua criação e o destino dele passa a depender 

do movimento das coisas, que assumem poderes enigmáticos. Enquanto as 

                                                           
22

 Segundo Marx (1996,  p. 29)  “a mercadoria é a célula germinativa de modo de produção capitalista” 
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coisas são animizadas e personificadas, o produtor se coisifica. Os homens 

vivem, então, num mundo de mercadorias, um mundo de fetiches.  (MARX, 

1996, p. 34). 

 

 

Nessa direção, as professoras, em decorrência dessa “venda” de atividade,  passam a 

não considerar o fazer pedagógico como seu e, consequentemente, há um distanciamento 

entre as professoras e o seu fazer pedagógico, ou seja, é um fazer por fazer.  

Logo, identificamos um estado de alienação nas professoras no qual não conseguem 

compreender que não estão sendo oferecidas as condições para pensar, opinar e participar dos 

processos de planejamento da formação continuada. 

Em se tratando de alienação, Marx (1989) afirma: 

O ser alheio ao qual pertence o trabalho e o produto do trabalho, a serviço do 

qual está o trabalho e para cuja fruição está o produto do trabalho, só pode ser 

o homem mesmo. Se o produto do trabalho não pertence ao trabalhador, um 

poder alheio estando frente a ele, então isto só é possível por o produto do 

trabalho pertencer a um outro homem fora do trabalhador. Se a sua atividade 

lhe é tormento, então tem que ser fruição a um outro e  a alegrai de viver de 

um outro. Não os deuses, não a natureza, só o homem mesmo pode ser este 

poder alheio sobre os homens. (MARX, 1989, p. 159, grifos do autor). 

 

 

É válido, ainda, destacar os quatro aspectos principais do conceito marxista de 

alienação a partir de Saviani, onde o autor os relaciona com a atividade humana: 

A relação dos sujeitos com os resultados da atividade humana, a relação do 

sujeito com a sua própria atividade, a relação do sujeito consigo mesmo como 

ser genérico, isto é, representante do gênero humano, e a relação do sujeito 

com os outros sujeitos. (SAVIANI, 2012, p. 23). 

  

 

Sendo assim, percebe-se a alienação do professor em relação aos processos que 

envolvem a formação continuada: escolha de temáticas, avaliação de formadores, conteúdo 

dessas formações, resultam em práticas de formação sendo definidas alheiamente as reais  

necessidades do professor.  

Nesse sentido, reconhecemos a relevância de abordar o conceito de participação 

apoiados na crítica que Marx faz, ao longo de suas obras, a sociedade que tenta oprimir e 

isolar o homem.  Freire, a partir das ideias de Marx afirma que “é fundamental à manutenção 

das relações sociais vigentes e produz um tipo de participação não substantiva, mais ligada 

aos processos de execução reificados e reificadores.” (FREIRE, 2011, p. 116). 

A análise de Marx permite compreender que o indivíduo alienado tem uma 

participação reificada, ou seja, uma participação que tem o valor de troca, de consumo, de 
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mercadoria na construção da sociedade. Essa reificação da participação torna os indivíduos 

produtores – os verdadeiros sujeitos sociais – apenas executores dos planos estrategicamente 

calculados na intenção do aumento da produção capitalista. A intenção é racionalizar os 

processos sociais para atender as necessidades do sistema capital, ampliando a produção de 

mercadorias, e não para a satisfação das necessidades humanas. Tudo isso acontece porque 

os indivíduos produtores não dominam o processo de produção, mas são por ele dominados. 

Nessa participação reificada pelos processos mercantis, os indivíduos produtores são apenas 

executores dos planos estrategicamente calculados na intenção do aumento da produção de 

mercadorias para a troca. 

Freire (2011) compreende que a participação:  

[...]tem sido utilizada como mediadora dos antagonismos e conflitos 

causados pela agudização dos processos de exploração e destruição da força 

de trabalho na indústria capitalista. A participação do trabalhador nos 

processos decisórios, tanto dentro das empresas, quanto fora dela nos 

processos políticos e sociais, não tem tido significação profunda na mudança 

estrutural das relações de dominação hierarquicamente impostas, apesar de 

propiciar ganhos reais de lucratividade aos capitalistas [...] (FREIRE, 2011, 

p.115). 

 

 

Sendo assim, o efeito coisificador da consciência do sujeito produtor o torna alienado 

e, por consequência, o indivíduo alienado tem uma participação reificada na construção da 

sociedade.  

Evidencia-se, portanto, nesta concepção, um processo de reificação da participação 

ancorada tanto na destituição do poder de decisão dos reais sujeitos do trabalho educativo, os 

que o produzem (professores e demais funcionários) e os seus usuários diretos (alunos, pais, 

comunidade local), quanto na definição de políticas orientadas para necessidades de um 

sistema alienante de produção do qual a educação é uma dimensão mediadora importante. 

