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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a formação de Professores Alfabetizadores no Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 

que se apoia em autores que discutem a partir dos pressupostos teórico-metodológicos do 

Materialismo Histórico Dialético o qual compreende o objeto em sua totalidade e que 

reconhece a contradição como categoria a ele inerente. Os procedimentos de pesquisa se 

valeram de questionário respondido por quarenta professoras alfabetizadoras; entrevista 

semiestruturada com cinco Orientadoras de Estudos e duas Formadoras Regionais e de Grupo 

Focal composto de seis professoras alfabetizadoras. As categorias do objeto são “formação 

continuada”, “PNAIC” e “precarização do trabalho docente”, esta última, revelada pelos 

dados, permitindo perceber que a formação continuada tem seu alcance limitado por 

problemas de ordem estrutural. Os dados evidenciaram que houve consenso em relação à 

necessidade do docente estar em constante formação. Ratificaram que o conhecimento teórico 

é imprescindível para a prática em sala de aula. Concluiu que houve avanço na instituição do 

PNAIC à medida que os pressupostos metodológicos (práticos) e epistemológicos estiveram 

em pauta nos encontros de formação. A sobrecarga de trabalho, as salas lotadas e o 

desrespeito à legislação que instituiu a hora-atividade, foram fatores desmotivadores 

apontados pelos sujeitos para o efetivo desenvolvimento da formação continuada no PNAIC.   

Palavras-chave: Formação Continuada. PNAIC. Política de Formação de Professores. 

Precarização do trabalho docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This paper aims to analyse the Literacy Teachers‟ graduation in the National Pact for Literacy 

in the Right Age - PNAIC. It is a qualitative research based on authors who discuss it from the 

theoretical-methodological assumptions of Dialectical Historical Materialism which 

understands the object in its totality and that acknowledges the contradiction as an inherent 

category. The research procedures comprise a questionnaire answered by forty literacy 

teachers, a semistructured interview with five Study Advisers and two Regional Educators, 

and a Focal Group composed of six literacy teachers. The object categories are "continuing 

education”, “PNAIC" and "teaching work‟s increasing precariousness", the latter was revealed 

by the data acquired by this research, allowing to realize that continuing education has its 

reach limited by structural problems. The data indicated that there was a consensus regarding 

the need for the teacher to be constantly learning. They ratified that theoretical knowledge is 

indispensable for classroom practice. The study concludes that there was progress in the 

institution of the PNAIC as the (practical) methodological and epistemological assumptions 

were in the training meetings agenda. The work overload, the crowded classrooms and the 

disrespect to the legislation that instituted the hour-activity were pointed out by the research‟ 

subjects as demotivating factors for the effective development of the continuing education in 

the PNAIC. 

 

Keywords: Continuing Education. PNAIC. Teacher Training Policy. Teaching Work 

Precariousness. 
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INTRODUÇÃO 

  

Este estudo emergiu da necessidade de aprofundar questões relacionadas ao 

trabalho desenvolvido por mim, pesquisador, enquanto professor comprometido com a 

educação básica desde a juventude. Nascido em família humilde de dez filhos, oriundo e 

defensor da educação pública, a docência sempre me encantou. Não por coincidência que aos 

16 anos de idade ingressei no antigo curso de Magistério
1
 no ano de 1988. Naquele momento, 

uma formação cujo público feminino era a grande maioria, soava como desafio para um 

homem escolher o caminho da docência no ensino de crianças. As experiências adquiridas 

durante os três meses de regência de classe no estágio me renderam alegrias, pois se tratava da 

realização de um sonho: o de ser professor.   Ao concluir o Magistério em 1990, o próximo 

passo foi cursar a Licenciatura em Pedagogia, somente  ofertada na cidade onde morava a 

partir do ano de 1998. 

Neste momento eu já lecionava na rede pública municipal em escolas do campo 

(meio rural), onde atuei por oito anos e de onde urgiram a maioria das angústias relacionadas 

à Educação Básica. Tantas foram as inquietações que, em 2011, publiquei uma obra literária, 

intitulada, “A escola educa para quê? A educação sob a ótica de quem atua”, contendo uma 

parte das minhas preocupações em relação ao ensino. Sempre me intrigou o fato de, na última 

década, a criança adentrar à escola pública aos quatro anos de idade e, em sua trajetória de 

escolarização, ao chegar ao 3º ou ao 4º ano do Ensino Fundamental, ainda não dominar 

minimamente a leitura e, quiçá, a escrita. Meus questionamentos frente à educação pública 

recaíam, sobretudo, no fato de que, mesmo a rede de ensino em que eu atuava era composta 

de docentes com formação acadêmica e, em sua maioria, com cursos de pós-graduação, nós 

não conseguíamos enxergar mudanças significativas no desenvolvimento escolar de nossas 

crianças.  

Por fazer parte do quadro de professores da rede pública municipal, em 2013 

comecei a participar da formação do PNAIC e, embora meu envolvimento no programa como 

professor alfabetizador (denominação dada ao docente participante, seja homem ou mulher) 

fosse a contento, não era suficiente para responder às indagações que sempre vinham à tona 

nas reuniões de formações e discussões em grupo.  

Ao ingressar no PNAIC, os questionamentos surgiram, pois é natural que em 

meus dezenove anos de docência na carreira docente tenha vivenciado experiências não 

                                                           
1
 O curso de Magistério formava o professor em Nível Médio para atuar na docência das séries iniciais do Ensino 

Fundamental. Foi extinto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9394/96. 
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exitosas, sobretudo no que tange às expectativas não alcançadas ao participar de alguns 

programas de formação. Tomo como exemplo, o programa Ciclo Básico de Alfabetização- 

CBA, nos anos 1990, cuja formação eu participei e teve duração de apenas quatro dias, tempo 

ínfimo para o alcance dos objetivos firmados pelo programa, que, por sinal, foi abandonado 

sem lograr êxito no contexto do meu município. Portanto, não é surpresa para quem lida com 

a escola ser iminente a desconfiança frente ao surgimento de uma nova proposta pública de 

formação. Tal insegurança pode ser atribuída, dentre várias razões, à cobrança sofrida pelos 

docentes que precisam apresentar resultados depois de participar de formações, algumas vezes 

aligeiradas e sem a devida contrapartida governamental. Para entender algumas dessas 

demandas, compreendi que fazer parte da formação continuada, apenas, não seria suficiente, o 

que me levou de fato, a confiar na pesquisa de Mestrado como caminho para o estudo de 

políticas públicas voltadas à educação, a exemplo do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa - PNAIC.  

Fiel ao propósito de ir além da participação no programa, por meio de minha 

pesquisa, estabeleci como objetivo geral analisar a implementação da formação de 

Professores Alfabetizadores no PNAIC, considerando nessa análise a concepção de formação 

e como ela tem acontecido, seus limites e possibilidades. Logo, surge a questão de pesquisa a 

ser respondida: como tem se desenvolvido a formação de Professores Alfabetizadores no 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa? Por ser este programa uma política de 

alcance nacional, elegi como objetivos específicos para a pesquisa: identificar o perfil 

socioeconômico e educativo dos Professores Alfabetizadores que participam da formação no 

programa; conhecer a política através da consulta dos documentos oficiais de criação e 

estruturação; avaliar o alcance dos objetivos de formação a partir do ponto de vista dos 

Professores Alfabetizadores, dos Orientadores de Estudo, dos Formadores Regionais na esfera 

do município campo da pesquisa
2
. 

Para pensar e desenvolver esta pesquisa, eu não caminhei sozinho. Ao longo desta 

tarefa, obtive mais que orientação, contei com o irrestrito apoio de minha orientadora. 

Saliento também as contribuições dos demais pesquisadores que produziram trabalhos 

concernentes ao meu objeto de estudo cujo conteúdo de alguns se faz presente neste texto, 

portanto, justifica-se que daqui por diante, tratemos o desenvolvimento do trabalho na 

perspectiva plural. 

Compreendemos que, para iniciar o estudo seria imprescindível apresentar o 

nosso objeto de pesquisa. Portanto, reservamos o capítulo 1, intitulado “A política Pública 

                                                           
2
 Professor Alfabetizador, Orientadores de Estudo, Coordenador Local, Formador Regional e Coordenador 

Estadual são as denominações atribuídas aos agentes que compõem o programa. 
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PNAIC”, para mostrá-lo em linhas gerais. Detemo-nos, porém ao Eixo I – Formação 

Continuada, que é o nosso foco de estudo. Anunciamos as razões que levaram o governo 

federal a propor um pacto federativo entre estados, municípios e distrito federal que 

objetivasse elevar os níveis de alfabetização de crianças até os oito anos de idade investindo 

na formação continuada de Professores Alfabetizadores. Dentre os motivos, está o baixo 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, registrado nos anos anteriores a 

2012 – ano da publicação da Portaria 867/2012 (BRASIL, 2012), que instituiu o PNAIC. 

Trouxemos à tona o contexto sócio-político e econômico imerso na política neoliberal a fim 

de situar nosso escopo frente às propostas de atrelar as políticas públicas aos interesses do 

mercado. 

Elencamos seus principais documentos e seus respectivos caputs. O conjunto 

desses compreende 8 (oito) Portarias, 02 (duas) Leis, 1 (uma) Medida Provisória e o 

Documento Orientador (ANEXO 1). Apresentamos as leis, portarias e resoluções mais 

recentes no momento do fechamento do texto. Chamamos a atenção para Portaria 826, de 7 de 

julho de 2017 (BRASIL, 2017), que incorpora o PNAIC a uma nova política pública: o 

Programa Novo Mais Educação – PNME
3
. Embora não fosse possível analisar este novo 

formato, que passa a englobar a Educação Infantil, sinalizamos nossa preocupação frente a 

possível descaracterização do PNAIC.  

Ainda no Capítulo 1, analisamos e discutimos as contribuições dos pesquisadores 

e pesquisadoras que se dispuseram a pesquisar o PNAIC. Para tanto, fizemos um 

levantamento das produções em torno dessa política pública atentando, exclusivamente, para 

aquelas que versavam sobre a formação de professores, nosso foco.  

O capítulo 2, cujo título é “Políticas Públicas de Formação Docente”, tem como 

proposta analisar e discutir as iniciativas governamentais no que se referem às políticas 

públicas de formação continuada. Optamos por revisitar a história, pontuando alguns 

elementos que indicassem o tratamento do poder público dispensado às políticas de formação 

de professores. Detemo-nos à década de 1990, por ser um marco de transformações estruturais 

                                                           
3 

O Programa Novo Mais Educação, criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 

5/2016, é uma estratégia do Ministério da Educação que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua 

portuguesa e matemática no Ensino Fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e 

adolescentes (BRASIL, 2017). Nossa pesquisa citará, ao final deste texto, o PNME apenas para fins de 

identificação, pois sua instituição se deu a partir do mês de julho de 2017, momento em que estávamos 

finalizando este texto. Outra razão, diz respeito à implantação deste programa que ainda não havia sido instituída 

no nosso campo de pesquisa. 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49131-port-1144mais-educ-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000005&seq_ato=000&vlr_ano=2016&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000005&seq_ato=000&vlr_ano=2016&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
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no Estado, para compreensão do contexto em que as políticas educativas estão inseridas. A 

princípio, buscamos compreender o porquê das políticas, quais seus objetivos e  as razões 

pelas quais não se admite a falta de programas de formação. Para isso, foi necessário aclarar 

os conceitos de “desenvolvimento profissional”, “formação em serviço” e “formação 

continuada”, pois embora se aproximem, tais concepções são diferenciadas. Para melhor 

delimitação do campo conceitual, nos valemos do aporte teórico de Marcelo García (1999), 

Oliveira-Formosinho (2009) e, sobretudo, Formosinho (2009, p. 223), que enfatiza: “São 

termos utilizados, muitas vezes, sem matizes como se referissem à mesma coisa, mas não 

são”. Ainda no capítulo II, indagamos qual o modelo e o que se espera das políticas de 

formação continuada vigentes. Neste contexto, trazemos as contribuições de Marin (1995) e 

Saviani (2011) que discutem se a formatação dos programas é dotada de conteúdo 

epistemológico ou é esvaziada de conceitos científicos.  

No capítulo 3, “Percurso Teórico-Metodológico da Pesquisa”, nos valemos das 

contribuições de Netto (2011), Strauss (1975 apud MINAYO 1992), Engels (1952 apud 

MINAYO 1992), Konder (2011), além do próprio Marx (1978) para a definição de alguns 

pontos essenciais à compreensão metodológica que orienta o nosso estudo. A escolha quanto à 

abordagem de pesquisa foi pela qualitativa por compreendermos que a mesma reúne as 

condições para o levantamento dos dados. Como método de análise, recorremos aos teóricos 

que se aproximam das perspectivas teóricas do Materialismo Histórico Dialético – MHD, o 

qual permite que a investigação sobre o PNAIC identifique suas possíveis contradições no 

que se refere à política de formação de professores e professoras, pois se propõe penetrar na 

relação entre o objeto avaliado e a sociedade em que ele está inserido. O método, portanto, se 

constituiu o instrumento ímpar no percurso da construção da linguagem científica e decisivo 

no êxito desta pesquisa.  

A formação docente aqui analisada se constitui como uma categoria do objeto 

com inúmeras possibilidades de análise a partir do MHD, pois o método compreende a 

realidade no seu contexto contraditório de transformação contínua: “A dialética não dá boa 

„consciência‟ a ninguém. Sua função não é tornar determinadas pessoas plenamente satisfeitas 

com elas mesmas. O método dialético nos incita a revermos o passado à luz do que está 

acontecendo no presente, ele questiona o presente em nome do futuro” (BLOCH apud 

KONDER, 1998, p. 82). Para tanto, acrescentamos que é necessária a compreensão da 

trajetória histórica das políticas públicas de formação docente. Compreender a “formação 

continuada” a partir da contradição, categoria metodológica, está em reconhecer que existem 

contrassensos entre a ratificação dos direitos históricos dos docentes, (previstos na 
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Constituição Federal de 1988 e nos documentos legais, o direito ao acesso e ao financiamento 

público dessa formação conseguido à custa das constantes lutas dos trabalhadores da 

educação), e as condições objetivas nas quais elas ocorrem.   

A vida profissional do/a docente é marcada por significados diversos sob vários 

pontos de vistas. O trabalho docente, sua efetivação ou não, é cercado de obstáculos de muitas 

faces, desencadeia desdobramentos de ordem educacional, econômica e social, cujas 

consequências repercutem tanto individual quanto coletivamente. Sendo assim, o PNAIC e a 

formação continuada, analisados conjuntamente a partir da perspectiva do MHD, dos 

resultados das primeiras entrevistas e discussões do grupo focal, emergiu uma categoria que 

mereceu nossa atenção: precarização do trabalho docente.  

Em relação aos procedimentos para a realização da pesquisa, elaboramos um 

questionário (APÊNDICE A) respondido por 40 (quarenta) professoras alfabetizadoras, 

contendo 27 (vinte e sete) questões, sendo delas 25 (vinte e cinco) fechadas e 2 (duas) abertas. 

Entrevistamos cinco Orientadores de Estudo e duas Formadoras Regionais. Constituímos um 

Grupo Focal com seis participantes que fizeram e/ou ainda fazem parte do PNAIC.  

No Capítulo 4, que intitulamos “A formação continuada das professoras no 

PNAIC”, apresentamos as perspectivas das envolvidas nesta política pública no contexto do 

nosso campo de pesquisa, a respeito da formação recebida. Trazemos neste momento a coleta,  

a discussão dos dados e os analisamos.  

Finalizamos com as “Considerações Finais”, na qual apresentamos alguns 

questionamentos concernentes a aspectos de ordem política, ocorridos no decorrer do final da 

nossa pesquisa e que poderão influenciar de forma negativa nos direitos da classe trabalhadora 

sob a ação da Reforma Trabalhista (2017).     

Os primeiros beneficiados por este trabalho somos nós, que ao longo dele 

adquirimos mais conhecimentos, mas esperamos também que esta pesquisa possa contribuir, 

tanto social como cientificamente, na incansável busca pela almejada educação 

transformadora do ser humano e direcionada à formação de uma sociedade mais justa. 
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1 O PACTO  NACIONAL  PELA  ALFABETIZAÇÃO  NA  IDADE CERTA: ORIGEM, 

CONCEPÇÃO E PRODUÇÃO  ACADÊMICA 

 

O governo federal, com base nos indicadores apontados pelo Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB
4
, apresentado nas avaliações realizadas pelo 

Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB/MEC de 2011, entendeu que era preciso 

concentrar esforços na erradicação do analfabetismo entre crianças e jovens e, no bojo de 

medidas, visando à melhoria na qualidade da educação no Brasil, e, consequentemente, a 

redução do analfabetismo entre crianças, foi publicada em 04 de julho de 2012 a Portaria nº 

867
5
 (BRASIL, 2012) que instituiu o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, suas 

ações, e definiu suas diretrizes gerais. 

 Com esta medida, o governo federal, junto aos Estados e Municípios, reafirmou e 

ampliou os compromissos previstos no Decreto 6.094/2007 (Compromisso Todos pela 

Educação), no tocante ao inciso II do art. 2º - “alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito 

anos de idade, aferindo os resultados por exame periódico específico” (BRASIL, 2012), que 

passa a abranger: alfabetização em Língua Portuguesa e em Matemática, realização de 

avaliações anuais universais, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP para os concluintes do 2º e do 3º ano do Ensino Fundamental, apoio 

gerencial, no caso dos estados, aos municípios que tenham aderido ao PNAIC para sua efetiva 

implementação e organização de uma rede de aprendizagem.  

Essa política pública é classificada pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC 

como “um conjunto integrado de programas, materiais e referências curriculares e 

pedagógicas que serão disponibilizados pelo MEC e que contribuem para a alfabetização e o 

Letramento
6
, tendo como eixo principal a formação continuada dos professores 

alfabetizadores” (BRASIL, 2014). 