Pois, pensar os processos participativos no âmbito da prática social da educação como 

elemento de mediação na disputa entre projetos de sociedade, de homem e de educação 

defendidos pelas forças em conflito na sociedade capitalista, tal qual evidenciados pelos 

estudos teóricos e empíricos, recoloca para o campo educacional o velho desafio de 

reelaborar estratégias de recomposição da unidade entre o técnico e o político, o teórico e o 

prático, que tenham como norte não apenas a compreensão, mas, sobretudo, a transformação 

da realidade. 

A respeito da participação dos professores no planejamento dos programas de 

Formação Continuada é essencial esclarecer que, no atual contexto de desenvolvimento do 
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capitalismo, a participação, sobretudo no âmbito político e social, tem sido amplamente 

requerida como uma das alternativas à solução dos problemas relacionados á desigualdade 

social. Entendemos, portanto, que a igualdade social é um aspecto crucial para a existência 

de uma sociedade de participação democrática. E, nas condições sócio-históricas da 

realidade brasileira, podemos dizer que vivemos em uma democracia que não se afirma na 

base da participação efetiva das massas. Ou seja, a participação é uma das formas de 

minimizar o caráter coercitivo que essencialmente a administração capitalista possui. 

Diante dessas teorizações de cunho marxista, cabe questionar: qual tem sido o grau 

de participação dos professores, enquanto trabalhadores intelectuais, no planejamento, 

execução e avaliação das políticas de formação de professores? A gestão pública tem 

excluído ou incluído os professores nesse processo? Os professores assumem o papel de 

produtores ou apenas executores dessa política? As necessidades formativas dos professores 

estão sendo atendidas ou estão sendo atendidos os interesses do poder público através de 

uma política de restrição orçamentária para os programas de formação continuada?Esses 

são alguns questionamentos que julgamos profícuos para pesquisas futuras sobre problemas 

que envolvem os processos de formação continuada dos professores e suas  estreitas relações 

com as políticas públicas. 

É urgente que os professores assumam a autoria dos processos de formação 

continuada através da exposição das suas necessidades e que estejam atentos às intenções 

subliminares de aliená-los, baseadas na concepção de que alguns estariam aptos para lidar 

com “o pensar” e outros aptos a “operacionalizar”. 

Mesmo com o parecer legal através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB 9394/96) que sinaliza que a participação pode se constituir como 

instrumento que permite a descentralização das decisões no âmbito da gestão da escola 

observamos, contudo, que se mantém, de sobremodo, o poder de decisão em questões 

cruciais que envolvem a política educacional em um município, por exemplo, nas mãos dos 

órgãos que dirigem a educação, a saber: secretarias de educação. A intenção, portanto, é 

retirar o poder de decisão dos reais sujeitos do trabalho educativo, os que o produzem - 

professores e demais funcionários.  

Defendemos, desse modo, a perspectiva de que os programas de formação devem 

considerar as reais necessidades formativas teórico-práticas dos educadores através de um 

modelo que lhes faculte maior participação na tomada de decisões e, mediante o diálogo com 

eles, contribua para que a produção de políticas cuja implementação seja respaldada por 
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mecanismos que objetivem a tomada de consciência de suas ações pelos professores no intuito 

de provocar mudanças em sua prática pedagógica. 

 

 

 

4.4.3 CONTRIBUIÇÃO DOS PROGRAMAS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

HUMANA, ÉTICA, POLÍTICA E CULTURAL DAS PROFESSORAS. 

 

Discutiremos as contribuições dos programas de formação continuada na 

formação didático-pedagógica, ética, política e cultural das professoras a partir da ótica 

da formação onilateral do homem. 

Na questão, os programas de formação contribuem no desenvolvimento humano do 

docente em relação às questões éticas, políticas e culturais, a Coordenadora da Educação 

Infantil respondeu: 

Na medida do possível, pois o nosso foco maior é investir mais no 

pedagógico. Claro que existem formadores que acabam comentando essas 

questões, principalmente a ética. (ENTREVISTA, 2017). 

 

 

 Na Escola I, a professora B se posicionou: 

No meu caso o PIBID que tem dado esse apoio. Porque minha permanência 

no PIBID é justamente essa. Me aproximou novamente dessas discussões, 

me aproximou de estudar, estimular, permanecer na Educação Infantil. 

Porque eu gosto, mas eu acho que as formações estão descaracterizadas nos 

últimos tempos. E o PIBID tem feito isso. Tem me ajudado nesse sentido. 

Para mim, a educação continuada tem que ser daquele jeito ali que a gente 

faz. Eu acho que seria muito interessante trazer essas discussões que a gente 

faz pra dentro da escola. Eu acho tão legal, só que não tem esse espaço pra 

gente fazer isso. Às vezes também o professor não conhece a importância 

disso, e diz que é mais uma formação. Nem sempre dá aquele valor que 

deveria, porque isso tira a angústia que a gente tem em relação a muita coisa.  

Às vezes a gente se sente impotente, mas a gente não compreende porque a 

nossa impotência, mas quando a gente começa a entender ai a gente tem 

outras posturas diante daquelas coisas, essa é a importância da formação. 