Estados e municípios firmaram um acordo com o governo federal para atender à 

Meta 5 do Plano Nacional de Educação – PNE que preconiza a obrigatoriedade de assegurar 

que todas as crianças estejam alfabetizadas em Língua Portuguesa e em Matemática aos oito 

anos de idade, quando finalizam o 3º ano do Ensino Fundamental. Além disso, os entes 

                                                           
4
 O IDEB mede a qualidade do ensino brasileiro, a partir de cada escola e rede de ensino. O indicador é 

calculado a partir do desempenho dos alunos em língua portuguesa e matemática e em taxas de aprovação. Em 

2011, as médias nacionais foram maiores do que as metas estabelecidas, porém muito abaixo do nível 

educacional de países desenvolvidos. Disponível em http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2012-08-15/ideb-

2011-consulte-as-notas-das-escolas-publicas-brasileiras.html. Acesso em 20 de novembro de 2017. 
5  

A Portaria 867 foi alterada pela Portaria 826, de 7 de julho de 2017.  
6
 Segundo Soares (2009, p.39) Letramento é o “resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de 

leitura e escrita. O estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-

se apropriado da escrita e de suas práticas sociais”. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2012-08-15/ideb-2011-consulte-as-notas-das-escolas-publicas-brasileiras.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2012-08-15/ideb-2011-consulte-as-notas-das-escolas-publicas-brasileiras.html
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federados se comprometem a executar avaliações anuais dos concluintes do 3º ano do Ensino 

Fundamental em todo o país através do INEP. 

Compreendemos que, antes de discorrer sobre a pesquisa, seja indispensável 

conhecer o objeto, o contexto, as razões que motivaram sua criação e a legislação que o 

instituiu. Semelhantemente importantes são as análises e discussões de parte dos estudos 

realizados em torno da política pública do PNAIC no que se refere à formação do professor 

alfabetizador, que é o primeiro dos quatro eixos estruturantes do programa, razão porque 

nosso foco se assentar no eixo I do Pacto, sem, contudo deixar de sinalizar os aspectos gerais 

dos demais eixos.   

Os demais eixos do PNAIC são: II - materiais didáticos, literatura e tecnologias 

educacionais; III - avaliação e IV - gestão, controle e mobilização social. 

O eixo II, Materiais Didáticos, Literatura e Tecnologias Educacionais, caracteriza-

se pela disponibilização pelo MEC de livros didáticos de 1º, 2º e 3º anos do Ensino 

Fundamental, respectivos manuais do professor e obras pedagógicas complementares; jogos 

pedagógicos para apoio à alfabetização, obras de referência, de literatura e de pesquisa, obras 

de apoio pedagógico aos professores, tecnologias educacionais de apoio à alfabetização, 

distribuídas por meio do Programa Nacional Biblioteca Escolar – PNBE e o Programa 

Nacional do Livro Didático – PNLD. 

Define-se o eixo III, Avaliação pela verificação do nível de alfabetização, 

mediante a aplicação anual da Provinha Brasil, no início e no final do 2º ano do Ensino 

Fundamental.  O INEP disponibiliza para as redes públicas o sistema informatizado para 

coleta e tratamento dos resultados da Provinha Brasil e o instituto faz a análise amostral dos 

resultados registrados após a aplicação da avaliação.  Promove também a avaliação externa 

universal do nível de alfabetização ao final do 3º ano do Ensino Fundamental. As redes de 

ensino também promovem avaliações periódicas, a partir de instrumentos padronizados e o 

registro dos dados sobre a aprendizagem dos alunos em sistema adequado ao monitoramento 

do PNAIC. Dentro deste eixo, o Distrito Federal, estados e municípios fazem um pacto para o 

alcance de metas anuais de alfabetização e letramento balizadas pelas escalas do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica – SAEB.  

O eixo IV, Gestão, Controle e Mobilização Social, “caracteriza-se por constituição 

de comitês de gestão nacional, estaduais e do Distrito Federal.” (BRASIL, 2016). O Comitê 

Gestor Nacional, responsável pela coordenação e avaliação, em âmbito nacional tem como 

presidente o Secretário Executivo do Ministério da Educação, com participação dos titulares e 

suplentes de diversas entidades educacionais a nível nacional como: Secretaria de Educação 
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Básica - SEB, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, INEP, Conselho 

Nacional dos Secretários Estaduais de Educação – CONSED, da União dos Dirigentes 

Municipais de Educação – UNDIME e representantes de outros órgãos e entidades que o 

Comitê julgar conveniente.  

O Comitê Gestor Estadual para a Alfabetização e o Letramento é instituído em 

cada unidade da federação, sua composição consta de titulares e suplentes da Secretaria de 

Estado da Educação, da UNDIME, das IES públicas e centros de formação de professores, e 

de representantes de outros órgãos e entidades que o Comitê julgar conveniente. Este comitê é 

responsável pelo acompanhamento, aprovação e monitoramento das estratégias de gestão dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios, denominadas Plano de Gestão e das ações de 

formação das IES para a alfabetização e o letramento dos estudantes, denominadas Plano de 

Formação.  

Do ponto de vista orçamentário, conforme previsto na Portaria 1.458, de 14 de 

dezembro de 2012
7
, todos os envolvidos no curso de Formação Continuada de Professores, 

teriam direito a uma bolsa de estudos financiada através do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE (BRASIL, 2015). Na plataforma SIMEC
8
, o ambiente 

Sistema de Gestão de Bolsas – SGB oferece aos bolsistas informações atualizadas da situação 

em que se encontram as bolsas de estudo, podendo acessar a previsão de lançamento e o 

status em que se encontra o pagamento. As IES apresentam os projetos operacionais de 

formação, e recursos são repassados para as instituições através da descentralização de 

créditos ou convênio. Estes recursos “se destinam ao pagamento de despesas essenciais à 

execução dos projetos formativos, relacionadas a: material de consumo, diárias, passagens e 

despesas com locomoção e prestação de serviços de terceiros (pessoa física e jurídica)” 

(BRASIL, 2012). Estabelecidos os valores da bolsa (QUADRO 01) para os integrantes da 

formação, chamamos a atenção para a ausência da gestão escolar na contemplação das bolsas 

e envolvimento direto na política, sobretudo a do coordenador pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Define categorias e parâmetros para a concessão de bolsas de estudo e pesquisa no âmbito do Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa, na forma do art. 2°, inciso I, da Portaria MEC no 867, de 4 de julho de 2012. 
8 
Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle 
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Quadro 1 - Valores das bolsas e atribuições por categoria de participação em 2016 

AGENTE  ATRIBUIÇÃO VALOR DA 

BOLSA 

Professor Alfabetizador Dedicar-se ao objetivo de alfabetizar todas as 

crianças de sua(s) turma(s) no ciclo de 

alfabetização; participar dos encontros 

presenciais com os orientadores de estudo, 

alcançando no mínimo 75% de presença; 

participar do seminário final da Formação 

Continuada de Professores Alfabetizadores e 

apresentar relato de sua experiência. 
 

R$ 200,00 

Orientador de Estudos O orientador de estudo deverá ministrar o curso 

de formação, acompanhar a prática pedagógica 

dos professores alfabetizadores cursistas, avaliar 

sua frequência e participação, manter registro de 

atividades dos professores alfabetizadores 

cursistas e apresentar relatórios pedagógicos e 

gerenciais das atividades referentes à formação 

dos professores alfabetizadores cursistas. 

R$ 765,00 

Coordenador Estadual Responsável pela implementação e 

monitoramento das ações em sua rede e pelo 

apoio à implementação nos municípios. 

R$ 765,00 

Coordenador Municipal Responsável pela implementação e 

monitoramento das ações na sua rede municipal 

R$ 765,00 

Formador das IES Responsável por formar os Orientadores de 

Estudo  

R$ 1.100,00 

Supervisor das IES Apoiar o coordenador-adjunto da IES na 

coordenação acadêmica da Formação, 

realizando o acompanhamento das atividades 

didático-pedagógica dos formadores, coordenar 

e acompanhar as atividades pedagógicas de 

capacitação e supervisão dos orientadores de 

estudo. 
 

R$ 1.200,00 

Coordenador Adjunto da 

IES 

Responsável pela formação dos coordenadores 

locais (municipais) organiza em articulação com 

as secretarias de Educação e os coordenadores 

das ações do Pacto nos estados, Distrito Federal 

e municípios, os encontros presenciais, as 

atividades pedagógicas, o calendário acadêmico 

e administrativo. 

R$ 1.400,00 

Coordenador Geral da IES Articular e monitorar o conjunto das atividades 

necessárias ao desenvolvimento da formação; 

coordenar as ações pedagógicas, administrativas 

e financeiras, coordenar o processo de seleção   

dos supervisores e formadores, organizar a 

equipe técnico-pedagógica da formação e 

acompanhar suas atividades.   

R$ 2.000,00 

Fonte: FNDE (2013) 
 Ainda se tratando das atribuições de cada agente da formação continuada, 

registramos que elencamos algumas delas, porém as responsabilidades são várias e poderão 

ser conferidas na Resolução nº 4 (FNDE, 2013).  
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 Reiteramos o pacto firmado entre estados, Distrito Federal e municípios para 

registrarmos que o estado da Bahia, bem como o município campo da nossa pesquisa, já havia 

instituído um programa semelhante intitulado Pacto com Municípios pela Alfabetização
9
 em 

2011. Conhecido como “Pacto”, a partir do ano 2015, as ações deste programa foram 

integradas às do PNAIC, passando as duas políticas a instituir a formação concomitante. As 

informações em torno do Pacto aparecerão em alguns momentos nos dados coletados em 

razão da maioria das formadoras serem oriundas deste.  

Em 2016, o PNAIC sofreu mudanças estruturais com perspectivas de implantação 

para 2017. O programa foi incorporado ao PNME e traz alterações significativas do ponto de 

vista de sua caracterização. De acordo com o Documento Orientador (2017), a formação 

PNAIC, em 2017, alcançará:  a) professores e coordenadores pedagógicos do 1º ao 3º ano do 

Ensino Fundamental,  b) professores da pré-escola e coordenadores pedagógicos da Educação 

Infantil e c) Articuladores e mediadores de aprendizagem das escolas que fazem parte do 

Programa Novo Mais Educação, mas o documento enfatiza que o foco da formação será dado 

aos professores e coordenadores pedagógicos. Os coordenadores pedagógicos e professores da 

pré-escola são novos agentes da configuração vigente, pois na implantação em 2012, a 

formação só contemplava os professores atuantes do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. No 

novo formato, o eixo que nos chama a atenção fica assim estabelecido. 

I - Formação Continuada: a) formação em serviço dos coordenadores 

pedagógicos da Educação Infantil, dos professores da pré-escola, dos 

coordenadores pedagógicos e professores do 1º ao 3º ano do Ensino 

Fundamental e de classes multisseriadas que possuem alunos desses anos, 

dos articuladores e mediadores de aprendizagem das escolas das redes 

públicas de ensino participantes do PNME. b) formação e constituição de 

uma rede de formadores para a pré-escola e educação infantil, para o 1º ao 

3º ano do Ensino Fundamental e para o PNME (BRASIL, 2017, grifo nosso). 
 

Chamou-nos a atenção também, a exclusão da bolsa de estudos para os 

professores (as), pois ainda que a nova configuração atinja os docentes, os exclui da aquisição 

do incentivo financeiro. Com a necessidade de formação estendida aos dias de folga, a falta de 

bolsa de estudos é um componente que, possivelmente, poderá ser um balizador na frequência 

dos cursos de formação no contexto do PNAIC/PNME. 

Durante a realização da pesquisa, as mudanças não estavam vigorando na prática.  

Portanto, não houve como analisar quaisquer que fossem seus impactos. Contudo, chamamos 

                                                           
9
 Iniciado em 2011, o Programa Estadual de Alfabetização na Idade Certa é uma parceria do Governo do Estado 

com os municípios baianos para garantir a alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade e elevar a 

qualidade da educação básica nas escolas públicas da Bahia (BAHIA, 2012). 
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a atenção para o risco de descaracterização do PNAIC em razão da incorporação da Educação 

Infantil. Entendemos que o PNAIC, com base na contribuição de algumas pesquisas, 

necessitaria de continuidade do formato por se constituir estratégia de minimização das 

deficiências no campo da alfabetização. Aglutiná-lo a outras categorias pode significar o 

enfraquecimento de sua proposta inicial, bem como levar a um entendimento equivocado do 

papel da Educação Infantil e suas relações com o processo de aquisição de leitura e escrita. 

 

1.1 Eixo I do PNAIC: A formação dos professores alfabetizadores  

 

O eixo 1, se refere à formação continuada através do PNAIC para os docentes.  

Trata de curso presencial, cuja carga horária, na implantação do programa em 2013, era de 

120 horas anuais, passando para 160 horas a partir de 2014. Os Orientadores de Estudo, 

prioritariamente docentes efetivos da rede municipal de educação, são os responsáveis em 

conduzir o curso. O MEC recomenda que os Orientadores de Estudos sejam selecionados 

entre os tutores do programa Pró-Letramento no município ou estado. 

 No contexto do município, os Orientadores de Estudo participam de uma 

formação junto às Formadoras Regionais cuja carga horária é de duzentas horas anuais e são 

responsáveis pela formação dos professores alfabetizadores. A seleção para a entrada no 

programa é mediante um processo que consta de análise do currículo e entrevista. Este 

procedimento é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação – SME. Para isso, o 

primeiro requisito é que sejam docentes efetivos do quadro da SME. Já os Formadores 

Regionais passam por seleção através da análise de currículo e entrevista. Participam da 

formação, cuja carga horária é de 200 horas/ano, ministrada por universidades públicas.  

Os demais agentes que compõem a estrutura do programa, no que se refere à 

formação, são: o Coordenador Local no âmbito do município, Formador Regional, 

Coordenador Estadual, Formador da Instituição de Ensino Superior, Supervisor da Instituição 

de Ensino Superior, o Coordenador-geral da Instituição de Ensino Superior. 

 

De acordo com dados disponíveis no SisPacto, sistema informatizado de 

monitoramento do Pacto, em 2013, foram capacitados em Linguagem, 

313.599 professores-alfabetizadores, em curso com carga horária de 120 

horas; em 2014, foram 311.916 profissionais e a ênfase da formação recaiu 

na Matemática, em curso com carga horária de 160 horas; e, em 2015, foram 

capacitados 302.057 professores em temáticas como Gestão Escolar, 

Currículo, A Criança do Ciclo de Alfabetização e Interdisciplinaridade. Em 

2016 a formação chegou a 248.919 docentes e 38.598 coordenadores 

pedagógicos, atendidos em cursos com carga horária mínima de 100 horas e 

com ênfase em leitura, escrita e letramento matemático. (BRASIL, 2016).  
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As atividades formativas dos professores alfabetizadores se pautam em 

planejamento, atividades de estudo e, sobretudo, na socialização pelos docentes das práticas 

exitosas que são assim compreendidas nas estratégias de formação: 

 

Potencializar a autoestima e as habilidades sociais por meio de situações que 

necessitem o desenvolvimento de cordialidades, gentilezas e solidariedades; 

favorecer a aprendizagem coletiva, de troca de experiências, evidenciando a 

pertinência de estratégias formativas que favoreçam a interação entre pares; 

refletir criticamente a respeito da prática durante o andamento da formação; 

compartilhar boas práticas; executar estratégias formativas que assegurem a 

discussão de exemplos; valorizar diferentes experiências; escolher materiais 

de leitura que solidifiquem a compreensão dos fenômenos estudados 

(BRASIL, 2012, p.28). 

 

Para acompanhar todo processo de formação dos Professores Alfabetizadores foi 

disponibilizado na plataforma online, do SIMEC, o SISPACTO. Neste ambiente os docentes 

são cadastrados e podem acessar a qualquer momento o sistema, inclusive acompanhando as 

avaliações feitas pelos formadores, as informações atualizadas no que se referem às ações e 

decisões tomadas no que tange ao curso de formação. 

O programa disponibiliza para os formadores de estudos um material de conteúdo 

teórico denominado Cadernos do PNAIC. De posse destes, e depois que participam da 

formação junto aos Formadores Regionais, os Orientadores organizam o planejamento dos 

conteúdos para os alfabetizadores. São, ao todo, doze cadernos. Importante esclarecer que a 

ordem de estudos não segue a numeração dos cadernos, mas há deliberação da coordenação 

em torno do planejamento da sequência a ser obedecida. 

 

Quadro 2 - Os cadernos do PNAIC e seus conteúdos 

NÚMERO DO 

CADERNO 

CONTEÚDO TEÓRICO 

CADERNO 01 
Currículo na perspectiva da inclusão e da diversidade: as  Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica e o Ciclo de Alfabetização 

CADERNO 02 
A criança no Ciclo de Alfabetização 

CADERNO 03 
Interdisciplinaridade no Ciclo de Alfabetização 

http://pacto.mec.gov.br/materiais-listagem/item/57-a-crianca-no-cliclo-de-alfabetizacao
http://pacto.mec.gov.br/materiais-listagem/item/58-interdisciplinaridade-no-ciclo-de-alfabetizacao
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CADERNO 04 
A organização do trabalho escolar e os recursos didáticos na 

alfabetização 

CADERNO 05 
A oralidade, a leitura e a escrita no Ciclo de Alfabetização 

CADERNO 06 
A arte no Ciclo de Alfabetização 

CADERNO 07 
Alfabetização matemática na perspectiva do letramento 

CADERNO O8 
Ciências da Natureza no Ciclo de Alfabetização 

CADERNO 09 
Ciências Humanas no Ciclo de Alfabetização 

CADERNO 10 
Integrando saberes 

CADERNO  
Caderno de Apresentação 

CADERNO  
Caderno de Gestão escolar no Ciclo de Alfabetização 

 

Fonte MEC/2017 

1.2 A produção acadêmica sobre o PNAIC 

 

 Desde o seu lançamento, o PNAIC tem disputado o interesse da comunidade 

acadêmica e se constituído como objeto de estudo. Entendemos que seja necessário elencar 

alguns destes estudos. Para tanto levantamos as produções sobre o programa recortando os 

trabalhos relativos à formação docente. 