(GRUPO FOCAL, PROFESSORA B, 2016). 

 

 

Logo em seguida, a professora A falou: 

A gente fica angustiada porque gostaria de ter mais suporte para gente 

trabalhar no caso, na formação continuada, e minha sugestão é que eles 

olhassem com mais carinho para educação infantil e que desse mais 

prioridade, suporte para educação infantil. Como a gente falou, não temos 

coordenador, a gente não tem ninguém para ouvir nossas angústias. (GRUPO 

FOCAL,  PROFESSORA A, 2016). 
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Já na Escola II, a professora D expressou: 

Todos são válidos na medida em que cada professor saiba dar o valor e tirar 

melhor de cada oportunidade porque às vezes os cursos são oferecidos e não 

são todos os professores que dão o valor. Claro que nem todos esses cursos 

vão ser 100% aproveitados por esses professores, mas eu acredito que a minha 

prática de hoje é formada por um pouco de cada um desses cursos oferecidos 

pela secretaria. Aproveitar cada um e tirar um pouquinho de cada. Hoje eu me 

acho competente na Educação Infantil, eu não me vejo em outra área. Sou 

licenciada em letras e não me identificava com a Educação Infantil e aí fui 

fazer Pedagogia e tive a oportunidade de fazer os cursos e eles ampliam a 

visão, ao longo do período foi mudando, fui trocando experiências com as 

colegas e como é importante estar em formação, com a formação a gente 

amplia o olhar. (GRUPO FOCAL, PROFESSORA D, 2016). 

 

 

No andamento desse debate sobre a ampliação dos focos de investimento na formação 

dos professores, além da formação teórica, didática e pedagógica, percebemos que a 

coordenadora e as professoras não conseguiram alcançar a importância do investimento na 

formação ética, política e cultural. Além disso, as professoras nem apontaram esses aspectos 

em suas falas. 

Entendemos, no entanto, independente da posição das professoras, que é mister 

investir em modelos que  contemplem a formação humana, política, cultural  e ética. É 

necessário compreender que o mundo do professor ultrapassa os muros da escola tendo em 

vista buscar maior conscientização dos professores, por exemplo, acerca das contradições que 

existem em torno das políticas públicas que estão direcionadas à sua formação.  

Os professores devem estar envolvidos em um diálogo constante que oportunize uma 

reflexão sobre a prática pedagógica através de outros olhares – como o político, o ético, e o 

cultural. Sendo assim, é necessário investir em propostas de formação continuada que 

viabilizem o desenvolvimento das capacidades dos professores para exercitarem seu 

julgamento sobre as questões educacionais, ampliando a visão para analisar os 

acontecimentos sociais. Nas palavras de Saviani (2014): 

[...] é indiscutível afirmar que vivemos na era da sociedade do conhecimento 

com acelerado avanços tecnológicos e em outras áreas. Nesse contexto, a 

responsabilidade do professor se ampliou de forma considerável sem ter sido 

acompanhada pelas condições necessárias para enfrentar o aumento da 

complexidade do ofício docente. Sendo assim, necessário se faz uma sólida 

formação teórica, onde o docente possa conhecer as matrizes do 

conhecimento e produzi-lo. É fundamental domínio do conhecimento 

específico, articulado ao conhecimento pedagógico e a totalidade de 

conhecimentos socialmente produzidos que permitam perceber as relações 

sociais, econômicas, políticas e culturais em que o processo educacional 

ocorre, fazendo a leitura da realidade contraditória. (SAVIANI, 2014, p. 52). 

 



88 

 

A ideia, portanto, é contrapor-se a uma formação unilateral – formar para o mercado 

com intenções de atingir o profissional produtivo através de uma formação onilateral. 

Evidenciamos, portanto, o conceito de homem onilateral apresentado por Manacorda, 

a partir das ideias de Marx: “homem completo, que trabalha não apenas com as mãos, mas 

também com o cérebro e que, consciente do processo que desenvolve, domina-o e não é por 

ele dominado.” (MANACORDA, 2007, p.101).  Acrescenta, ainda, que a onilateralidade no 

que diz respeito ao desenvolvimento do homem, representa “um desenvolvimento total, 

completo, multilateral, em todos os sentidos, das faculdades e das forças produtivas, das 

necessidades e da capacidade da sua satisfação”. (Ibidem, 87) 

 Nessa direção, o autor afirma que a onilateralidade abrange a dimensão ontológica e 

epistemológica do ser:  

A onilateralidade é, portanto, a chegada histórica do homem a uma totalidade 

de capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de 

capacidades de consumo e prazeres, em que se deve considerar, sobretudo, o 

gozo daqueles bens espirituais, além dos materiais, e dos quais o trabalhador 

tem estado excluído em consequência da divisão do trabalho. (Idem, p. 90). 