O levantamento bibliográfico se deu a partir da busca online das produções 

acadêmicas disponíveis nos bancos de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES) e no Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Utilizamos o termo de busca “PNAIC” e 

“Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa” como descritor de busca geral 

delimitando o período entre 2012 a 2016. Dos resultados iniciais triamos aqueles cujos 

http://pacto.mec.gov.br/materiais-listagem/item/59-a-organizacao-do-trabalho-escolar-e-os-recursos-didaticos-na-alfabetizacao
http://pacto.mec.gov.br/materiais-listagem/item/59-a-organizacao-do-trabalho-escolar-e-os-recursos-didaticos-na-alfabetizacao
http://pacto.mec.gov.br/materiais-listagem/item/60-caderno-5-a-oralidade-a-leitura-e-a-escrita-no-ciclo-de-alfabetizacao
http://pacto.mec.gov.br/materiais-listagem/item/61-caderno-6-a-arte-no-ciclo-de-alfabetizacao
http://pacto.mec.gov.br/materiais-listagem/item/62-caderno-7-alfabetizacao-matematica-na-perspectiva-do-letramento
http://pacto.mec.gov.br/materiais-listagem/item/63-caderno-8-ciencias-da-natureza-no-ciclo-de-alfabetizacao
http://pacto.mec.gov.br/materiais-listagem/item/64-caderno-9-ciencias-humanas-no-ciclo-de-alfabetizacao
http://pacto.mec.gov.br/materiais-listagem/item/66-apresentacao
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resumos e palavras-chave indicavam tratar da “formação de professores”, “política pública”, 

“política educacional” e “formação continuada”, analisamos as produções quanto aos 

referenciais metodológicos e os resultados apresentados. 

No levantamento bibliográfico realizado nos bancos de teses e dissertações foram 

identificados 120 (cento e vinte) trabalhos que continham o termo “PNAIC” e “Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa”.  Porém, com o recorte feito na  formação de 

professores, do total inicial foram selecionadas 24 produções (21 Dissertações e 03 três Teses 

de Doutorado) sobre o PNAIC e a formação docente.  Esse quantitativo, aplicando o critério 

de leitura dos resumos, foi reduzido para 11 (onze) Dissertações, 02 (duas) teses de Doutorado 

e um trabalho publicado nos anais da reunião da ANPED, totalizando13 produções.  

Quadro 3 - Produções Acadêmicas (2012-2016) 

TIPO DE 

PRODUÇÃO 

 

ANO 

 

AUTOR/A 

 

TÍTULO 

 

IES/PROGRAMA 

 

Artigo 2015 Roberta Sales Lacê 

Rosário 

Pnaic e suas Traduções – 

Desafios e Negociações 

Envolvendo os Processos 

Culturais do Currículo 

Universidade do 

Estado do Rio de 

Janeiro 

Dissertação 2015 Natalia Francisca 

Cárdia dos Santos 

 

Entre o proposto e o 

almejado: da proposta do 

Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa 

às expectativas almejadas por 

docentes participantes 

Universidade Nove 

de Julho, São Paulo 

Dissertação 2015  Cíntia Anselmo 

dos Santos 

O papel do coordenador 

pedagógico no processo 

formativo dos professores do 

ciclo de alfabetização: O 

Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa 

– PNAIC 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo 

Dissertação 2015 Silmara Cássia 

Barbosa Melo 

Interrogações sobre o Pacto 

Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa e a formação 

inicial do pedagogo na 

Paraíba: compromisso, 

adesão e o pacto na produção 

do professor alfabetizador. 

Universidade Federal 

da Paraíba 

 

 

 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Santos%2C+Cintia+Anselmo+dos
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Santos%2C+Cintia+Anselmo+dos
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=M%3Flo%2C+Silmara+C%3Fssia+Barbosa
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=M%3Flo%2C+Silmara+C%3Fssia+Barbosa
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Dissertação 2015 Maria das Graças 

Gonçalves da Silva 

Formação continuada do 

professor alfabetizador 

proposta pelo PNAIC: o 

papel do orientador de estudo 

no processo formativo. 

Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

 

 

Dissertação 2015 Sirlei Tedesco Formação continuada de 

professores: experiências 

integradoras de políticas 

educacionais - PNAIC e 

Programa Um Computador 

por Aluno (PROUCA) - para 

alfabetização no ensino 

fundamental de uma escola 

pública 

Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul 

 

Dissertação 2016 Zuleide Ramos 

Ferreira da Rosa 

O PNAIC como peça da 

política de formação 

continuada de professores: 

Entre fins declarados e 

expectativas locais. 

Universidade do 

Oeste de Santa 

Catarina 

Dissertação 2016 Maria Artemis 

Ribeiro Martins 

Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC): A educação como 

legitimação e dominação 

social 

Universidade Federal 

do Ceará 

Dissertação 2015 Maria Cecília de 

Carvalho Silva 

Luna 

 

Responsabilidade 

Internacional do Brasil por 

Descumprimento ao Direito 

Fundamental à Educação: 

Uma Análise Qualitativa 

Universidade de 

Itaúna, Itaúna 

Dissertação 2016 Ana Lucia Sanchez 

De Lima Ventura 

PNAIC Polo São Paulo: 

Desafios da implementação 

de uma Política Pública de 

Educação 

Universidade Cidade 

de São Paulo, São 

Paulo. 

Dissertação 

 

2016 Adalto de Jesus 

Pereira 

 

Contribuições da Pedagogia 

Histórico-Crítica para o 

Ensino da Geometria no 

Ciclo de Alfabetização 

Universidade 

Estadual Paulista 

 

Dissertação 2015 Ana Paula Aragão 

Ferreira 

O Que os Professores da 

Rede Pública Estadual do 

Semiárido Sergipano dizem 

Sobre o PNAIC, Eixo 

Matemática. 

Universidade 

Federal de Sergipe 

TESE 

 

2015 Daisinalva 

Amorim Moraes 

Construção de Práticas de 

Alfabetização no Contexto 

dos Programas Alfa e Beto e 

PNAIC 

Universidade Federal 

de Pernambuco 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Maria+Artemis+Ribeiro+Martins
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Maria+Artemis+Ribeiro+Martins
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TESE 2015 Claudiana Maria 

Nogueira De Melo. 

 

Estudo Comparativo entre 

Programas de Formação de 

Professores Alfabetizadores. 

Universidade Federal 

Do Ceará, Fortaleza. 

 

 

1.2.1 As produções quanto aos objetivos e aspectos teórico-metodológicos 

Em relação às produções, quanto à metodologia, identificamos que 04 trazem 

como referencial teórico-metodológico o Materialismo Histórico Dialético (SANTOS, 2015; 

MELO, 2015; ROSA, 2016). Martins (2016) opta pela síntese de múltiplas determinações 

ancorada no Materialismo Histórico-Dialético. As demais produções, 02 (duas), se apoiam 

metodologicamente na Análise do Discurso. Duas produções trazem um estudo de caso 

longitudinal (MORAES, 2015; TEDESCO 2015). Pereira (2016) elegeu a Pedagogia 

Histórico-Crítica – PHC como percurso teórico-metodológico. As pesquisas bibliográficas e 

documentais pautaram os trabalhos de Ventura (2016) e Santos (2015). Luna (2015) e Silva 

(2015) optaram pela pesquisa etnográfica.  

As produções que se alicerçaram nos pressupostos Marxistas buscam 

compreender o objeto PNAIC em sua totalidade cercado de contradições. Esses trabalhos 

criticam reiteradamente a intervenção externa de organismos internacionais que exortam a 

política educacional de resultados quantificáveis através das avaliações de larga escala, sob a 

chancela da descentralização
10

 e do gerencialismo
11

.  

Importante destacar que os objetivos dos trabalhos, em suma, eram analisar a 

política de formação docente contida no PNAIC, o que justificou nossas escolhas para 

analisá-los.  

                                                           
10

 A descentralização pode ser posta ao serviço de valores e interesses diversos e até contraditórios; em segundo 

lugar porque se trata de um fenómeno que pode ser analisado no âmbito de várias disciplinas científicas e, por 

isso, de várias perspectivas: em terceiro lugar, porque ela pode actuar, manifestar-se ou ser levada a cabo através 

de diversos instrumentos e caminhos organizativos e jurídicos (personalidade jurídica com substrato 

multifacetado e fins de amplitude e diversidade, autonomia em vários graus, capacidade de direito público ou de 

direito privado, tutela de legalidade ou de mérito, etc, etc); depois, centralização/ descentralização representam 

essencialmente tendências e não uma forma de organização administrativa que, na realidade, possa encontrar-se 

em estado puro. VEIGA (2017). Disponível em: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jZQetw3L_LQJ:www.reformadoestado.gov.cv/index.ph

p/component/docman/doc_download/422-descentralizacao-conceitos-e-

perspectivas%3FItemid%3D542+&cd=10&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em 03. Jan. 2018. 
11

 De conceito amplo, o gerencialismo pode a princípio ser compreendido como a valorização do serviço público 

a partir da adoção de técnicas gerenciais das empresas privadas. O pensamento corrente é o de que todas as vezes 

que a administração pública necessita melhorar a qualidade de seus serviços e buscar a eficiência, deverá 

recorrer às técnicas e aos processos de reestruturações organizacionais utilizados pelas empresas privadas. 

(FADUL, SOUZA, 2006). Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?ei=LRFeWrmAMa6pggeItZHwAw&q=conceito+de+gerencialismo&oq=con

ceito+de+gerencialismo&gs_l=psy . Acesso em 03. Jan. 2018. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jZQetw3L_LQJ:www.reformadoestado.gov.cv/index.php/component/docman/doc_download/422-descentralizacao-conceitos-e-perspectivas%3FItemid%3D542+&cd=10&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jZQetw3L_LQJ:www.reformadoestado.gov.cv/index.php/component/docman/doc_download/422-descentralizacao-conceitos-e-perspectivas%3FItemid%3D542+&cd=10&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jZQetw3L_LQJ:www.reformadoestado.gov.cv/index.php/component/docman/doc_download/422-descentralizacao-conceitos-e-perspectivas%3FItemid%3D542+&cd=10&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
https://www.google.com.br/search?ei=LRFeWrmAMa6pggeItZHwAw&q=conceito+de+gerencialismo&oq=conceito+de+gerencialismo&gs_l=psy
https://www.google.com.br/search?ei=LRFeWrmAMa6pggeItZHwAw&q=conceito+de+gerencialismo&oq=conceito+de+gerencialismo&gs_l=psy
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Melo (2015, p.21) decidiu “investigar, por meio de um estudo comparativo (entre 

o PNAIC, o PROLETRAMENTO e o PROFA
12

), tanto os modelos de formação adotados 

como as intenções que referendam os procedimentos e práticas alfabetizadoras”.  Rosa (2016) 

e Ferreira (2015) objetivam analisar o que pensam os/as docentes contemplados/as pela 

formação do PNAIC. Os objetivos dos estudos de Rosa (2016), parte do pressuposto de que, 

para compreensão do desenrolar dos programas de formação de professor (a), seja necessário 

se situar no contexto da agenda dos governos assumindo uma postura de análise histórica e 

crítica, (SAVIANI, 2010) diante dos discursos oficiais. O PNAIC é discutido e analisado sob a 

agenda governamental – Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-2011, as Conferências 

Nacionais de Educação (CONAE) 2010 e 2014, o PNE 2014-2024 – e o seu papel frente às 

políticas de formação continuada contida nos eixos do PNAIC.  

Luna (2015) se propõe a estudar, através do PNAIC, em qual medida as ações 

governamentais têm respondido positivamente aos acordos firmados internacionalmente 

enxergando no programa a possibilidade de resposta aos objetivos traçados. Faz um estudo 

dos direitos humanos incluindo o direito universal, individual e coletivo à educação, “por ser 

o caminho comprovado historicamente que melhor e mais seriamente assegura a evolução 

pacífica dos seres humanos” (LUNA, 2015, p. 133). 

 Tedesco (2015) objetiva discutir o papel das novas tecnologias como ferramentas 

de aprendizagem e, mais urgentemente, analisar as discrepâncias existentes quanto à 

distribuição e acesso às ferramentas tecnológicas que não estão disponíveis para todos de uma 

forma equânime.  

 Santos (2015) analisa o papel do coordenador pedagógico no contexto de 

efetivação do PNAIC na rotina das docentes de uma escola pública. Empenha-se em 

responder à questão de pesquisa: 

Como os coordenadores pedagógicos, que atuam junto aos professores do 

ciclo de alfabetização, podem ressignificar suas ações formadoras, no 

sentido de integrar os professores participantes do PNAIC no eixo 

alfabetização matemática, para qualificar o trabalho nas unidades escolares? 

(SANTOS, 2015, p.70). 

Melo (2015), vai traçar um importante paralelo qual seja: as proposições 

expressas no PNAIC e a formação inicial dos cursos de Pedagogia das Universidades 

Estaduais e Federais da Paraíba. Dentre seus objetivos estão “analisar a articulação entre as 

orientações dos cursos de formação inicial e as políticas educacionais voltadas para a 

alfabetização” (MELO, 2015, p.27). Discute a formação docente à luz de Marcelo Garcia 

                                                           
12

 Formação de Professores Alfabetizadores 
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(1995), Nóvoa (1991), Pimenta (1999), Tardif (2002), dentre outros. Estes teóricos apontam 

para o mesmo caminho ao situar a formação docente imbricada nos desdobramentos do 

convívio social do professor das instituições públicas de ensino, bem como elencam que a 

construção do saber profissional se dá também por iniciativa própria destes. O saber docente é 

“profundamente social e é, ao mesmo tempo, o saber dos atores individuais que o possuem e o 

incorporam à sua prática profissional para a ela adaptá-lo e para transformá-lo” (TARDIF, 

2002, p. 15).  

Santos (2015) propôs evidenciar os aspectos políticos, documentais e, sobretudo, 

como se encontra a política pública PNAIC no que se refere às suas metas por ventura 

almejadas quando foi criado, bem como as contradições que puderam surgir a partir da análise 

da autora.  

Moraes (2015) discute a prática educativa à luz de dois programas – Programa 

Alfa e Beto
13

 e PNAIC.  A autora se empenha em demonstrar que o alargamento profissional, 

sua carreira e êxito na prática educativa dependerão dos desdobramentos e rumos que tomarão 

as políticas públicas de formação continuada. 

 

1.2.2 As produções quanto a seus resultados 

A pesquisa de Melo (2015, p.141) pondera que as formações oferecidas pelos 

programas do seu estudo comparativo (PNAIC, PRO-LETRAMENTO e PROFA), estão sob a 

égide da padronização internacional de políticas “Este estudo comparativo aponta que, apesar 

dos programas utilizarem denominações diferentes de modelos de formação, demonstram em 

comum a mesma perspectiva formativa: centrada na prática docente, baseada na teoria da 

epistemologia da prática
14

”.  Alerta ainda para o perigo que cerca a formação contida no 

programa que, a seu ver, prima pela concepção técnica em detrimento do saber docente, 

estende a mesma análise às Instituições de Ensino Superior (IES) pesquisadas e aponta para 

reformulação das ementas e dos projetos políticos pedagógicos e que estes possam discutir já 

na formação inicial, as políticas públicas em andamento, como o PNAIC para melhor 

formação de alfabetizadores (as).   

                                                           
13 O Programa Alfa e Beto é uma iniciativa do Instituto Alfa e Beto (IAB), este é uma organização não 

governamental criado em novembro de 2006. Segundo informações do site “possui uma gama de iniciativas que 

visam ampliar e qualificar o debate educacional no Brasil”. Disponível em<http://www.alfaebeto.org.br>. Acesso 

em 20/09/2017.   
14 Aqui apresentamos somente a nossa compreensão, que consiste na valorização da prática associada à constante 

reflexão teórica desta prática. Nas palavras de Schön (2000, p. 8), “o pensar o que fazem enquanto fazem”. O 

termo merece uma discussão mais densa em razão do seu conceito sofrer interpretações diversas, pois ao mesmo 

tempo em que pode suscitar um avanço do fazer-pensar pedagógico, quando mal aplicado reduz sua capacidade 

construtiva. 
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Santos (2015, p. 60) utilizou-se do conceito de totalidade para afirmar que “há 

fragilidades na transposição da proposta, tanto em contexto central, quanto no atendimento à 

especificidade local”, o que reforça a urgência da construção de um Sistema Nacional de 

Educação (SAVIANI, 2001, 2010, 2014). Das vulnerabilidades apontadas pela pesquisadora, 

uma se destaca por ser recorrente: o descumprimento quando se trata de contrapartida 

municipal e a influência política partidária que promove modificações constantes de 

formadores já constituídos, o que caracteriza a descontinuidade das políticas. Vieira (2010a 

apud SANTOS 2015, p. 60) enfatiza este traço: “Algo acontece na esfera municipal que 

inviabiliza a continuidade de suas políticas e, por certo, isto tem a ver com as questões 

relativas à dinâmica do poder local, assim como da relação entre este e o poder central”.  

Martins (2016), em sua pesquisa, “Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC): a educação como legitimação e dominação social”, faz críticas às iniciativas 

que têm como pano de fundo as exigências do Grupo Banco Mundial. Para assegurar a 

consistência de suas censuras, autora discorre sobre o que estaria por trás do Pacto, atrelado à 

categoria ideologia
15

 assentado na premissa da igualdade de oportunidades, que dá o tom da 

maioria dos programas voltados à educação. Conclui alertando que: 

 

 As políticas educacionais que têm se desenhado para a formação do 

proletariado, como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC), são ineficazes e insuficientes para garantir uma formação humana 

em sua totalidade, que contribua para o desenvolvimento das potencialidades 

físicas e intelectuais. Ao mesmo tempo, são bastante eficazes em sustentar e 

reproduzir a formação da força de trabalho conforme as demandas do 

capital, e na atual conjuntura, do capital financeiro internacional 

(MARTINS, 2016, p.183). 

Luna (2015, p. 135), elenca que todas as docentes alfabetizadoras do seu campo 

de pesquisa “fizeram o curso de formação, aprenderam, testaram as técnicas e receberam 

avaliações positivas por parte dos formadores”. Salienta também a importância da 

aprendizagem da prática: “As técnicas pedagógicas aprendidas durante a formação dos 

professores para o PNAIC passaram a fazer parte do planejamento de aulas dos professores 

dos alunos do 1º ao 3º ano fazendo com que todos aproveitem (sic) e sejam (sic) alfabetizados 

de forma muito eficiente”. Mas, ao concluir seus estudos acerca da responsabilidade do país 

frente aos compromissos assumidos perante a comunidade internacional, alerta que o Brasil, 

                                                           
15

 A categoria ideologia está diretamente relacionada às bases materiais da produção da vida humana, ou seja, o 

fenômeno ideológico, a consciência humana, é fundado sobre a vida material humana e é impossível que ocorra 

separado da realidade concreta e da vida real (MARX; ENGELS, apud MARTINS, 2016, p. 88). 
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mesmo adotando políticas públicas como o PNAIC, cumpre de forma desequilibrada seus 

compromissos firmados e poderá assim ser responsabilizado internacionalmente.   