 

 

E ainda, indica que para a reintegração da onilateralidade do homem, se exige: 

a reunificação das estruturas da ciência com as da produção. Não pode, de 

fato, ter validade nem a extensão a todos da cultura tradicional no tipo de 

escola até agora existente para as classes dominantes, nem a permanência da 

formação subalterna, até agora concedida às classes produtivas, pela antiga 

aprendizagem artesanal ou as novas formas de ensino unidas à indústria 

moderna. (Idem, p.93). 

 

 

Desse modo, a ideia é a organização de uma proposta de formação que vise romper, 

de forma ampla e radical, com uma concepção de homem limitado, individualista e alienado, 

fruto da sociedade capitalista, para um homem historicamente produzido, total, pleno no 

desenvolvimento de suas capacidades e potencialidades – homem onilateral. Sendo assim, 

espera-se que esse novo homem através do domínio teórico-prático da realidade social 

(contradições, ideologias, alienação), liberte-se da submissão da economia ou de qualquer 

outro tipo de submissão, atingindo o campo da ética, da criação intelectual, artística e do 

fazer prático. No entanto, reconhecemos que essa passagem de um homem limitado para um 

homem onilateral requer uma mudança radical de todo o sistema das relações sociais do qual 

fazemos parte numa perspectiva de transformação revolucionária do capitalismo. 



89 

 

Nessa perspectiva, abordaremos as contribuições da Pedagogia Histórico Crítica para 

se pensar a formação do professor tendo em vista a superação de concepções teóricas 

pragmáticas, destacando-se os estudos de Saviani (1996) que nos direciona a eleger a 

Filosofia da Educação como instrumento que poderá contribuir na formação dos professores, 

quanto a reflexão dos problemas que surgem no contexto educacional que vão além das 

questões didáticas pedagógicas.  

Teixeira (2013), por sua vez, destaca dois aspectos que colaboram para a superação da 

visão do senso-comum no trabalho educativo dos professores: 

1. A reflexão  filosófica, embasada pelas categorias de radicalidade, rigor e 

globalidade, como possibilidade de compreensão unitária, coerente, articulada 

e intencional da prática pedagógica; 

[...] 

2. O conhecimento científico, sua importância para a compreensão da 

realidade na qual a prática pedagógica se desenvolve (em suas múltiplas 

determinações), assim como seu conteúdo histórico e social, imprescindível ao 

processo de humanização dos indivíduos. (TEIXEIRA, 2013, p. 29, 31). 

 

 

Segundo Saviani (1996) essas categorias não são auto-suficientes e não devem ser 

entendidas como uma justaposição que, somadas, chegará a reflexão filosófica:  

A profundidade (radicalidade) e essencial a atitude filosófica do mesmo modo 

que a visão de conjunto. Ambas se relacionam dialeticamente por virtude da 

intima conexão que mantém com o mesmo movimento metodológico, cujo 

rigor (criticidade) garante ao mesmo tempo a radicalidade, a universalidade e 

a unidade da reflexão filosófica. (SAVIANI 1996, p. 16). 

 

 

Em suma, para a Pedagogia Histórico Crítica, a reflexão filosófica e o conhecimento 

científico: 

Compõem bases sólidas para a formação do professor, cuja atividade deve 

comprometer-se com uma determinada concepção de educação escolar que 

promova o desenvolvimento das máximas possibilidades de formação humana 

em cada indivíduo singular. (TEIXEIRA, 2013, p. 31). 

 

 

  Saviani, inclusive, relaciona o método de Marx ao seu método de ensino contido na 

Pedagogia Histórico Crítica, a saber: 

o movimento que vai da síncrese (a visão caótica do todo) a síntese (uma rica 

totalidade de determinações e relações numerosas) pela mediação da análise 

(as abstrações e determinações mais simples) constitui uma orientação segura 

tanto para o processo de descoberta de  novos conhecimentos (o método 

científico) como para o processo de transmissão-assimilação de 

conhecimentos (o método de ensino). (SAVIANI, 2012, p. 81 e 82).  
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 Finalmente, corroboramos com Marx que “o indivíduo não pode desenvolver-se 

onilateralmente se não há uma totalidade de forças produtivas, e uma totalidade de forças 

produtivas não pode ser dominada a não ser pela totalidade dos indivíduos livremente 

associados” (MARX apud MANACORDA, 2010, p. 94). Necessário se faz, dessa maneira, 

que os programas de formação continuada invistam também na formação política dos 

professores tendo em vista a formação da consciência de classe, capaz de lutar pelos direitos 

garantidos em leis e, consequentemente, por uma melhor qualidade da educação.  
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CONSIDERAÇÕES 

 

Acreditamos que a presente pesquisa representa uma ampla contribuição para a área 

de formação de professores, tendo em vista o estudo crítico que realizamos sobre os 

impactos das reformas educacionais dos anos 90, através da política neoliberal, cuja 

efetivação está relacionada à lógica do capital e da produtividade na definição de políticas de 

formação de professores e, consequentemente, no trabalho docente.  