Os estudos de Pereira (2016) traçaram um paralelo da formação matemática em 

alfabetização e a formação continuada à luz das contribuições de Dermeval Saviani (2012), 

este esclarece que o aligeiramento nas formações continuadas é nocivo ao desenvolvimento 

educacional. Noutro viés, Saviani entende que a educação precisa ser pensada a partir da 

realidade do sujeito, ou seja, “a Pedagogia Histórico Crítica insere às aulas, elementos 

curriculares e reflexões teóricas que incidem, diretamente, nas relações sociais que 

atravessam, influenciam e condicionam a realidade existencial dos alunos” (PEREIRA, 2016, 

p. 90-92), onde escola se configure em espaço de transformação da estrutura para além da 

ascensão social.  

Os resultados da sua pesquisa apontam que a PHC aplicada junto ao PNAIC 

(através de sequências didáticas), pode “promover nos alunos a transição de um tipo de 

pensamento que era empírico manipulável, para um pensamento teórico-abstrato, através da 

aplicação do método da PHC na perspectiva lógico-histórica”. O autor enumera debilidades 

no PNAIC no que se refere à logística. As conclusões de seus estudos apontam que 

“ocorreram problemas como o atrasos da assinatura do convênio do MEC com as IES, no 

envio dos materiais didático-pedagógicos e da programação e realização de todo o 

calendário”. Em razão disso, o dano no cronograma de formação fez com que houvesse o 

aligeiramento dos trabalhos e comprometimento “do método e dos princípios adotados pelo 

Programa: a reflexibilidade, a constituição da identidade profissional, a socialização, o 

engajamento, e, por fim, a colaboração”.  

Rosário (2015) enxerga o PNAIC como produção curricular e cultural, e conclui 

sinalizando que é preciso considerar que os documentos do programa “fazem parte de uma 

rede de relações que envolvem também avaliação, propostas curriculares e materiais didáticos 

entendidos por nós como diretivos” (ROSÁRIO, 2015, p.2). Portanto, o programa como um 

todo é passível de interpretações que tem o colocado sob a ótica tecnicista
16

 segundo a autora. 

Os coordenadores de estudo constituíram-se o grupo focal na pesquisa de Ventura 

(2015, p. 79) “embora cheios de dúvidas e anseios todos se mostraram receptivos no 

desenvolvimento das atividades no espaço de formação e confiantes na proposta do PNAIC”. 

                                                           
16 A tendência tecnicista é de origem norte-americana, nela o ensino não se centra no professor e nem no aluno, 

mas nos objetivos e nas técnicas de ensino que garantem o alcance dos mesmos. Os conteúdos tendem a ser 

vistos como regras, macetes (Secretaria de Estado da Educação de Sergipe, 2005). Disponível em: 
http://www.sabernarede.com.br/a-pedagogia-tecnicista/. Acesso em 02. Jan.2018.  

http://www.sabernarede.com.br/a-pedagogia-tecnicista/
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Tal afirmação corrobora com nosso estudo que aponta indícios de boa aceitação por parte dos 

docentes dos programas de formação continuada.  

A contribuição de Moraes (2015) acrescenta saberes no que tange à compreensão 

do constructo da identidade e prática docente, pois se atém à constituição de identidade do 

professor trazida por Tardif e Reymond (2000). Para estes autores, o percurso docente e sua 

prática cotidiana se espelham em muito na sua própria trajetória de vida, de seu itinerário 

enquanto aluno e o seu desenvolvimento social na carreira. A pesquisa conclui que os 

coordenadores se valem – assim como os/as docentes – da habilidade de reinventar as práticas 

se desvencilhando do papel de apenas executores das atribuições contidas nos documentos do 

PNAIC. A formação continuada pode e deve acontecer no seio da instituição de ensino, 

através de iniciativa própria dos envolvidos na escola e a coordenação pedagógica terá então 

esta tarefa de promover e/ou dar continuidade aos projetos e programas assumidos pela 

instituição. 

Neste mesmo sentido, outra pesquisadora, Ferreira (2015, p. 8)  finaliza seus 

estudos acerca da formação matemática oferecida pelo PNAIC elencando que o programa 

permitiu agregar “várias relações à construção da prática pedagógica dos professores 

cursistas, especialmente no que concerne aos seus saberes e fazeres referentes ao ensino de 

matemática e ao trabalho com estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental”. Este 

estudo de caso proporcionou à autora perceber que houve o desenvolvimento da 

sensibilidade e preocupação das cursistas quanto à aprendizagem discente em matemática, 

consequência da interação e trocas de experiências proporcionadas pelo PNAIC quando da 

realização de reuniões de estudo e formação.    

Tedesco (2015) ao se dispor a avaliar o PNAIC juntamente com o Programa um 

Computador por Aluno – PROUCA
17

, para compreender a contribuição do suporte 

tecnológico deste programa na formação do professor e no processo de aquisição da leitura e 

escrita, a autora consegue apreender que há expectativas positivas no comportamento dos 

docentes que utilizariam as tecnologias no dia a dia da rotina e afirma: “Foi possível perceber 

o comprometimento e a preocupação dos docentes com o ato de ensinar e aprender de maneira 

                                                           
17

 O PROUCA foi um registro de preços do FNDE para que os estados e municípios pudessem comprar com 

recursos próprios ou com financiamento do BNDES. Instituído pela Lei nº 12.249, de 14 de junho de 2010, o 

Prouca tem por objetivo promover a inclusão digital pedagógica e o desenvolvimento dos processos de ensino e 

aprendizagem de alunos e professores das escolas públicas brasileiras, mediante a utilização de computadores 

portáteis denominados laptops educacionais. 

 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00012249&seq_ato=000&vlr_ano=2010&sgl_orgao=NI
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reflexiva, inovadora e qualitativa pela inserção das tecnologias digitais e o novo olhar para a 

aprendizagem de alunos na alfabetização” (TEDESCO 2015, p.7).  

A pesquisadora, Santos (2015) possui uma relação de trabalho com o objeto 

pesquisado, pois a mesma ingressou no programa como Professora Alfabetizadora em 2013 e, 

em 2014 foi promovida a Orientadora de Estudos. Conclui seu estudo elencando o papel do 

coordenador pedagógico na unidade escolar, contribui para o programa listando 

recomendações que correlacionem o trabalho de coordenação pedagógica com o PNAIC. São 

elas: 

 

Construir uma formação continuada dentro da escola com a participação dos 

professores sob sua orientação; 2. Promover o desenvolvimento de todos os 

professores em todos os aspectos do conhecimento; 3. Organizar um clima 

de colaboração entre os pares no ambiente de formação e de trabalho; 4. 

Estimular a partilha de conhecimentos e experiências entre os professores; 5. 

Privilegiar o estudo de situações concretas, de insucesso escolar, de 

problemas escolares e de dificuldades pontuais, buscando solucionar da 

melhor forma possível; 6. Oferecer espaços de formação de professores no 

interior da escola, garantindo a aquisição de uma cultura profissional, 

oportunizando aos professores mais experientes a participação efetiva na 

formação dos iniciantes (mais jovens); 7. Entender a formação continuada 

dos professores num contexto de responsabilidade profissional (SANTOS, 

2015, p.70). 

Os estudos de Rosa (2016) trazem uma fragilidade recorrente, ao denunciar a 

omissão federal no andamento das políticas “Os entes subnacionais, chamados a dinamizar 

projetos de formação continuada, à luz de políticas públicas delineadas pela União e sob a 

bandeira do regime de cooperação, veem-se desassistidos com o passar do tempo e, 

progressivamente, levados a abortar os projetos” (ROSA, 2016, p.127). A pesquisadora 

entende que, sem o apoio devido, é certo que o PNAIC terá seu êxito comprometido. 

Entretanto, sua pesquisa (2016) sinaliza aspectos do PNAIC de um ângulo positivo no que 

tange à formação docente e os objetivos propostos pelo programa. 

 

Vejo evidenciado que os objetivos, opções e práticas delineadas para o eixo 

da formação continuada de professores, em função dos fins almejados pelo 

Pacto, encontram-se atualmente sintonizados com expectativas e demandas 

dos professores da rede pesquisada. A análise dos resultados permitiu 

constatar que os sujeitos locais consultados avaliam positivamente à adesão 

ao Pacto, ao passo que consideram o modelo de formação continuada um 

avanço no processo formativo, tendo em vista, especialmente, a ênfase na 

relação entre teoria e prática, a oportunidade da troca de experiências 

docentes e o impulso de reflexões mais aprofundadas sobre o trabalho de 

sala de aula. Além disso, as análises são indicativas de que a finalidade da 

formação continuada proposta pelo Pnaic – de alfabetizar as crianças até, no 

máximo, os oito anos de idade –, coaduna com expectativas dos professores 
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em termos de abertura de horizontes para reflexões que toquem diretamente 

o processo ensino e aprendizagem (ROSA, 2016, p. 126). 

O fracasso escolar é discutido à medida que o programa estabelece a progressão 

automática, porém é posto em dúvida a educação oferecida aos discentes. No que concerne à 

formação continuada, os estudos apontam algumas lacunas e contradições na política: 

insuficiência de tecnologias digitais, ausência de plano de carreira docente, inexistência de 

alfabetização ecológica e sustentabilidade e o risco eminente do teor do programa se assentar 

na prática professoral que pode se caracterizar tecnicista. 

Os estudos aqui analisados, sob vieses singulares, nos deram noção da 

necessidade de contínuas pesquisas em torno das políticas públicas. O PNAIC não foge à 

regra. Por sua abrangência federativa, requer cuidado por estarem inseridos em realidades de 

contextos múltiplos, características ímpares de um território educacional extenso como é o 

território nacional. Compreendemos as contribuições das pesquisas e nos propusemos ao 

debate, uma vez que, alguns pontos diferem dos nossos. Os resultados disso, discutiremos no 

capítulo próximo. 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Este capítulo tem como objetivo discutir políticas públicas de formação docente. 

É imperativo que, ao elegermos um programa de governo voltado à educação, 

compreendamos o que é política pública, analisando seus tensionamentos e o contexto no qual 

está inserida.  

Para tanto, traremos recortes históricos que sinalizam a ação e o tratamento 

dispensado à temática nas últimas décadas, sobretudo a partir dos anos 1990, época singular 

de transformações e reformas que o Estado brasileiro promoveu na agenda educacional, 

situando nesse contexto o nosso objeto de pesquisa.  

Delineado o contexto histórico das políticas, faremos a distinção dos conceitos de 

“desenvolvimento profissional”; “formação continuada” e “formação em serviço”, termos 

que, embora suscitem semelhança merecem ser esclarecidos à medida que possuem pontos 

que os distinguem.  

2.1 Contexto Histórico da Política Nacional de Formação de Professores 

 

Segundo Pimenta (1999, p. 20), “a formação é, na verdade, auto formação, uma 

vez que os/as professores (as) reelaboram os saberes iniciais em confronto com suas 

experiências práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares”. Mas, se por um 

lado, a sociedade contemporânea clama por uma educação pública e de qualidade que está 

diretamente ligada ao desempenho docente, por outro, o preparo profissional do educador não 

pode ser atribuição apenas dele e de seus esforços pessoais.  

Ao Estado resta garantir a formação que, diante de todo um contexto de 

dificuldades pelas quais passam a educação pública, há de se entender como um direito 

inegável à classe de professores e professoras, pois se em épocas passadas, a vontade e a 

disposição para exercer o papel de professor eram suficientes para assumir a docência, as 

últimas três décadas vivenciaram mudanças significativas no perfil que se espera de um 

profissional de sala de aula, mudanças estas que podem ser percebidas já na exigência da 

formação superior em substituição à formação em nível médio para professor. Posto que a 

formação seja um direito profissional e um dever do Estado, qual o caminho a ser trilhado 

para se chegar a esta concepção prevista em lei para seu cumprimento de fato? Verificando a 

trajetória do docente no Brasil não há dúvidas de que o percurso deste profissional, no que 

tange à sua formação, encontra barreiras históricas, algumas delas serão aqui elencadas para a 

compreensão do seu itinerário.   
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Desde o Império, a existência de escolas já era preconizada em lei, com a 

instrução gratuita para todos os cidadãos através das escolas de primeiras letras. Os salários 

dos professores eram definidos pelos presidentes das províncias, mas os professores que não 

tivessem formação deveriam “providenciar a necessária preparação em curto prazo e às 

próprias custas” (BRASIL, 2002 apud NASCIMENTO, 2006). Este detalhe dá uma dimensão 

do tratamento dispensado à carreira já no início do Brasil imperial. Porém, não se podia 

esperar de uma sociedade escravagista, seletiva e autoritária, zelo à educação e seus atores, 

esse período já evidenciava uma postura que se tornou rotineira no Brasil, pois a mesma lei 

que preconizava o oferecimento de uma instrução pública ao alcance de todos e de qualidade, 

negava essa premissa ao delegar aos professores a responsabilidade pela sua formação.  

Os ideais iluministas
18

 influenciaram o governo brasileiro e no interior das 

reformas educacionais uma luz se acende: a criação da escola normal, a partir de 1835, 

atendendo a imigração europeia. Tinha característica peculiar de ingresso de pessoas do sexo 

masculino, o que foi extinto mais tarde, mas o contingente feminino, embora em maior 

número, continuou a sofrer discriminação abertamente declarada no currículo diferenciado 

para homens e mulheres, abolido apenas no final do século XIX. Do ponto de vista 

educacional forjou-se, por muitos séculos, uma ideia equivocado da supremacia intelectual 

masculina ante a inteligência feminina, cujos reflexos desembocavam na formação oferecida 

de forma desigual.  

Com a Proclamação da República, no final do século XIX, um novo momento se 

avizinha com a destinação de recursos para o setor educacional, entretanto o aumento do 

quantitativo de matrículas não resulta em aumento dos recursos para pagamento de 

professores, esses continuavam insuficientes. O período republicano despontava promissor 

para o campo educacional através das reformas capitaneadas por Benjamim Constant, 

primeiro ministro da Instrução (1890 a 1892). Mas, devido a recorrentes problemas de ordem 

financeira, as reformas tão aguardadas eram parcas e não traziam mudanças significativas 

para a formação docente e, na realidade, tais mudanças não foram sentidas. Ainda faltavam 

escolas que atendessem à demanda da população.  

Havia algumas instituições privadas que eram privilégio de alguns e o governo 

republicano não cumpria o seu papel de oferecer formação, à medida que a grande maioria 

dos poucos professores não tinha instrução específica para atuar. Vale lembrar que várias 

                                                           
18 O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso 

da razão (luz) contra o antigo regime (trevas)  e pregava maior liberdade econômica e política. Este movimento 

promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. 

Disponível em: http://www.sohistoria.com.br/resumos/iluminismo.php. Acesso em 05.jan.2018. 

http://www.sohistoria.com.br/resumos/iluminismo.php
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tentativas são feitas para a implantação da Universidade, sem êxito, embora já houvesse 

cursos superiores como o Curso Médico de Cirurgia da Bahia (1808) implantado quando da 

vinda da família real para o Brasil, o desejo de ter uma formação superior nos moldes 

europeus estava distante dos brasileiros, pois as primeiras instituições de Ensino Superior 

livres só surgiram em 1909, com a Universidade de Manaus; em 1911, a de São Paulo e, em 

1912, a do Paraná.   

A capacitação para o trabalho e a formação das elites era a tônica da educação dos 

anos 1930, com forte apelo centralizador por parte do governo provisório pós-Revolução. 

Mas, é neste período que, paradoxalmente, as Universidades adquirem uma “relativa 

autonomia universitária como preparação gradual para a autonomia plena” (FÁVERO, 2006, 

p. 24). A educação a partir deste momento sofreu reformas de cunho organizacional. O 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), conduzido por Anísio Teixeira, Lourenço 

Filho, Fernando de Azevedo dentre outros, é um marco histórico deste período e vale o 

registro, pois o termo “educação nova” ou “escola nova” se opunham ao modelo tradicional 

de educação vigente, apontando para o dever do Estado em oferecer um ensino público, laico, 

gratuito que fosse acessível igualmente para todos, e que primasse pela formação do indivíduo 

e não pelo interesse de classes, além de sinalizar o início do processo de criação de um 

sistema nacional de ensino.  

O movimento sofreu dura oposição da igreja católica por ser esta detentora da 

maioria das escolas de ensino privado. Interessa-nos trazer para esta discussão, no que se 

refere às dificuldades históricas da formação de professor, o papel dos reformadores, 

pensadores além do seu tempo, pois nos anos 1930 os intelectuais já defendiam a formação 

superior para os professores e combatiam o imediatismo estatal e suas medidas em curto 

prazo que não se traduziam em melhorias educacionais significativas.  

A escola Normal que, até 1930, preparava os professores, neste período foi 

substituída pelos Institutos de Educação que formava o professor em dois anos com ênfase em 

Fundamentos e Metodologia do Ensino, modelo inspirador para instalar em São Paulo, o 

Curso de Pedagogia no interior da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a partir de 1935. 

A formação de Bacharéis e Licenciados para várias áreas começa a ser efetivada. A formação 

inicial era de três anos para o bacharel acrescido de mais um ano de Didática, o propalado 

esquema três mais um. A formação de professores avança no sentido do reconhecimento que o 

coloca, a partir de 1940, legalmente como trabalhador do ensino. O Decreto-Lei 8.530/1946, 

conhecido como Lei Orgânica do Ensino Normal, “tinha por objetivo formar professores para 
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as escolas primárias e dirigentes de escolas e estabelecia diretrizes gerais para o 

funcionamento das escolas normais em todo o país” (BRITO; SANTOS, 2017, p. 17). 

Coube ao escolanovista Lourenço Filho a condução do anteprojeto que traria a 

primeira lei da educação nacional. Iniciados os debates ainda em 1946, o projeto original, 

apresentado em 1948, sofreu descaracterização do ponto de vista das iniciativas populares 

contidas nele, porém ainda que num cenário conturbado, e após quinze anos, foi promulgada a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 4024/61, o que foi um marco para 

aquele momento histórico, mas empobrecida pelo distanciamento da proposta original, pois a 

partir dela, o capital privado começa a ter voz e vez através do acesso ao financiamento 

público.  

Art. 95: A união dispensará a sua cooperação financeira ao ensino sob a 

forma de: [...] c) financiamento a estabelecimentos mantidos pelos estados, 

municípios e particulares para compra, construção ou reforma de prédios 

escolares e respectivas instalações e equipamentos, de acordo com as leis 

especiais em vigor. (BRASIL, 2017, grifo nosso).  

Em se tratando da carreira, como nos demais documento já citado, a primeira Lei 

de Diretrizes Bases da Educação, se atém à formação inicial, porém, o Art. 93 preconiza as 

despesas com o sistema público de ensino e, dentre elas, “as de aperfeiçoamento de 

professores, incentivo à pesquisa, e realização de congressos e conferências” (Art. 93, § 1º) o 

que pode ser celebrado como uma atenção voltada ao professor egresso da formação inicial.  

O processo de industrialização e o êxodo rural, dois aspectos relevantes da 

primeira metade do século passado, fez crescer o número de matrículas, e consequentemente a 

necessidade de mais docentes. No entanto, o movimento de valorização e formação do 

professor, paradoxalmente, sofreu um retrocesso significativo a partir da Constituição de 

1967, promulgada pelo golpe militar de 1964, que extinguiu as vinculações orçamentárias 

destinadas à educação. Em mais um episódio da história concernente aos professores, às 

decisões de governo demonstram a falta de trato para com os educadores e ratifica o descuido 

frente à formação profissional, esta totalmente dependente de recursos financeiros para sua 

efetivação.  

O governo militar, então, cria o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da 

Educação – FNDE que permitiu a União interferir diretamente no ensino fundamental com 

recursos oriundos do Salário-Educação. Criado através da Lei nº 4.440/1964 o recurso se 

caracteriza por “uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e 

ações voltados para a Educação Básica pública. Os recursos do Salário-Educação são 

repartidos entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.” (MEC/FNDE, 2017). 
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No percurso da formação docente, sobretudo da formação continuada
19

 os textos 

legais, após a primeira LDB, começam a tratá-la, mesmo que a nomenclatura não apareça na 

redação, porém é possível observar com a promulgação da Lei 5.692/71 que seu conteúdo já 

trata da carreira para além da formação inicial, destinando quatro artigos que podem ser 

compreendidos neste viés.  

Art. 11. § 1º: Os estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus funcionarão 

entre os períodos letivos regulares para, além de outras atividades, 

proporcionar estudos de recuperação aos alunos de aproveitamento 

insuficiente e ministrar, em caráter intensivo, disciplinas, áreas de estudo e 

atividades planejadas com duração semestral, bem como desenvolver 

programas de aperfeiçoamento de professores e realizar cursos especiais 

de natureza supletiva (BRASIL, 1971, grifo nosso). 

Os demais artigos que citam a formação de professor na perspectiva entendida por 

nós como continuada, são: Art. 38; Art. 39; Art. 54. § 1º (BRASIL, 1971). 

Com o período de transição democrática, a educação como direito de todos e 

dever do Estado aparece no texto constitucional de 1988. Para Pompeu (2005, p. 89), “de um 

lado, se encontra a pessoa portadora do direito à educação e, do outro, a obrigação estatal de 

prestá-la”. O cenário apresenta-se favorável à medida que a lei maior nacional sinaliza para a 

responsabilidade estatal de promover a carreira docente assegurando recursos que possam 

garantir a efetivação das políticas de formação preconizadas na Constituição Federal de 1988 

- CF/88 elencando, 

A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a 

formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a 

participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, 

facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes 

federados (BRASIL, 1988).  

A inserção de um capítulo específico na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988) fez com que os anos seguintes fossem alvissareiros para a educação e posterior 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96, marcada 

fortemente pela descentralização executiva e financeira.  A reforma do Estado promovida pelo 

governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC (1995 a 2002) trouxe a estabilidade 

econômica, contudo, sofreu duras críticas no que se refere aos temas educacionais por pautar 

suas reformas no contexto capitalista e educação mercantilista, assentadas na ideia de 

intervenção mínima do Estado frente à economia de livre mercado (neoliberalismo) e com 

forte influência de organismos internacionais como o Banco Mundial e a Organização das 

Nações Unidas para a Educação Ciência e a Cultura – UNESCO. O governo “combina um 

                                                           
19 O conceito de formação continuada será abordado noutra sessão. 
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discurso que reconhece a importância da educação com a redução dos investimentos na área e 

apelos à iniciativa privada e organizações não governamentais” (SAVIANI, 1995, p. 6). 

Porém, a estabilidade econômica que marcou os anos 1990, fez com que houvesse a expansão 

do acesso ao ensino e, consequentemente, o crescimento de matrículas, o que gerou cobranças 

para o Estado oferecer cursos de formação continuada, exigidos pelos movimentos sociais e 

as entidades de classe de defesa da educação
20

. 

A década de 1990 marcou a trajetória nacional em muitos aspectos. A política 

neoliberal comandada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002) 

instituiu a reforma do aparelho estatal, com amplo apelo às privatizações, diminuição do papel 

do Estado, descentralização/municipalização, ideologicamente conhecido como Estado 

mínimo, com grande influência de organismos internacionais. A política educacional deste 

período não foi menos afetada, o neoconservadorismo do governo investiu fortemente na ideia 

da nova ordem de mundialização do capital (ANDERSON, 2002), apelando para um modelo 

de educação tecnicista-empresarial para atender às orientações e exigências locais e 

internacionais, sobretudo do Banco Mundial (BM) e da UNESCO, em meio à crise do 

capitalismo mundial. “As mudanças no sistema capitalista, provocadas pela crise estrutural, 

atingiram em uma escala global todas as formas de capital provocando a deterioração do 

controle dos Estados nacionais e uma derrocada irreversível do Estado de Bem-Estar Social” 

(ARAÚJO, 2015, p. 17). É neste contexto de contradições existentes entre monopólio do 

capital e a política social que a educação se situa na agenda de governo de FHC. 

Muitas metas estabelecidas pelo governo de Fernando Henrique não foram 

alcançadas. Quando efetivado, por exemplo, o Programa de Gratificação e Estímulo à 

Docência, voltado para o ensino superior das instituições federais, desagradou e não alcançou 

os objetivos esperados, embora seja necessário salientar que mudanças expressivas no campo 

educacional só serão sentidas a  longo prazo. Outros programas conseguiram ser efetivados, a 

exemplo do Fundescola, um programa que recebia recursos do FNDE e do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID objetivava diminuir as desigualdades educacionais 

das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através da disponibilização de recursos 

financeiros. Este programa posteriormente se transformaria no Plano de Ações Articuladas – 

                                                           
20 

Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na LDB (FNDEP), formado por 26 entidades (científicas, 

sindicais e estudantis, de especialistas de educação, de secretários estaduais de educação e de dirigentes 

municipais de educação) e as entidades que representam o ensino privado, a Confederação Nacional dos 

Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN). Disponível em: 
http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/Tema2/0208.pdf. Acesso em 02. Mar.2018. 

http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/Tema2/0208.pdf
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PAR no governo Lula, que elencaremos mais adiante. Mas, no que pese à análise da formação 

continuada do docente, poucas iniciativas foram criadas na agenda governamental.   

Ainda que o então presidente FHC e o seu ministro da Educação, Paulo Renato de 

Souza, fossem também docentes, a política de formação continuada de professores talvez 

tenha sido a menos contemplada em razão do modelo de gestão descentralizada ter-se iniciado 

sem que estados e municípios (responsáveis também pela formação) estivessem plenamente 

preparados para lidar com o novo padrão. Em suma, não havia projetos sólidos que 

atendessem à categoria. 

O que pode ser celebrado foi a promulgação da LDB 9394/96, e o que marcou a 

década de 1990 como o período da descentralização de recursos da educação via Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – 

FUNDEF.  

A LDB se distingue da Lei da Educação anterior (5692/71) em vários aspectos, 

mas, sobretudo, pela inclusão da Educação Infantil oferecida, em creches e pré-escolas, como 

início da etapa da Educação Básica. Diferenciou-se pela liberdade que deu às escolas, aos 

sistemas de ensino dos municípios e dos estados, responsáveis por instituir normas gerais e, 

principalmente, por exigir que todo professor adquirisse formação superior no prazo 

estipulado de dez anos. Neste viés da formação inicial, a legislação avançou, mas encontrou 

resistência, sobretudo dos cursos de Pedagogia, pois a LDB, ao instituir um curso novo, 

Normal Superior
21

, que formaria o professor para atuar nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, descaracterizou a proposta inicial.    

Na era FHC (como ficou conhecido seu governo) a descentralização teve como 

pano de fundo a desobrigação do Estado ao tentar transferir atribuições que seriam de cunho 

federal para os estados, municípios e até mesmo à sociedade civil como o Programa Amigos 

da Escola. O que se sentiu foi uma forte política voltada à abertura para o capital privado que 

colocou a educação à mercê das concepções do neoliberalismo focadas na eficácia e 

competitividade, para atendimento do mercado.  

A política pública de formação continuada de professores segue sua trajetória de 

buscar conquistas perduráveis que possam abarcar o contingente de professores que atuam nas 

diversas modalidades de ensino e, ao mesmo tempo, almejar um modelo que “pense” o/a 

docente como ator social cuja jornada dupla e às vezes tripla, dificulta sua atuação frente ao 

trabalho, reduzindo-lhe as possibilidades de desejar a participação em programas de 

formação.  

                                                           
21 Até então, nem todos os curso de Pedagogia formavam professores para atuarem nas séries iniciais, e sim os 

denominados especialistas em educação, principalmente pesquisadores e gestores. 
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Neste aspecto, a política educacional do governo de Luís Inácio Lula da Silva 

(2003 a 2010), o Lula, ao primar por políticas de inclusão social, ofereceu as oportunidades de 

formação tanto inicial quanto continuada. O docente neste período foi visto como ator social 

que deveria ser incluído em programas que reconhecessem suas limitações de acesso, de carga 

horária e, sobretudo, por que não dizer, de condições socioeconômicas.  

Novos rumos da política de formação de professores começaram a ser delineados 

nos governos Lula com a criação da Universidade Aberta do Brasil – UAB
22

 e o Plano 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR
23

. Vale salientar que 

alguns programas do governo anterior foram mantidos e/ou aperfeiçoados, a exemplo da 

continuidade do Plano Nacional de Educação – PNE (2001), que estabeleceu metas para a 

educação no decênio. O plano proporcionou ao Governo Lula voltar a atenção para três 

problemas fundamentais do magistério: “a formação profissional inicial; as condições 

de trabalho, salário e carreira e a formação continuada” (DIDONET, 2006, p. 149). No tocante 

às condições e ambiente de trabalho, o governo criou o Plano de Desenvolvimento da Escola, 

o PDE – ESCOLA. Por este programa, as unidades de ensino, tanto estaduais, quanto 

municipais planejam estrategicamente suas ações visando à melhoria do desempenho dos 

alunos e para tanto, recebem apoio financeiro do FNDE e suporte técnico de capacitação 

oferecido pelo MEC. 

No percurso de aperfeiçoamento das políticas do seu antecessor, o governo Lula 

institui o PAR
24

, que permitiu aos estados e municípios a oportunidade de analisarem quais 

decisões teriam que tomar visando à melhoria de suas redes de ensino no que tange a estrutura 

de um modo geral e de pessoal, sobretudo na Educação Básica. Neste contexto, cada ente 

federativo pode elaborar suas próprias políticas de formação continuada. Muitos são os 

exemplos de iniciativas de políticas de formação por entes federados ancorados pelo PAR, 

dentre estes, importante frisar o exemplo do estado do Ceará com seu considerado bem 
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 A Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos e nível 

superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do uso da 

metodologia da educação a distância O público em geral é atendido, mas os professores que atuam na educação 

básica têm prioridade de formação (CAPES, 2017). Disponível em: 

http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/educacao-a-distancia-uab/4144-o-que-e. 

Acesso em 20 de outubro de 2017. 
23

 O PARFOR é um programa emergencial implantado em regime de colaboração entre a Capes, os Estados, os 

Municípios, o Distrito Federal e as Instituições de Educação Superior (IES) com o objetivo de ofertar formação 

em nível superior exclusivamente para professores em exercício na rede pública da educação básica (CAPES, 

2017). Disponível em: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor. Acesso em 20 de outubro de 2017. 
24

 O Decreto Nº 6.024 de 24 de Abril de 2007, Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados 

[...] mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela melhoria 

da qualidade da educação básica. A partir da adesão ao Plano de Metas, os estados, os municípios e o Distrito 

Federal passaram à elaboração de seus respectivos Planos de Ações Articuladas (BRASIL, 2012).   

http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/educacao-a-distancia-uab/4144-o-que-e
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor
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sucedido Programa Alfabetização na Idade Certa – PAIC (2007) que serviu de modelo para a 

implantação em nível nacional do PNAIC em 2012. 

Muitos programas educacionais podem ser elencados no governo Lula sem que 

estes tenham como foco principal a formação continuada, mas como as análises precisam 

considerar todo o contexto, direta ou indiretamente as políticas governamentais em qualquer 

âmbito educacional influenciarão a vida dos professores. Neste sentido, a transformação do 

FUNDEF em Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação – FUNDEB, pela Emenda Constitucional 53/2006, constitui 

uma profunda mudança na estrutura orçamentária da educação nacional, pois, se o fundo 

anterior atingia apenas o Ensino Fundamental, a nova estrutura abarca a Educação Básica, 

(inicialmente todo o ensino fundamental e médio e posteriormente a pré-escola) e distribui os 

recursos no mínimo de 60% para remuneração dos profissionais do magistério da Educação 

Básica. Tais recursos tinham previsão de crescimento ao longo de três anos da implantação do 

FUNDEB, passariam da ordem de 35,5 bilhões de reais em 2005, para 43,1 bilhões de reais já 

no primeiro ano, até atingir o montante de 55,2 bilhões no terceiro ano da implantação 

(BRASIL, 2006). É necessário discutir o financiamento à medida que, ao longo do percurso 

histórico da formação, seja inicial, seja a formação continuada, o aporte financeiro sempre foi 

um obstáculo de difícil transposição. Nesta direção, houve sim, no governo Lula, uma 

mudança paradigmática na agenda educacional. 

As medidas de cunho social no seio da educação produziram resultados que 

atingiram diretamente as condições econômicas de muitos professores. Referimo-nos aqui 

especialmente à Lei 11.738/2008 que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os 

professores da Educação Básica de todo o país, numa tentativa de igualar os salários-base dos 

docentes em razão das discrepâncias regionais existentes principalmente do Sul e Sudeste em 

relação ao Norte e Nordeste do país. A lei do Piso sofreu resistências de governadores de 

estado a ponto de alguns impetrarem ações à época para conseguirem, na justiça, a 

prerrogativa de não pagar os valores determinados pelo governo federal. Felizmente perderam 

a ação no Supremo Tribunal Federal – STF em 2011, na decisão que ratificou a destinação de 

um terço da carga horária para atividades extraclasse
25

 (STF, 2017). Mas, o desrespeito à Lei 

do Piso é recorrente, sobretudo nos municípios cujos sindicatos se veem provocados à 

mobilização em razão do não repasse ao salário dos professores, dos percentuais estabelecidos 

                                                           
25 

A ação foi assinada pelos governadores do Paraná, Roberto Requião; Rio Grande do Sul, Yeda Crusius; Santa 

Catarina, Luiz Henrique da Silveira; Mato Grosso do Sul, André Puccinelli e Ceará, Cid Gomes. Eles disseram 

ter o apoio, ainda, de Roraima, São Paulo, Tocantins, Minas Gerais e Distrito Federal. Disponível: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=98336. Acesso em 20. Out. 2017. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=98336
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pelo governo federal, o que gera paralisações e greves constantes. Não raras são as ocasiões 

em que os repasses em forma de aumento para os professores ocorrem no segundo semestre 

quando, na verdade, deveria acontecer a partir do mês de janeiro, pois os recursos do governo 

federal para este fim são disponibilizados para as prefeituras no referido mês.  

Como mencionado anteriormente, as condições e acúmulo de jornada de trabalho 

podem se caracterizar uma barreira para os docentes que procuram aprimoramento 

profissional. Seguramente, a implantação da Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores (2004) e da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica 

(2009) amenizaram tais dificuldades à medida que os professores puderam se inscrever em 

cursos superiores para adquirirem a primeira ou a segunda licenciatura através do PARFOR. 

Quando da criação, para ter direito à formação, 

O professor precisa atender diversos requisitos: estar vinculado a uma rede 

pública estadual, municipal ou do Distrito Federal; estar no exercício da 

atividade do magistério. A duração do curso é de quatro anos. Já o educador 

com graduação em área diferente daquela em que leciona precisa estar há 

pelo menos três anos na rede pública para fazer a segunda licenciatura. O 

Parfor também oferece formação pedagógica para docentes graduados não 

licenciados, no exercício da docência nas redes públicas. Os cursos são 

gratuitos para todos os professores. O custeio é responsabilidade da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que 

repassa recursos para as instituições de ensino superior, responsáveis pela 

formação, supervisão de estágios e certificação. Cabe às secretarias de 

educação oferecer aos cursistas material escolar, transporte, hospedagem e 

alimentação durante o curso (BRASIL, 2010). 

Mas, até mesmo a formação garantida pelo PARFOR tem evidenciado 

contradições no que diz respeito à proposta inicial, pois se por um lado, o governo, 

pressionado pelos movimentos docentes, reconhece a necessidade de formação, “na prática, 

por meio de suas agências internacionais, ele direciona normas e procedimentos para políticas 

e programas de formação docente baseadas na flexibilidade, no aligeiramento e na 

fragmentação” (VILAS BOAS, 2016, p. 28). Ou seja, neste aspecto é recorrente a semelhança 

entre o PARFOR e outras políticas de formação docente no que tange às fragilidades, 

sobretudo também, das dificuldades encontradas pelos professores quando da contrapartida 

dos entes federados frente ao cumprimento das condições para o docente-aluno frequentar o 

curso, sobretudo no âmbito dos municípios. 