É profícuo ressaltar que, no decorrer de todo o percurso da pesquisa, comprovamos as 

contribuições que a abordagem dialética provocou no objeto de estudo, na medida  que 

oportunizou  identificar os conflitos e as contradições que envolvem as políticas de formação 

continuada, a saber: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96); o 

Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial e para a formação continuada (Projeto de  Resolução nº 2, de 1º de julho de 

2015) através da efetivação do Estado mínimo com reduzidos investimentos na política de 

formação de professores nos municípios. 

O conhecimento da realidade pesquisada proporcionada, através das técnicas de 

coleta de dados (entrevista semi estruturada e grupo focal) foi imprescindível para que, nessa 

etapa final do trabalho, tenhamos a certeza de que necessário se faz um movimento em prol 

das transformações em pontos de tensão e de disputas que envolvem a formação do professor  

de Educação Infantil em Itapetinga e que estão relacionadas aos mecanismos de 

esvaziamento teórico e o privilégio da forma em relação ao conteúdo nos programas de 

formação continuada; dominação e exploração do trabalho docente pelo Estado e alienação 

do professor em relação aos seus processos  formativos.   

Podemos inferir que no município de Itapetinga a ênfase dos programas e ações 

oferecidas aos professores está centrada na qualificação individual ou performatividade, 

tendo em vista o desenvolvimento de competências para solucionar os problemas da prática 

pedagógica dos professores numa total valorização  do conhecimento tácito. Sendo assim, 

percebemos através da leitura das falas dos informantes da pesquisa, um predomínio do 

senso comum nas propostas de formação continuada, em detrimento de propostas que estão 

comprometidas com a apropriação, por parte dos professores, dos conhecimentos elaborados 

cientificamente, ou seja, ao saber da ciência. Desse modo, notamos uma lacuna na formação 

das professoras informantes da pesquisa no que diz respeito ao saber atitudinal, crítico-

contextual, específico, pedagógico, didático curricular. 
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Constatamos, de sobremodo, um movimento perigoso de afastamento da teoria e de 

destaque para o empírico no âmbito da educação escolar, poderíamos até falar em um 

fetichismo da prática. 

Foi revelado também situações de distanciamento, conforme informação das 

professoras, que há entre a Secretaria de Educação e as escolas. Logo, a participação na 

elaboração das propostas e ações de formação continuada fica comprometida e, 

visualizamos, portanto, que os programas ficam distantes daquilo que os professores 

necessitam para ensinar crianças da Educação Infantil. Há uma espécie de hiato entre os 

programas e os professores, numa dinâmica de falta de pertencimento. Sendo assim, os 

professores passam a considerar os programas como algo que não mais os pertence, e não 

algo que, por direito, o pertença e seja planejado para ele. A partir daí, consideramos que os 

professores assumem uma postura de alienação em relação aos programas que são 

oferecidos, isto é, participam quando podem, quando querem e, principalmente, não 

questionam e não propõem redimensionamentos.  

Ainda quanto ao grau de participação dos docentes no planejamento das ações dos 

programas, identificamos que não é dada a oportunidade para que expressem suas 

necessidades e interesses. A Secretaria de Educação deve acreditar que os professores nada 

têm a dizer em termos do que é necessário para sua formação e, por esse motivo, não é 

necessário consultá-los sobre o que precisam. Consequentemente, tudo que diz respeito á 

formação continuada é definido por aqueles que “administram” a educação. No entanto, 

quando os questionamos sobre suas necessidades de formação continuada, percebemos que 

não tinham clareza a respeito das suas reais necessidades de formação, enquanto professor da 

Educação Infantil. Destacamos que durante as falas e as expressões percebemos o nível de 

carência didático-pedagógica demonstrada pelas professoras. Essa constatação só foi 

possível porque, ao utilizarmos a abordagem dialética durante todo o tempo da pesquisa 

realizamos o movimento de analisar os dados além das aparências, do óbvio, do concreto 

pensado, mas em um movimento de dúvida, de desconfiança e de estabelecimento das 

máximas relações possíveis entre os diferentes aspectos que caracterizam a realidade da 

formação de professores. 

Outra constatação diz respeito à exploração e dominação por parte do Estado para com 

o professor e que se encontram evidenciadas, sobremaneira, a partir de desfavoráveis 

condições de trabalho, as quais estão submetidos as professoras  da Educação Infantil do 

município, a saber: prédios escolares em péssimas condições físicas com iluminação e 

ventilação precária, ausência de coordenador pedagógico nas escolas, número excessivo de 
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crianças, falta de horário específico na carga horária de trabalho para realizar ações de estudo 

e planejamento pedagógico; garantia das condições necessárias para os professores 

participarem de cursos de pós-graduação; progressão na carreira, a partir da conclusão de 

cursos de formação complementar ou em nível de pós-graduação.  Todas essas situações 

denunciam a retirada do Estado do atendimento às políticas sociais. É importante esclarecer 

que identificamos tais situações durante o acompanhamento do Estágio Supervisionado e das 

ações do PIBID que realizamos nas escolas da rede municipal.  

Nessa direção, em se tratando das políticas de formação continuada do município, 

identificamos que ainda não há uma política global capaz de articular as condições de 

trabalho, o salário, a carreira e a formação continuada dos professores. Sendo assim, algumas 

estratégias são urgentes para a garantia da qualidade do trabalho do professor com as da 

Educação Infantil no município de Itapetinga, a saber: construção de novos espaços para pré-

escola para reorganizar o número de crianças por turma; implementação do piso salarial 

nacional; implantação da jornada única, com a concentração do professor em apenas uma 

escola; licença remunerada para professores que desejam ingressar em cursos de pós-

graduação;  incentivo financeiro após conclusão de cursos de formação continuada ou cursos 

de pós-graduação; período reservado para estudos e planejamento na carga horária do 

professor; presença de coordenador pedagógico nas escolas e um programa de formação 

continuada para as professoras da Educação Infantil, e não ações pontuais – palestras e 

cursos de curta duração. Entendemos, no entanto, que a operacionalização dessas 

proposições estão vinculadas a alguns fatores que julgamos essenciais: vontade política dos 

governantes; concretização do sistema de colaboração entre união, estado e município e a 

concepção de políticas de estado e não de governo, atendendo ao princípio de continuidade 

no desenvolvimento das políticas públicas educacionais.  

Temos convicção, no entanto, que as demandas ora apresentadas esbarram na 

restrição orçamentária que as políticas de formação de professores vivenciam. É comum 

identificarmos, através de discursos de Secretários de Educação, as inúmeras justificativas 

relacionadas ao orçamento insuficiente para a implementação de políticas de formação de 

professores nos municípios. Não podemos deixar de considerar, contudo, às discussões em 

torno dos valores do investimento público que a união repassa para os municípios, onde os 

discursos transitam entre recursos insuficientes repassados pela união e recursos mal 

administrados pelos municípios. Há, ainda, as discussões em torno da falta do cumprimento 

do sistema de colaboração entre união, estado e municípios, para o provimento de recursos 

necessários que garantam aspectos relacionados à formação docente de qualidade, bem como  
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as condições de trabalho do professor. Mas, tudo isso não justifica, por exemplo, a efetivação 

das políticas de terceirização e barateamento, através de contratos com empresas de 

consultorias, para os programas e ações de formação continuada. Sem dúvidas são práticas 

de políticas de formação docente que se reproduzem e persistem em nosso país há muitas 

décadas e que se constituem uma realidade no município pesquisado. 

Apontamos, ainda, duas reflexões que julgamos fundamentais: Como fazer para que 

o professor saiba identificar as suas necessidades de formação? E como fazer para que o 

professor participe dos processos de planejamento dos programas de formação continuada?  

Acerca da não identificação das suas necessidades de formação, sinalizamos outra 

reflexão: será que a discussão que travamos, ao longo da pesquisa, acerca de cursos de 

formação realizados de forma aligeirada e fragmentada foi à experiência de formação inicial 

vivenciado por esses professores? Sem a pretensão de querer definir como justificativa da 

não identificação das suas necessidades a fragilidade dos processos de formação inicial e/ou 

continuada não podemos deixar de afirmar que é mister que o professor domine os conteúdos 

da área do conhecimento para qual se propõe a trabalhar, bem como os procedimentos 

didático-pedagógicos necessários ao processo de ensinar, garantindo clareza do que está 

fazendo, por que está fazendo e para que está fazendo. 

Entendemos que o próximo passo, após identificar suas necessidades formativas, é 

iniciar uma luta, de forma coletiva e articulada, para poder participar dos processos de 

planejamento, execução e avaliação dos programas de formação continuada, distanciando-

se do papel de meros executores desses programas, mas assumindo a autoria e  estando 

atentos às intenções subliminares de alienação com o propósito de que essa participação 

não se efetive.  Isso posto, certamente teremos a possibilidade de vislumbrar a construção 

da postura do trabalhador intelectual, capaz de exigir processos de formação continuada 

que realmente contribuam no seu aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político 

sendo capaz de identificar toda forma de dominação, exploração e alienação dos indivíduos 

construindo, assim, sua identidade de educador de crianças de 0 a 05 anos, atendendo a 

concepção de onilateralidade. Sugerimos, inclusive, uma proposta de formação continuada 

que contemple os princípios da Pedagogia Crítico Social dos Conteúdos cujo objetivo é 

instrumentalizar o professor com saberes científicos, políticos, pedagógicos, éticos, 

humanos e culturais. 

Evidentemente que movimentos de educadores, seja da educação básica ou do ensino 

superior, procuram contrapor-se a essa realidade apresentada pelos municípios brasileiros e 

estão propondo soluções para possíveis mudanças frente às atuais políticas educacionais. 
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Sendo assim, é fundamental e urgente, a existência um Sistema Nacional de Educação 

regulamentado e realmente articulado que promova a reestruturação da participação da união 

na valorização e formação dos profissionais docentes.  