A agenda educacional do governo Lula não significa que as dificuldades foram 

sanadas. Contudo, foi o período, desde a década de 1990, em que as mudanças foram mais 

sentidas. No que pese a análise apurada da qualidade dos programas deste governo, é inegável 

a quantidade de ações como: expansão da matrícula nos cursos profissionalizantes, ampliação 
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numérica dos Institutos Federais, aumento significativo dos recursos em pesquisa, 

financiamento estudantil, concessão de bolsas de estudo, considerável aumento de Mestres e 

Doutores, incentivo a intercâmbio internacional para alunos e pesquisadores, criação do IDEB 

e etc.
26

.  

A eleição da Presidenta Dilma Rousseff (2011 a 2016), apoiada pelo seu 

antecessor, trouxe perspectiva positiva, pois a desconfiança ante a descontinuidade das 

políticas e, até mesmo, o receio da extinção delas, características dos governos de oposição 

que vencem as eleições, não era sentido. No campo político, pesou o fato do presidente 

anterior e a presidenta eleita serem correligionários. Significou, portanto, a continuidade das 

políticas que estavam em andamento, sobretudo os desafios de cumprir as metas estabelecidas 

no PDE. O governo soube manter e ampliar os programas sociais advindos do governo Lula 

que, de muitas formas influenciaram a política educacional. Muitos avanços na área 

educacional foram sentidos no governo da presidenta Dilma Rousseff, a exemplo da expansão 

do ensino técnico e superior com expressiva ampliação de vagas. No que diz respeito à 

formação continuada, seu governo manteve e ampliou, em sua maioria os programas advindos 

do seu antecessor.  

Além da ampliação de vagas para o PARFOR, a política de formação continuada 

na gestão Dilma se destacou quando da implementação do PNAIC, cujo foco é a tentativa de 

erradicação do analfabetismo de crianças até os oito anos de idade que será alcançada através 

da formação do professor que atua do 1º ao 3ºano do Ensino Fundamental. É, portanto, uma 

política educacional cuja formação de professores alfabetizadores se apresenta, na perspectiva 

governamental, como uma estratégia relevante para atenuar as discrepâncias existentes na 

aquisição da leitura e da escrita. 

Esses são apenas alguns exemplos de como, independente do contexto histórico, a 

agenda governamental encontrou dificuldades para incluir o processo formativo do docente, 

como uma das prioridades educacionais, se atendo na maioria dos documentos à formação 

inicial que no século anterior poderia até alcançar determinados objetivos, dados às 

características do contexto histórico. Hoje, porém, devido à expansão do ensino, aliada às 
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 Diante do exposto, trazemos alguns quantitativos do governo Lula na agenda educacional. Reiteramos, porém, 

que a eficácia e a efetividade dos programas, são temas a ser discutidos. Eis alguns números: Criação e 

oferecimento de 1,2 milhões de bolsas para o Programa Universidade para Todos – PROUNI; Criação do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, com seis milhões de pessoas 

matriculadas; 1,3 milhões de pessoas com acesso ao  Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior - 

FIES; Criação de 6.427 creches. Disponível em: https://leonardoboff.wordpress.com/2014/10/11/dados-

governos-fhcpsdb-e-lula-dilmapt-por-hildegard-angel-jornalista/. Acesso em 10. Set. 2017. 

https://leonardoboff.wordpress.com/2014/10/11/dados-governos-fhcpsdb-e-lula-dilmapt-por-hildegard-angel-jornalista/
https://leonardoboff.wordpress.com/2014/10/11/dados-governos-fhcpsdb-e-lula-dilmapt-por-hildegard-angel-jornalista/
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características do público contemporâneo, a formação inicial não pode ser o fim e sim o início 

do percurso profissional. 

 

2.2 Desenvolvimento profissional, formação em serviço e formação continuada: 

distinções fundamentais  

 

O universo vivido pelo professor ao concluir a formação inicial e adentrar à 

carreira, possui peculiaridades que o difere das demais profissões, pois apresenta espaços, 

linguagem, dinâmica e caráter, próprios da escola e do ambiente do trabalho docente. Por 

assim dizer, nas palavras de Teixeira (1996, p.181), os ambientes escolares são “Espaços 

sociais, que apresentam territorialidade, rituais, linguagens e gramaticalidade próprias”.  

Em primeira análise, estas peculiaridades demandam tempo para serem 

assimiladas pelo docente iniciante na carreira. Não significa que haja deficiência em seu 

percurso inicial com vistas a prepará-lo para assumir a docência, e sim, que a escola e a sala 

de aula vivem em efervescente e constante transição, ora didática, de comportamento, de 

ordem organizacional, sem que o egresso das licenciaturas possa, em pouco tempo, se 

apropriar desta dinâmica. Aliado a estes aspectos, surgem os processos de gestão dos quais é 

fundamental a participação docente como, por exemplo, a elaboração do Projeto Político 

Pedagógico – PPP, que se constitui particularidade do fazer pedagógico que, devido à 

dinâmica educacional, foge às vistas da formação inicial. 

 Neste sentido, é imperativo que ao longo do desenvolvimento da carreira 

profissional, haja continuamente mecanismos de tentativa de inserção do docente no mundo 

frenético da escola, que vai além do ministrar aula e que pode contribuir positivamente no 

fazer e refazer profissional do (a) professor (a), à medida que, é nos ambientes e momentos de 

formação, que ele/ela tem a oportunidade de dialogar com seus pares, expor, indagar, propor, 

tudo que possa contribuir para o processo de desenvolvimento na carreira. 

Embora não trataremos da formação inicial, anotamos uma especificidade sua que 

atualmente tem se destacado: o fato de abranger indivíduos que raramente já exercem a 

docência. São estudantes de vários segmentos profissionais ou não, e que, na sua maioria, não 

são trabalhadores/trabalhadoras da educação, pois mesmo que a formação em nível médio seja 

aceita ainda até 2020, como preconiza o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), a 

LDB 9.394/96, recomenda a formação do docente em licenciatura, fazendo com que os cursos 

de formação inicial sejam o caminho para os que desejam exercer o magistério. 



41 
 

 Então, os cursos de formação de docentes contam hoje com um público 

heterogêneo
27

 advindo de diversos setores; para estes que optam pela docência, a conclusão 

da formação acadêmica corresponde ao início da vida profissional. Logo, se espera que as IES 

instituam cursos que levem em conta este público e, por outro lado, que a agenda 

governamental instaure as formações continuadas, sejam elas em qual modalidade se 

apresente.  

Algumas terminologias da formação docente precisam ser delimitadas para maior 

compreensão do campo conceitual, quanto ao seu papel e abrangência, em cada decisão 

tomada para a garantia da educação que irá desembocar no desenvolvimento escolar do aluno. 

Autores como Formosinho (2009), Oliveira-Formosinho (2009) e Marcelo García (1999) 

tratam a formação de professores estabelecendo limites e definições acerca do 

desenvolvimento profissional, a formação em serviço e a formação continuada. No que tange 

às suas peculiaridades, possuem características que os diferenciam da formação inicial e é 

imperativo delineá-las. 

De fato, os termos de educação permanente, formação contínua, formação 

em serviço; reciclagem, aperfeiçoamento, treino, renovação, melhoria; 

crescimento profissional, desenvolvimento profissional desenvolvimento de 

professores, etc., são termos utilizados, muitas vezes, sem matizes como se 

referissem à mesma coisa, mas não são. (FORMOSINHO, 2009, p. 223, 

grifo nosso).  

Desenvolvimento profissional pode ser compreendido como o caráter mais amplo 

do processo de formação docente. Nas palavras de Rudduck (1987, p. 129 apud MARCELO 

GARCIA, 1999, p. 137), o desenvolvimento profissional se dá ao longo de toda a carreira 

profissional e se assenta “na capacidade de um professor para manter a curiosidade acerca da 

classe, identificar interesses significativos no processo de ensino aprendizagem, valorizar e 

procurar o diálogo com colegas especialistas como apoio na análise dos dados”. Significa 

compreender que o desenvolvimento profissional e seu êxito estarão inevitavelmente voltados 

à individualidade do docente, que embora seja dependente das políticas públicas de formação, 

seu poder de decisão e predisposição lhe conferirá o bom desenvolvimento na carreira, porém 

com o necessário cuidado e distanciamento do individualismo.  

Oliveira-Formosinho (2009) define desenvolvimento profissional como “um 

processo contínuo de melhoria das práticas docentes, centrado no professor ou em grupos, 
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 Dados do Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

– UESB, Campus de Itapetinga, apontam que, em 2017, o curso conta com 178 discentes, dos quais 14 exercem 

a docência.  Outro dado do EDUCERE aponta: Dos egressos respondentes 37,12% são docentes da rede de 

ensino público do Distrito Federal (DF) e 62,87% não trabalham com a docência no ensino público do DF. 

Disponível em http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/16092_7927.pdf. Acesso em 20. Nov.2017. 

http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/16092_7927.pdf
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incluindo momentos formais e não formais com a preocupação de promover mudanças 

educativas em benefício dos alunos, das famílias e das comunidades”. Marcelo Garcia (1999), 

na sua revisão de literatura, que inclui Fenstermarcher e Berliner (1985), Heidman (1990), 

Oldroyd e Hall (1991), dentre outros, apresenta um amplo repertório de definições dos 

pesquisadores acerca do desenvolvimento profissional, que pode ser resumida em quatro 

dimensões elencadas por Howey (1985 apud GARCIA, 1999, p. 138) “desenvolvimento 

pedagógico; conhecimento e compreensão de si mesmo; desenvolvimento cognitivo e 

desenvolvimento teórico”. Muito embora interligados, os campos conceituais de formação em 

serviço e formação continuada possuem aspectos que os diferem, no entanto, sugerem 

interdependência porque ambos preconizam que a trajetória a aquisição do conhecimento e 

das práticas pedagógicas, não se encerra na formação inicial, necessitando assim de 

continuidade. A formação em serviço diz respeito ao aprimoramento das práticas cotidianas 

do docente ou em grupo com seus pares, incluindo também os estudos concernentes às novas 

teorias, novos conhecimentos que venham contribuir com o fazer pedagógico.  Geralmente 

ocorre no interior das instituições onde estes atuam. Para tanto, a Lei do Piso (BRASIL, 

2008)
28

 garante a reserva de um terço da carga horária do professor para atividades outras. 

Ainda que este direito, consolidado em lei, exija por parte das entidades da classe 

trabalhadora constante luta para vê-lo efetivado na educação pública, espera-se que a gestão 

escolar estimule e desenvolva o papel de promover momentos que possam se caracterizar em 

formação entre os que compõem o corpo pedagógico, assim como também convidando outros 

pesquisadores para que contribuam nestas ocasiões. A formação em serviço praticada no 

ambiente da escola é defendida por pesquisadores por reconhecerem neste tipo de ação, a que 

mais se aproxima das reivindicações dos docentes. Neste âmbito, não poderia faltar às 

contribuições de Freire (2006), que reforça a importância da escola como lócus de formação. 

Será privilegiada a formação que se faz no âmbito da própria escola, com 

pequenos grupos de educadores ou com grupos ampliados, resultantes do 

agrupamento das escolas próximas. Este trabalho consiste no 

acompanhamento da ação-reflexão-ação dos educadores que atuam nas 

escolas; envolve a explicação e análise da prática pedagógica, levantamento 

de temas de análise da prática pedagógica que requerem considerando a 

reflexão sobre a prática e a reflexão teórica (FREIRE, 2006, p. 81). 

Gatti (2005) elenca que estas iniciativas despontam como as mais eficazes quando 

se trata da formação em serviço.  
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Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008.  § 4
o
  Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite 

máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.738-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.738-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.738-2008?OpenDocument
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Oliveira-Formosinho (2009, p. 225) considera a formação continuada na 

perspectiva de um desenvolvimento profissional que prima pelo alcance do coletivo e não 

voltado às necessidades individuais, “um subsistema”. Sua conceituação possui maior 

abrangência à medida que, nas palavras de Marin (1995, p. 19), “pode incorporar as noções 

anteriores – treinamento, capacitação, aperfeiçoamento – dependendo da perspectiva, do 

objetivo específico ou dos aspectos a serem focalizados no processo educativo”.  

Por seu histórico e caráter, a formação continuada é multifacetada. Permite dizer 

que ao longo do tempo a mesma foi pluralizada em decorrência de novos objetivos a que ela 

se propunha, assim como sua adequação às características do público a ser alcançado e quanto 

às exigências de atender às constantes mudanças pelas quais a educação tem passado, 

sobretudo a inserção das novas tecnologias e o seu aproveitamento no campo da formação. 

 Formar-se continuamente tornou-se obrigatoriedade para os professores 

numa escola que precisa lidar com gerações interativas, inquietas e 

tecnológicas. Lidar com o Bulling, com a diversidade cultural, com a questão 

ambiental, com o avanço tecnológico e com as dificuldades de 

aprendizagem, por exemplo, não fez parte do currículo de formação do 

professor, mas se constitui numa necessidade crescente em seu cotidiano 

profissional (FURTADO, 2017)
29

.  

 

 Por tais características, tornou-se uma tarefa de difícil planejamento por parte do 

poder público que, equivocadamente, ora investe em programas de caráter imediatista – como 

os já citados Ciclos Básicos – ora em formações de pouco alicerce que culminam na 

descontinuidade. Vale anotar que a descontinuidade se revela também pela interrupção de 

programas
30

 em determinados momentos e sua retomada posterior com mudanças que 

atendam a interesses políticos, como a troca dos formadores, que desfigura a proposta original 

em razão da constituição de novos agentes de formação. 

Uma vez aclarado o conceito de formação continuada, um desafio se apresenta 

para nós, qual seja: qual a formatação e o caráter das políticas públicas de formação 

continuada voltadas para docentes? Podemos tomar como ponto de partida o PNAIC, que à 

nossa análise caracteriza-se como uma formação em serviço, pois o teor da formação possui 

conteúdo prático e diz respeito ao fazer pedagógico no cotidiano da escola. Entretanto, o 

PNAIC se insere no contexto de formação continuada à medida que é uma iniciativa 

governamental de amplo alcance coletivo. Pesquisas realizadas sobre esta política apontam 

                                                           
29

 Professor Júlio Furtado, Doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Havana. “A importância da 

formação continuada dos professores”. Disponível em: http://juliofurtado.com.br/2015/07/22/a-importancia-da-

formacao-continuada-dos-professores/. Acesso em 01. Dez. 2017. 
30 O município, campo da pesquisa, após cinco anos de adesão ao PNAIC, reafirmou o compromisso. Todos os 

formadores foram substituídos o que acarretará recomeço da política pública no município. Entendemos este 

como um fator de descontinuidade. Mas a formação não aconteceu. 

http://juliofurtado.com.br/2015/07/22/a-importancia-da-formacao-continuada-dos-professores/
http://juliofurtado.com.br/2015/07/22/a-importancia-da-formacao-continuada-dos-professores/
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indícios de que o programa preconiza o treinamento, embora disponibilize o aporte 

epistemológico
31

.  

Em determinados momentos, a formação continuada é vista como ocasião de 

treino na qual o professor é chamado “a aprender a fazer” em detrimento do estudo epistêmico 

que geraria uma formação mais abrangente. Atento a este caráter equivocado que ainda 

permeia o pensamento de alguns dos que pensam a formação continuada, Freire (2001b, p. 

227) toma sua posição: “É por isso que brigo tanto com os americanos, pois resisto a aceitar 

que training equivale a formação. Formação é muito mais que training”. Neste viés, a 

formação continuada, envolta às conceituações imprecisas e ambíguas, amarga comparações 

com terminologias do campo empresarial como “reciclagem”, duramente combatida por 

pesquisadores como Marin (1995), para a qual termos como estes estão presentes na educação 

ainda pela falta de clareza conceitual e, sobretudo, pela “proposição e a implementação de 

cursos rápidos e descontextualizados, somados a palestras e encontros esporádicos que tomam 

parcelas muito reduzidas do amplo universo que envolve o ensino, abordando-o de forma 

superficial” (MARIN 1995, p. 14). Assim sendo, os termos dão o tom do modelo de formação 

a ser elaborado.  

Na nossa revisão de literatura, pesquisas revelam que é recorrente a formatação de 

políticas de formação assentadas na prática professoral. É preciso observar de perto se, no 

bojo das políticas públicas, há a carência de conteúdo epistemológico. Saviani (2012 apud 

PEREIRA, 2016, p.16) traz este alerta e diz que iniciativas que só visem a técnica, 

“caracteriza práticas de ensino empobrecidas, esvaziadas de conteúdos que revelam o 

menosprezo pela transmissão-assimilação dos conceitos científicos.” Sem o cuidado apurado, 

corremos o risco de colocar a formação continuada sob o viés apenas da prática em 

detrimento do aporte teórico. Essa compartimentação pode levar ao entendimento equivocado 

de que a teoria tem seu lugar apenas na academia, enquanto o pensar a prática docente reside 

no ambiente escolar. 

Há um senso comum nos meios educacionais que separa teoria e prática, a 

tal ponto que entre os professores e entre os alunos é muito comum a 

reivindicação da prática contra a teoria. Os alunos frequentemente formulam 

aos seus professores a objeção: „esse curso está muito teórico, precisa ser 

mais prático‟. Os professores, de modo especial quando se encaminham 

propostas de reorganização do ensino, de reforma da organização escolar, 

dos curriculares etc., tendem também a responder: „Isto é teoria, não muda 

nada, vai ficar tudo do mesmo jeito!‟. No entanto, objetivamente, nós 

                                                           
31

 Traremos mais contribuições dos pesquisadores acerca de políticas de formação de caráter prático, noutra 

seção.  
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constatamos que, quer se queira ou não, intencionalmente ou não, a ligação 

entre teoria e prática é bastante estreita (SAVIANI, 2011, p. 99). 

Porém, é de suma importância o pensar e repensar a prática através do 

pensamento crítico, uma vez que o pensamento pedagógico irá de fato se materializar na 

realização da prática em sala de aula, esta, quando de fato bem estruturada teoricamente, 

resultará em acertadas e efetivas trocas de aprendizagens, tanto para o discente, quanto para o 

docente, insistentemente apontadas por Freire (2001b). Neste viés, a prática e a ação reflexiva 

constituem-se subsídios também da construção de identidades, tanto pessoal e coletiva, 

quanto a identidade profissional. “A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexibilidade crítica 

sobre as práticas e de reconstrução permanente de identidade pessoal” (NÓVOA, 1991a, p. 

23).  

Portanto, o oferecimento da formação continuada deve primar pela composição 

equilibrada entre o conhecimento científico e o fazer pedagógico. Negar o arcabouço teórico 

aos docentes, alvos das formações, é relegá-los à condição de tarefeiros, “a solução está em 

potencializar uma nova cultura formadora, que gere novos processos na teoria e na prática de 

formação, introduzindo-nos em novas perspectivas e metodologias” (IMBERNÓN, 2010, p. 

40). 

A formação continuada precisa ser pensada sob a perspectiva macro, mesmo que 

partindo da escola ou da mais alta esfera do poder público. Significa dizer que a instituição 

das políticas e sua implementação requer planejamento sistematizado, de abrangência 

epistemológica e prática, ou seja, não há como consentir qualquer que seja a formação, 

fragmentada, emergencial ou reduzida aos encontros de professores em momentos de 

Atividades Complementares – ACs
32

, estas sempre de tempo reduzido e tomadas para 

discussões de vários assuntos concernentes à escola, sem reserva de tempo para o estudo.  

A formação continuada está atrelada às políticas públicas em educação uma vez 

que é papel do Estado valorizar o professor por meio de investimentos na profissionalização 

contínua do trabalho docente que não se estanca na conclusão do ensino superior. Por outro 

lado, a democratização, no que se refere a ampliação de vagas e do acesso à educação – ainda 

que haja uma parcela de estudantes fora da escola – fez crescer a necessidade de oferta de 

cursos de formação continuada para atender à demanda de docentes, a fim de que estes 

                                                           
32 

No contexto do município campo da pesquisa, e região, as “ACs” correspondem a um  período reservado ao 

docente para o planejamento. No ensino Fundamental, anos iniciais, acontecem nas sextas-feiras e correspondem 

a meio período de aula. 
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possam propiciar uma educação referenciada que atenda o contingente de alunos presentes 

nas instituições. 

 Assim, o poder público é chamado a assumir o seu papel no que diz respeito à 

responsabilidade de formatar e estabelecer políticas de estruturas sólidas. “O surgimento de 

tantos tipos de formação não é gratuito. Tem base histórica em condições emergentes na 

sociedade contemporânea, nos desafios colocados aos currículos, nos desafios postos aos 

sistemas pelo acolhimento cada vez maior de crianças e jovens” (GATTI, 2008, p. 3). Sendo 

assim, não basta a instituição das políticas e sim sua estruturação alicerçada que leve em conta 

a garantia de uma educação referenciada, que só se efetiva à medida que, também se invista 

na pessoa do docente. Nesta perspectiva, a formação continuada desponta como possibilidade 

estratégica de garantia do sucesso da educação, tanto para alunos quanto para docentes.  

Pesquisas evidenciam reiteradamente que a instauração de políticas de formação 

continuada e seu êxito podem estar comprometidos uma vez que submetidas ao caráter 

transmissivo, tecnocrático e diretivo na configuração das mesmas. Esta preocupação por parte 

de quem pesquisa não é uma condição exclusiva do Brasil. Em suma, nas palavras de 

Imbernón (2009, p. 34-35), é necessário o olhar apurado dos pesquisadores no sentido de 

identificar e denunciar a “formação transmissora e uniforme, com um predomínio de uma 

teoria descontextualizada, válida para todos e distante dos problemas práticos reais”. Com 

raras exceções, este cenário se desponta muito em decorrência do desconhecimento da 

realidade do público alvo para a qual a política será direcionada, uma vez que as decisões e a 

formatação das mesmas são gestadas em gabinetes políticos, cuja finalidade e objetivos não 

despontam claros e cuja contribuição propositiva do (a) docente não é levada em conta.  

Assim sendo, as conduções de políticas de formação continuada que não levam 

em conta a possibilidade de aporte propositivo dos docentes correm o risco do insucesso. A 

revisão de literatura é ampla no que se refere ao êxito de programas educacionais quando 

estes “escutam” o professor, assim como a gestão.  

Sintetizamos alguns princípios elencados por Gordon e Nicely (1998), que 

consideram primordiais para o triunfo da formação continuada. Além do “envolvimento dos 

participantes no planeamento do programa, bem como em outras decisões”, os autores 

enumeram outras características do envolvimento do professor que contribuirão para a solidez 

dos programas de formação: “A integração das finalidades individuais; colegialidade e 

integração; o envolvimento do diretor em todos os aspectos do programa; as experiências de 

aprendizagem diferenciada para participantes com necessidades diferentes” (GORDON E 

NICELY, 1998 apud FORMOSINHO, 2009, p. 276-277). Embora as políticas públicas de 
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formação, na sua grande maioria, continuem a ser pensadas por sujeitos externos à escola, o 

caráter participativo do professor necessita ser evocado, pois neste contexto, é o docente quem 

precisa opinar sobre os desdobramentos do seu desenvolvimento na carreira e disso dependerá 

seus avanços ou retrocessos. 

Muito embora tenhamos avançado no que tange à instauração e acesso às políticas 

de formação, ainda permeia no bojo da maioria destas, o delineamento dos programas 

voltados ao conteúdo prático. Estes, quando recebem fomento não governamental, gera  

preocupação em “prestar contas” aos organismos internacionais, como o banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial (BM), cujas parcerias foram 

firmadas no âmbito da Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em março de 

1990 (Ano Internacional de Alfabetização), em Jomtien, na Tailândia (BANCO MUNDIAL, 

1996). Instituições como estas, num contexto neoliberal que se assenta na “qualidade total”, 

investem recursos financeiros na educação nacional, porém em contrapartida, exigem a 

implantação de reformas econômicas austeras e, no contexto educacional, resultados 

quantificáveis através de instrumentos de medição em larga escala como a Avaliação Nacional 

da Alfabetização (ANA) a Prova Brasil e a Provinha Brasil
33

.  

Vale ressaltar que a iniciativa privada, principalmente a partir dos anos 1990, 

passou a ter voz e vez nos debates que envolvem a educação pública nacional com sua área de 

ampliação expandida. Seus principais representantes são a Fundação Bradesco, Itaú-Social, 

Instituto Unibanco, dentre outros, mantenedores e financiadores do Programa Todos Pela 

Educação – TPE
34

.   

A formação continuada de professores no contexto de proposições privadas e 

recomendações externas pode sofrer influência negativa à medida que os docentes são 

submetidos a cursos rápidos, de conteúdo técnico e de treino para assim os reproduzir em sala 

de aula, fazendo com que a responsabilidade dos resultados não satisfatórios das avaliações 

institucionais – à ótica do governo e organismos multilaterais –, recaia sobre eles. A 

intencionalidade das organizações internacionais está latente em seus documentos ao se referir 

à educação latino-americana. “La formación de los maestros en la región se caracteriza por los 

                                                           
33 A Prova Brasil é uma avaliação de âmbito nacional cujo objetivo principal é analisar o sistema público de 

ensino no país. A prova é aplicada a cada dois anos nos alunos dos 5º e dos 9º anos nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática tendo como base os PCN„s, gerando, assim, o IDEB (Índice do desenvolvimento da 

educação básica), que mede os conhecimentos dos alunos e subsidia os governos em suas políticas públicas de 

educação. (BRASIL, 2014 apud PEREIRA, 2016, p.12). A Provinha Brasil tem igual objetivo e se diferencia 

pela aplicação no início e ao final do 2º e aos concluintes do 3º ano, ambos do Ensino Fundamental. 
34

 Fundado em 2006, o Todos Pela Educação é um movimento que tem como missão engajar o poder público e a 

sociedade brasileira no compromisso pela efetivação do direito das crianças e jovens a uma Educação Básica de 

qualidade. Congrega representantes de diferentes setores da sociedade, como gestores públicos, educadores, pais, 

alunos, pesquisadores, profissionais de imprensa, empresários (BRASIL, 2017).  



48 
 

bajos estándares, el aprendizaje deficiente de las materias y la falta de entrenamiento 

práctico”
35

 (BID, 2000, p. 16. grifo nosso). Contextualizado, o vocábulo “formación” que 

aparece no documento é sinônimo de treinamento. Logo, não causa estranheza os resultados 

de pesquisas que trazem à tona a referência de algumas formações adotadas no Brasil com 

vistas a atender à premissa internacional.  

Uma vez que tenham voz na articulação de políticas educacionais no nosso país, 

os organismos internacionais advogam em torno de um aspecto questionável quando se trata 

do desenvolvimento de políticas de formação continuada que sejam sólidas no Brasil: o nítido 

propósito de investimentos das formações apostando na educação à distância em detrimento 

do ensino presencial. "Los programas de educación a distancia para la formación pedagógica 

en el servicio (y anterior al servicio) suelen ser más eficaces en función de los costos que los 

programas de enseñanza en internados.”
36

(BANCO MUNDIAL, 1996, p.92). Não é nossa 

intenção tecer aspectos negativos em torno da formação continuada à distância, entendemos 

que a mesma possua seu lugar de contribuição à medida que não haja como implementar as 

formações presenciais. É questionável que o pouco aporte de recursos financeiros para 

políticas públicas possa resultar em formatações frágeis, pontuais, aligeiradas, pois o modelo, 

sugerido pelos organismos internacionais não leva em conta as variáveis da educação nacional 

e vão de encontro às necessidades de investimento em sólidas formações.  

Ratificamos que a formação continuada não deve estar atrelada apenas às ações 

governamentais. O PPP, pensado por todos que compõem a escola, precisa conter as 

proposições relativas às formações que acontecerão no seio da instituição de ensino. É um 

serviço a ser executado por muitas mãos. Nesta direção, a gestão escolar e a coordenação 

pedagógica terão a tarefa de promover propostas de sua autoria, e/ou dar continuidade aos 

projetos e programas assumidos pela instituição, a fim de que possam criar as condições 

necessárias para que os estudos se realizem. O ofício do gestor não se limita ao papel apenas 

administrativo, seus olhares precisam estar voltados às necessidades profissionais, sobretudo 

às de caráter pedagógico, pois a atribuição da equipe pedagógica no que concerne à formação 

continuada é captar constantemente onde e como interferir de forma positiva para o 

enriquecimento do trabalho docente.  

Políticas públicas em educação e qualquer iniciativa governamental, com o passar 

do tempo vêm à tona seus êxitos, bem como suas fragilidades, o que não significa 

                                                           
35

 A formação de professores na região se caracteriza pelos baixos padrões, aprendizagem carente das disciplinas 

e falta de treinamento prático. 
36

 Os programas de educação à distância para formação pedagógica no serviço (e anterior ao serviço) acostumam 

ser mais eficazes em função dos custos do que os programas de ensino na escola. 
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necessariamente que não estejam conseguindo atingir seus objetivos. Precisam ser analisadas 

sob o viés histórico, político, econômico e social. Fruto da celebração do “Compromisso 

Todos pela Educação”, a política pública PNAIC, neste âmbito, foi e continua sendo objeto de 

análise de pesquisadoras e pesquisadores. O governo federal tomou ciência dos graves 

problemas que acometem a educação básica no tocante à baixa escolarização de crianças, que 

é amplamente constatada através dos instrumentos oficiais de avaliação (ANA e a Provinha 

Brasil) que subsidiam o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. A partir 

destes dados, e de outros indicativos já apontados, implantou a política pública PNAIC.  

Os desdobramentos dos estudos sobre este programa apontaram algumas 

fragilidades já discutidas por nós, porém, guardados o respeito e a ética profissional, nosso 

estudo trouxe contribuições que, em alguns momentos, irão divergir dos estudos já realizados 

em torno do PNAIC. Porém, compreendemos que seja este o papel da comunidade científica: 

o debate em torno de resultados diferentes, porém alicerçados epistemologicamente.    

A instituição de políticas públicas de formação continuada no Brasil não pode e 

não deve fugir ao crivo das análises dos que pesquisam a educação.  As políticas trazem 

consigo aspectos que as marcaram e as singularizam historicamente como a descontinuidade e 

a precarização, problemas recorrentes de governos nas quais prevaleceram e ainda imperam 

ações pontuais em lugar de políticas sólidas de Estado. É fato que não pode ser vista – a 

formação continuada – como a única solução para resolver os agravantes educacionais, 

sobretudo no que se referem à alfabetização, e sim como a continuidade dos esforços da 

sociedade como um todo na incansável busca por uma educação abrangente, emancipadora e 

referenciada, condições estas que se solidificam no momento em que se invista, também, de 

forma sólida e constante, na formação continuada do (a) professor (a). 

Como já sinalizamos, o percurso teórico e metodológico da nossa pesquisa buscou 

valer-se das contribuições de autores que discutem o Materialismo Histórico Dialético. 

Possibilitou-nos assim, compreender o engendramento da política pública no que se refere à 

formação continuada, bem como captar de forma abrangente os dados que os participantes da 

pesquisa nos forneceram. Reservamos então o capítulo seguinte para demonstrar os caminhos 

trilhados por nós na realização desta pesquisa.  
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3 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Pretendemos neste capítulo apresentar o percurso teórico e metodológico que 

trilhamos na realização deste estudo. Como anunciado anteriormente, a natureza da pesquisa é 

qualitativa, porque este tipo de abordagem faz a tentativa de interpretar, entre outros aspectos, 

as representações que os atores sociais dão aos fenômenos, ao mesmo tempo em que coloca 

sob análise a interpretação que estes atores atribuem aos significados. Preocupa-se em 

interpretar a realidade, e não quantificá-la. Em outras palavras, a abordagem qualitativa irá 

primar pela captação dos dados lançando vistas para o rigor da análise inerente à pesquisa. 

Portanto, a abordagem qualitativa se enquadra justificadamente para o desenvolvimento desta 

pesquisa e, sobretudo, consegue criar as condições necessárias para chegar perto do que 

pretendemos: captar as informações dos atores através das ferramentas de coletas de dados, 

tais como, a entrevista, aplicação de questionários e o grupo focal, assim, dentre outras razões, 

este tipo de abordagem se aproxima do alcance dos objetivos propostos neste estudo. 

Uma vez que o objetivo geral da pesquisa é analisar a implementação da formação 

de professores alfabetizadores no PNAIC, buscando considerar essa formação e como ela tem 

acontecido, seus limites e possibilidades, compreendemos que a escolha da abordagem, 

através dos mecanismos de coleta de dados, permite-nos captar numerosas e variáveis 

informações, para daí analisar e apresentar, um resultado sólido e contributivo. 

Os atores envolvidos, profissionais da Educação Básica, compreenderam a 

importância da pesquisa. O engajamento é uma particularidade que se apresenta, segundo 

Minayo (1992, p.21), como diferencial comprometimento solidário dos envolvidos e uma 

inegável “identidade entre o sujeito e o objeto da investigação”. Provavelmente por esta razão, 

os sujeitos da pesquisa, embora sobrecarregados nos afazeres diários, mantiveram o 

compromisso de contribuir com o nosso estudo. 

O trabalho de coleta, apresentação e, posteriormente, a análise dos dados buscou 

os teóricos que discutem os pressupostos do Materialismo Histórico Dialético – MHD. 

Optamos pelas contribuições de Netto (2011), Strauss (1975 apud MINAYO 1992), Engels 

(1952 apud MINAYO 1992), Konder (2011), Saviani (2011), Hengel (apud Inwood, 1997), 

além do próprio Marx (1978). O método constitui o instrumento insubstituível no percurso da 

construção da linguagem científica e decisivo no êxito das pesquisas sociais, pois se propõe 

penetrar no mundo das contradições existentes na relação do objeto com a sociedade em que 

ele está inserido. Priorizamos, portanto este método, principalmente pela característica de 

análise do objeto na sua totalidade. Nesta direção, Cury (1985, p. 35) ressalta: 
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Na totalidade, cada realidade e cada esfera dela são uma totalidade de 

determinações, de contradições atuais ou superadas. Cada esfera da realidade 

está aberta para todas as relações e dentro de uma ação recíproca com todas 

as esferas do real. Mas a totalidade sem contradições é vazia e inerte [...] A 

contradição revela a qualidade dialética da totalidade. 

Compreendemos, pois, que os contributos obtidos pelos mecanismos de coleta de 

dados do nosso estudo, precisam ser analisados do ponto de vista do contexto em que estão 

inseridos. Tomá-los isoladamente consistiria uma fragilidade rechaçada pelo método que não 

admite, para o êxito da pesquisa, a separação sujeito-objeto.  Neste sentido, surge também a 

contradição como categoria metodológica de alta relevância. O processo de investigação parte 

de uma realidade concreta. “Dizendo de outro modo, passa-se do empírico ao concreto pela 

mediação do abstrato [...] Para chegar ao concreto, é preciso superar o empírico pela via do 

abstrato” (SAVIANI, 2011, p. 70-120). 

Os conceitos de concreto e abstrato só podem ser aclarados mediante o debruçar 

sobre os pressupostos teóricos do MHD, embora ambos possuam definições diferenciadas em 

Marx e Hegel. Porém, é possível nos situarmos, mesmo que brevemente, nos estudos de 

Germer (2009) sobre o método na economia política. O autor  ressalta que, “o conhecimento 

consiste no concreto, isto é, na apreensão do objeto analisado como o conjunto dos seus 

componentes interrelacionados de modo definido, ou na estruturação interna do objeto”. Por 

conseguinte, o abstrato nas palavras do próprio Hegel, “designa um conceito produzido pelo 

chamado método da abstração, que consiste em extrair da realidade perceptível – como 

representação mental – uma parte ou aspecto específico. É neste sentido que Marx utiliza o 

termo” (apud INWOOD, 1997, p. 41). Partindo destes princípios, é que pretendemos 

compreender como se desenvolve o PNAIC enquanto política pública de formação continuada 

de professores alfabetizadores tendo para isto a contribuição de uma parte dos sujeitos 

envolvidos neste programa.  