 Após esse panorama das situações que envolvem a formação continuada dos 

professores da Educação Infantil no município de Itapetinga, cabe-nos refletir sobre a 

totalidade de questões econômicas, políticas e sociais que envolvem o sistema educacional em 

nosso país, cujo professor é apenas um elemento do processo. Desse modo, seria ingenuidade 

acreditar que as condições nas quais se encontra a formação do professor nesse município 

fossem da exclusiva responsabilidade apenas da boa vontade e do envolvimento das 

professoras e da coordenadora da Educação Infantil.  

Entendemos, portanto, que há um interesse em preservar as situações supracitadas, 

pois corroboram para manter em pleno funcionamento a lógica neoliberal do sistema 

capitalista vigente no nosso país.  É uma luta do mercado, da produtividade, do lucro, da 

competição, da privatização, do imediatismo, do aligeiramento, contra a socialização e a 

apropriação, pela classe trabalhadora, dos conhecimentos científicos e da cultura 

historicamente acumulada.  

 No nosso país estamos vivenciando uma crise econômica, política e ética. Nesse 

sentido, cada vez mais, identificamos os riscos de interrupção do processo de construção do 

estado de direito e de uma sociedade democrática, construídos após o fim da ditadura civil 

militar há cerca de 30 anos, após a materialização de um golpe de Estado. Nesse contexto 

medidas autoritárias e conservadoras estão sendo implementadas, dentre elas: e escola sem 

partido, a reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular. 

 Assim, compreendemos que é urgente e necessária uma ação articulada dos 

movimentos sociais, dos sindicatos, das organizações populares, dos partidos políticos de 

esquerda e dos profissionais da educação em favor da democracia e da educação brasileira. 

Nessa direção, vislumbramos uma política global de formação e de valorização dos 

profissionais da educação, capaz de contemplar formação inicial e continuada articuladas às 

condições de trabalho, piso salarial e carreira como uma das condições de melhoria da 

educação pública, universal, laica, gratuita, tendo em vista uma transformação social 

emancipadora. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

Prezado (a) participante 

Como estudante do Mestrado em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

estou realizando, sob supervisão da Professora Doutora Isabel Cristina de Jesus Brandão, a 

pesquisa intitulada Formação continuada para docentes da Educação Infantil: entre políticas, 

vozes e contradições na rede municipal de ensino de Itapetinga (BA) cujo objetivo é analisar 

o que dizem os professores da Educação Infantil, acerca dos programas de formação 

continuada promovidos pela Secretaria Municipal de Educação de Itapetinga.  Nesta 

perspectiva, convido-o(a) a fazer parte desta pesquisa. Sua participação será  na técnica de 

Grupo Focal composto pelos profissionais da educação infantil que atuam em sua escola de 

lotação e preenchimento do questionário sobre seu perfil profissional. Durante a sessão do 

grupo focal haverá gravações das falas dos participantes, que depois serão transcritas e 

analisadas na pesquisa. A participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não 

participar ou se quiser desistir de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de 

fazê-lo. Esclarecemos que a sua participação não acarretará custos para você e não será 

disponibilizada nenhuma compensação financeira adicional pelas informações fornecidas. Na 

publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais rigoroso 

sigilo. Os participantes da pesquisa serão identificados com nomes fictícios. Se em algum 

momento da pesquisa você se sentir identificado ou prejudicado, poderá responsabilizar os 

responsáveis diretos pela pesquisa. Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, 

indiretamente você estará contribuindo para a compreensão do objeto de estudo e para a 

produção de conhecimento científico. Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser 

esclarecidas pela pesquisadora Jorsinai de Argolo Souza: (77) 99158 3669 e por sua 

orientadora Doutora Isabel Cristina de Jesus Brandão (77) 99984-3311 ou ainda pela 

entidade responsável – Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia.    

Atenciosamente, 

Jorsinai de Argolo Souza 

Eu aceito participar do projeto citado acima, voluntariamente, após ter sido devidamente 

esclarecido.  

_________________________________________________________ 

Participante da pesquisa 
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APÊNDICE B 

 

Termo de autorização para pesquisa na rede municipal de ensino 

 

Eu,__________________________________________________________________

RG___________________,CPF:______________________________, representante 

da Secretaria Municipal de Educação do município de Itapetinga, após os devidos 

esclarecimentos quanto ao objeto, objetivos e procedimentos sobre a pesquisa 

“Formação continuada para docentes da Educação Infantil: entre políticas, vozes e 

contradições na rede municipal de ensino de Itapetinga (BA)  autorizo  que a autora 

da pesquisa, Jorsinai de Argolo Souza,  realize a pesquisa,  publique e divulgue os 

resultados da mesma. 

 

Itapetinga/ Bahia,____de  dezembro de 2016. 

 

Assinatura: __________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

 

 

Roteiro para o encontro do grupo focal 

 

1. Apresentação dos participantes do grupo (nome, escola) 

2. Apresentação do objetivo da pesquisa 

3. Apresentação das regras para o funcionamento do grupo; 

4. Aplicação de um questionário aos participantes com questões relativas ao perfil 

pessoal e profissional (regente ou auxiliar, faixa etária, efetivo ou contratado, 

tempo de atuação na educação infantil na rede municipal, formação); 

5. Apresentação das questões centrais. 
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APÊNDICE D 

 

 

Regras para o funcionamento do grupo focal 

 

1. Evitar conversas paralelas e uso de celular. 

2. Não interromper a fala de outro participante. 

3. Todas as opiniões interessam, portanto não há boas ou más opiniões. 

4. O tempo de fala de cada participante será controlado, a fim de garantir a 

participação de todos. Sendo assim, os participantes, em cada rodada de 

perguntas, terá, no máximo, 5 minutos de fala. 

5. Em cada questão, será realizada uma rodada inicial de falas, possibilitando a 

todos um comentário geral sobre o tema. 

6. Não será permitido a monopolização da discussão. 

7. Todos devem zelar pelo sigilo das informações que serão discutidas no grupo. 

8. Será utilizado o gravador para garantir a veracidade, no momento da análise dos 

dados, das informações de cada participante. 
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APÊNDICE E 

 

Questionário a ser aplicado aos docentes – antes da realização do grupo focal 

1.Instituição em que trabalha: ________________ 

2. Função Regente ( ) Auxiliar ( ) 

3.Vínculo empregatício: Efetivo ( ) Contratado (  ) 

4. Tempo de atuação na Educação Infantil da rede municipal_______anos 

 5. Faixa etária: 22 a 30 anos (  ) 30 a 40 anos (  )  

40 a 50 anos ( ) 50 a 60 anos (  )   

6. Formação 

a) Formação Geral (  ) Magistério (  ) 

b) Graduado (  ) Não graduado ( ) 

 Curso:_______________________Ano: ________ 

 Instituição: ______________________________ 

 Presencial ( ) Distância ( ) 

c) Especialista ( )  

 Curso:________________________ Ano: ________ 

 Instituição: ______________________  

 Presencial ( ) Distância (  ) 

d) Ações de formação continuada (cursos, oficinas, seminário,..) que participou, nos últimos 

três anos, fora da sua carga horária de trabalho:  

Ação________Tema ____________________ 

Ano: _______  Instituição________________ 

Ação____________Tema _______________ 

Ano: _______ Instituição________________ 

Ação_____________Tema ______________ 

Ano: _______ Instituição________________ 
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APÊNDICE F 

 

Questões para nortear as discussões do grupo focal 

 

 

1.Quais programas de formação continuada foram oferecidos pela SEC, nos 

últimos quatro anos? 

 

2.Os programas de formação continuada acontecem fora da carga horária ou 

na carga horária de trabalho do docente?  

 

3.Os docentes são  consultadas em relação ás temáticas a serem abordadas nos 

cursos, palestras, seminários, oficinas?  

 

4. Os programas de formação contribuem no seu processo de formação   humana, 

ética, política e cultural ? 
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APÊNDICE G 

Entrevista a ser aplicada ao representante da secretaria municipal de educação 

1.Função/Cargo: ______________ 

2.Tempo de serviço no cargo/função: __________ 

3. Formação: __________________ 

4.Vínculo empregatício  (   ) efetivo      (   ) contratado 

5.Tempo de serviço na rede municipal de ensino:   ________ 

6.Quais as principais práticas formativas utilizadas pela Secretaria Municipal de Educação? 

7.Quais programas de formação continuada foram oferecidos aos professores nos últimos quatro 

anos? 

8..De quem é a decisão de participar dos programas de formação oferecidos pela Secretaria de 

Educação? 

9.Quais as principais necessidades formativas dos professores da Educação Infantil? 

10.Como a secretaria  obtém informações acerca das necessidades formativas dos professores? 

11.Como acontece o atendimento as necessidades formativas dos professores? 

12.Quais são os incentivos utilizados pela Secretaria de Educação para atrair os professores para 

os programas de Formação Continuada? 

13.Quais as principais dificuldades encontradas para a execução dos programas de formação 

continuada na rede municipal? 

14.Dentre as modalidades de formação continuada, quais são as mais aceitas pelos professores? 

15.Em que períodos  acontecem as ações de Formação Continuada? 

16.Qual o perfil dos formadores selecionados pela Secretaria de educação? 

17.Quais os encaminhamentos que são realizados pela Secretaria de Educação quando os 

professores são selecionados em cursos de pós-graduação? 

18.Qual a concepção que a Secretaria de educação tem em relação ao papel do coordenador 

pedagógico frente ao processo de formação continuada dos professores na escola? 

19.Qual a fonte das verbas para organização das ações de formação continuada 

20.Como se dá o acompanhamento das ações de formação continuada? 

21. Existe Plano de Cargos e Salários para os professores? 

 