Os alicerces teóricos e metodológicos aqui apresentados com as contribuições dos 

autores que discutem o MHD estabelecem as bases para a compreensão do objeto na sua 

totalidade, de modo a evitar o apriorismo no campo, atentando para estabelecimento do rigor 

científico enquanto pesquisa social, de modo a refutar a visão caótica, que seria a análise 

superficializada do objeto. Tomada como exemplo a população, Marx (1978, p. 116) declara: 

“Assim, se começássemos pela população, teríamos uma representação caótica do todo, e 

através de uma determinação mais precisa, através de uma análise, chegaríamos a conceitos 

cada vez mais simples”. Significa dizer que o método nos move a investigar e compreender os 

elementos que compõem o objeto a fim de compreendê-lo na sua integralidade. Ainda sobre o 

método, enquanto percurso metodológico, segundo o próprio Marx, esse se desenvolve por 
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aproximações sucessivas, tendo o objeto de estudo como “o cientificamente exato (o concreto 

pensado). A realidade é concreta exatamente por ser „a síntese de muitas determinações‟, a 

„unidade do diverso‟ que é própria de toda totalidade” (MARX, 1968 apud NETTO, 2011, 

p.45). 

O caminho teórico-metodológico por nós percorrido buscou compreender, ainda 

que preliminarmente, as relações de trabalho que estão incrustadas no PNAIC, uma vez que a 

política pública é pensada, porém, materializada no exercício profissional docente. Logo, a 

opção pelo método pode e deve favorecer o pensamento crítico que envolve a associação do 

sujeito com o trabalho. Neste sentido, servir à “transformação do real em favor dos interesses 

da classe trabalhadora” (MASSON 2013, p. 59). Dito dessa forma, ao optar pelo percurso do 

materialismo histórico, como pesquisadores, buscamos compreender as relações do sujeito 

com as proposições da política pública PNAIC, o contexto e as condições em que o trabalho é 

realizado, assim como as exigências, às quais são submetidos os professores e professoras, 

para assim compreender o que Marx denominou de “forças produtivas
37

” – relação da força 

de trabalho humana com os meios de produção. 

 Compreendemos, assim, que o docente que exerce sua função no contexto do 

programa, literalmente, cede sua força no ambiente da escola e em contrapartida recebe o 

incentivo financeiro em forma de bolsa: esta relação entre as condições e exigências precisa 

também ser debatida. Para tanto, a escolha do campo de pesquisa, os sujeitos e a coleta de 

dados nos ofereceram o necessário para uma discussão epistemológica que nos situou em qual 

conjuntura se assenta esta relação no PNAIC no que se refere à formação continuada de 

professores alfabetizadores. 

 

3.1 Procedimentos de pesquisa 

 

De posse dos pressupostos teóricos e metodológicos, definimos a delimitação do 

campo de pesquisa e a pesquisa de campo. O trabalho de campo no contexto da pesquisa 

qualitativa é de tamanha importância que o rigor científico não poderia ser pensado sem ele, 

pois está envolto nos referenciais teóricos e toda operacionalização da pesquisa no campo 

conceitual. Para Minayo (1992, p. 107), o trabalho de campo adquire tamanha importância na 

                                                           
37 Força produtiva não é senão a capacidade de trabalhar real dos homens vivos: a capacidade de produzir por 

meio do seu trabalho e com a utilização de determinados meios materiais de produção e numa forma de 

cooperação determinada por eles, os meios materiais para a satisfação das necessidades sociais da vida. 

Disponível em: https://www.marxists.org/portugues/korsch/ano/mes/conceito.htm. Acesso em 25. Out. 2017.  

Para o aprofundamento de “forças produtivas” em Marx, sugerimos Louis Althusser. Sobre a reprodução.  

Petrópolis: Vozes, 2008.  

https://www.marxists.org/portugues/korsch/ano/mes/conceito.htm
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pesquisa social qualitativa por seu caráter comprometido, tornando-se um desafio para quem 

pesquisa, pois “não se pode pensar um trabalho de campo neutro [...] o campo social não é 

transparente, o pesquisador como os autores, sujeitos-objeto da pesquisa, interferem no 

conhecimento da realidade”. Portanto, o trabalho de campo é a espinha dorsal da pesquisa 

qualitativa e ambiente que requer extremo cuidado e rigor por parte do pesquisador.  

O campo de pesquisa é um município localizado na região sudoeste da Bahia com 

população aproximada de setenta e sete mil habitantes (IBGE 2017)
38

. É atendido pelas redes 

municipal, estadual, federal e privada de educação. A rede pública municipal de educação é 

composta por trinta e três escolas que atendem da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino 

Fundamental. O quadro docente da rede municipal conta com quinhentos e trinta e três 

professores, entre efetivos e temporários. A Secretaria Municipal de Educação estima que 

98% do contingente de professores são graduados (PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

2016).  

A escolha do campo se justificou em razão de três fatores considerados por nós 

relevantes: 1) o município celebrou o pacto com a União e aderiu à política do PNAIC desde 

sua criação; 2) participação deste pesquisador na formação, como professor alfabetizador no 

município e, 3) o município concentra os formadores regionais da política pública.  

Elegemos como instrumentos de coleta de dados, o questionário, a entrevista e o 

grupo focal.   

O questionário (APÊNDICE A), como primeiro instrumento de coleta de dados 

foi destinado aos professores alfabetizadores, sujeitos-fim na formação continuada do PNAIC 

que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE C). 

Priorizamos este instrumento porque o mesmo consegue atingir o objetivo de identificar o 

perfil socioeconômico e profissional dos professores, além da possibilidade de revelar quais 

pontos os mesmos elencam como positivos e negativos no PNAIC. Elaboramos mais duas 

perguntas abertas e subjetivas no intuito de captar mais informações que, por ventura, as 

opções de respostas não tivessem sido contempladas nas proposições fechadas, perfazendo 

assim vinte e sete sentenças. 

Inicialmente visitamos as unidades escolares e indagamos quais as professoras 

que já haviam participado da formação. Nos casos afirmativos, reunimos as docentes ali 

mesmo, explicamos o objetivo da visita, e distribuímos o questionário. Dos quarenta e dois 

questionários distribuídos, foram devolvidos um total de quarenta. Não dispondo de um 

                                                           
38 População estimada para 2017 segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/panorama. Acesso em 20 de setembro de 2017. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/panorama
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tempo dilatado para arguir pessoalmente todos os profissionais a respeito do que pensam 

sobre a formação, o questionário se revelou como instrumento mais eficaz porque pode ser 

aplicado concomitantemente a vários sujeitos. Além disso, o fato dos pesquisados 

responderem ao questionário no lugar e tempo escolhidos por eles, é um fator positivo à 

medida que não há “pressão” e os mesmos podem ficar à vontade para, seguramente, dar 

respostas de forma mais pensada. 

 É uma particularidade extremamente positiva deste instrumento: a concessão do 

tempo e o espaço para o questionado (no nosso caso, oito dias de prazo).  Outro atributo é a 

objetividade das questões, o que favorece a precisão das sentenças no sentido de facilitar a 

tabulação dos dados, mas este instrumento possui também algumas limitações, como a 

dificuldade de se pontuar questões subjetivas, o que faz com que tais abordagens sejam 

preteridas, além do índice de devolução, em muitos casos não ser satisfatório. Contudo, 

continua sendo de suma importância para o pesquisador cujos sujeitos pesquisados são 

numerosos.  

Outro instrumento utilizado na coleta de dados foi a entrevista semiestruturada 

(APÊNDICE D). Esta traz uma “fala individual como reveladora dos códigos de sistemas e 

valores contraditórios” (MINAYO, 1992, p. 109), e por ter este caráter revelador, entendemos 

que a entrevista seja, no contexto da pesquisa social, o mecanismo de coleta de dados que, 

embora subjetivo, adquire a capacidade de aproximação dos resultados que se espera no 

contexto da pesquisa qualitativa. Há expectativas de ambas as partes, entrevistador e 

entrevistado. O entrevistador espera que o outro possa discorrer sobre o tema a ponto de 

municiá-lo satisfatoriamente, mas o cuidado é essencial no sentido de não conduzir o 

indagado às resposta que ele – o entrevistador – deseja e, acima de tudo, ter em mente os 

objetivos bem claros do que se pretende.  

Todavia, há probabilidade do intento do pesquisador não ser alcançado, à medida 

que o comportamento pessoal seja imprevisível, em muitos instantes, difícil de ser calculado. 

Noutra vertente, está o entrevistado, cuja situação interpretará de diversos ângulos positivos 

e/ou negativos. O indagado, ao falar e ser ouvido, sem que haja desrespeito ao seu momento, 

prova uma oportunidade de protagonismo talvez nunca antes experimentada, mas também o 

período pode significar para ele, um ultimato, uma invasão ou até mesmo um aborrecimento, 

portanto, no encontro entre entrevistado e entrevistador é natural que haja tensão sem 

necessariamente significar que a entrevista tenha fracassado.  

Na nossa pesquisa entrevistamos 05 (cinco) Orientadores de Estudos e 02 (duas) 

Formadoras Regionais. Este é o total de formadores que compõem o campo de pesquisa. 



55 
 

Além do questionário e das entrevistas, elegemos o grupo focal como um terceiro 

instrumento de coleta de dados. O grupo foi pensado para ser constituído, a princípio, por dez 

professoras que participaram efetivamente da formação do PNAIC desde sua criação. Em 

razão do contingente expressivo de professoras alfabetizadoras, fizemos o convite e deixamos 

que as mesmas se manifestassem, e acabamos por conseguir a adesão de seis alfabetizadoras, 

quantidade que acabou se revelando ideal para o que pretendíamos.  

A técnica do grupo focal permite uma discussão entre pessoas que tenham algo 

em comum e características gerais que os aproximam, no nosso caso, a formação continuada 

de professores alfabetizadores no PNAIC. Este procedimento não surgiu na atualidade, 

Kintzinger (1994, p. 103) enfatiza que a prática foi “primeiramente mencionada como técnica 

de pesquisa em marketing nos anos 1920 e usada por R. Merton nos anos 1950 para estudar as 

reações das pessoas à propaganda de guerra”. Mas, o início dos anos 1980, marca a adaptação 

do grupo focal à investigação científica.  

Nos procedimentos do grupo focal, o papel do pesquisador, assim como na 

entrevista, é de fundamental importância para a obtenção dos resultados. Aqueles que 

pesquisam terão que se esforçar para assegurar que o grupo discuta as questões sem 

interferências diretas, juízos de cunho positivo ou negativo de sua parte. Ao pesquisador 

caberá o papel de mediação.  

Na condução do grupo focal, é importante o respeito do princípio da não 

diretividade, e o facilitador ou moderador da discussão deve cuidar para que 

o grupo desenvolva a comunicação sem ingerências indevidas da parte dele, 

como emissões de opiniões particulares, conclusões ou outras formas de 

intervenção direta. Não se trata, contudo, de uma posição não diretiva. [...] O 

que ele não deve é se posicionar fechar a questão, fazer sínteses, propor 

ideias, inquirir diretamente (GATTI, 2005, p. 8). 

O trabalho com o grupo focal se distingue daquele realizado com entrevistas, 

questionários ou observações, por captar, a partir da interação do grupo, emoções, modos, 

crenças, conhecimentos e condutas que não são sentidos nos outros mecanismos de coleta de 

dados, “constituindo-se uma técnica importante para o conhecimento das representações, 

percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, preconceitos, linguagens e simbologias” 

(GATTI, 2005, p. 11). Com todo material oferecido pelo grupo focal, cabe dizer que é uma 

instrumento que possui seus limites que estão vinculados ao pequeno número de participantes 

que não permite uma ampliação das generalizações. Entendemos o grupo como um 

complemento importante na coleta de dados no decorrer da pesquisa e não – no nosso 

contexto – como ferramenta única. Consideramos que a heterogeneidade do grupo focal 

favoreceu em muito às discussões, uma vez que a fala individualizada traz as características 
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de cada uma, seu envolvimento profissional e social dentro do contexto educacional. São 

depoimentos detalhadamente ricos do cotidiano de cada uma e suas relações com a política 

pública que estamos estudando. Perceptível também foi a clareza e disposição do grupo em 

dialogar, caracterizado pelo respeito à fala da outra que, mesmo divergindo, em momento 

algum foi ocasião de sobreposição à opinião alheia. Foram realizados três encontros cujas 

proposições de temas foram: “a concepção de formação continuada” e “o que pensam sobre a 

formação de alfabetizadores no PNAIC”.  

As reuniões, que foram gravadas em áudio e vídeos, além de uma ata feita por 

uma relatora alheia ao grupo, produziram rico material de estudo, pois ao deixarmos as 

participantes à vontade, porém atentas às temáticas, essas sentiram-se livres para expressar o 

pensamento à medida que depositaram confiança nos pesquisadores.  

Não houve delimitação da quantidade de encontros. Porém, no momento que 

compreendemos que as contribuições começavam a se repetir, decidimos juntos que era a hora 

de encerrarmos as reuniões, e isso se deu ao final do terceiro encontro.  

 

3.1.1 Os sujeitos da pesquisa  

Na formação do PNAIC, este pesquisador foi o único representante masculino no 

âmbito do município, nesta pesquisa, portanto, ao nos referirmos aos sujeitos, os trataremos 

na perspectiva feminina.  

As pesquisadas foram quarenta e duas professoras que participaram da formação. 

Chegamos a este quantitativo buscando junto à Secretaria Municipal de Educação a relação 

dos participantes do programa dos anos 2013 a 2016. Do total de questionários distribuídos, 

houve a devolutiva de quarenta.   

Das professoras que responderam o questionário, trinta possuem graduação em 

Pedagogia; três são graduadas em Letras; três possuem outros cursos de Ensino Superior 

(História e Normal Superior) e quatro frequentaram o curso de Magistério em nível médio. 

Um contingente de vinte e oito professoras possui ao menos um curso de pós-graduação em 

nível de Especialização. Quanto ao vínculo empregatício, trinta docentes são efetivas e 10 

trabalham em regime de contrato temporário. Em relação à carga horária semanal, trinta 

trabalham quarenta horas e dez professoras exercem vinte horas por semana. A média de idade 

das professoras é de quarenta anos, com o tempo de atuação de vinte anos em média 

(APÊNDICE B).  

Dessas quarenta professoras, seis participaram do grupo focal. Todas elas são 

graduadas, com licenciatura em Pedagogia, com, ao menos, um curso de pós-graduação Lato 
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Sensu concluído. Duas professoras, com menos idade e anos de atuação, são contratadas 

temporariamente e 02 professoras trabalham em regime de 20 horas.  

As participantes do grupo focal serão tratadas pelo seu nome antecedido de 

“Prof.” para identificá-las como professora alfabetizadora, como foi acordado. São elas: 

Andreia, Suely, Ivanilda, Sandra, Sebastiana e Elane. 

Gráfico 1 - Formação das professoras alfabetizadoras. 
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Gráfico 2 - Vínculo empregatício 
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Gráfico 3 - Formação Acadêmica das alfabetizadoras 
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Gráfico 4 - Regime de trabalho 
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Foram entrevistadas cinco Orientadoras de Estudos e duas Formadoras Regionais, 

que serão identificadas pelas siglas OE
39

 e FR, respectivamente, seguidas por um nome 

pessoal
40

.  

A OE. Gal começou sua carreira como docente do meio rural, trabalhou por 14 

anos em escolas do campo com turmas multisseriadas. Após este período, veio para o meio 

urbano onde trabalha com o Ensino Fundamental anos iniciais há 30 anos. Além da docência, 

a mesma relata que exerceu os cargos de vice-diretora e coordenadora pedagógica. Possui 

graduação em Pedagogia e dois cursos de pós-graduação: Psicomotricidade e Gestão Escolar 

e Educacional. Atuou no PNAIC de 2013 a 2016. 

A OE. Nete possui 19 anos de atuação como docente. Começou trabalhando na 

Pré-escola e depois iniciou a trajetória como alfabetizadora. Tem experiência em projetos de 

ciclo a exemplo do Ciclo Básico de Aprendizagem Inicial (CBAI) e Ciclo Básico de 

Aprendizagem Sequencial (CBAS). É graduada em Pedagogia com especialização em 

Alfabetização e Letramento. Atuou no PNAIC de 2013 a 2016. 

Nossa terceira colaboradora, a OE. Mila, se especializou em Gestão Escolar e 

Institucional.  Quando concluiu a graduação fez concurso e passou a fazer parte da rede 

municipal de ensino atuando nas escolas do campo, com classes multisseriadas. Depois dessa 

experiência, foi convidada a ser apoio pedagógico no departamento das escolas do campo até 

o ano de 2015, assumindo as funções de coordenadora pedagógica e Orientadora de Estudos 

do PNAIC durante quatro anos, de 2013 a 2016. Ela salienta ser a parte teórica o ponto forte 

de sua formação, pois embora não detenha muitos anos de experiência, seus estudos em 

educação foi o diferencial no processo seletivo de escolha das formadoras de estudos.  

A OE. Lila, nossa outra colaboradora, iniciou sua carreira há 18 anos já 

participando de políticas de formação continuada. A exemplo de Nete foi professora dos 

programas CBAI e CBAS. Tem as seguintes especializações: Psicopedagogia; Gestão Escolar; 

                                                           
39 As Orientadoras de Estudos serão designadas pelos cognomes, uma vez que assinaram o TCLE nos 

autorizando.  
40

 As Formadoras Regionais serão identificadas como “FR Nilda” e “FR Lene”. 
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Educação Especial e Inclusão Social; Pró-Gestão e Pró-Letramento. Atuou no PNAIC de 2013 

a 2016.  

A quinta entrevistada, a OE. Déa, com Pós-graduação em Alfabetização e 

Letramento e também em Psicopedagogia, tem experiência no programa Pró-Letramento do 

MEC. É docente do Ensino Fundamental há 20 anos, professora do quadro efetivo da rede de 

municipal de ensino em outro município vizinho há 11 anos. Atua no Pacto/PNAIC desde 

2013 até o presente momento. 

De posse das falas, iniciamos o processo de transcrição do conteúdo para a análise 

dos dados. O que essas falas nos revelaram, será analisado no próximo capítulo. 

Entrevistamos também duas Formadoras Regionais. As duas entrevistadas são 

graduadas em Pedagogia com cursos de Pós-Graduação na área da educação. Da mesma 

forma que tratamos do percurso profissional das Orientadoras de Estudos, entendemos ser 

importante elencar os perfis das formadoras, a seguir. 

A FR. Lene faz parte do quadro de servidores do município e do estado. É 

Pedagoga com Pós-graduação em Gestão Escolar pela Universidade Federal da Bahia – 

UFBA. Especializada em Leitura e Letramento e, ainda em Psicopedagogia. Possui 

experiência em docência e coordenação pedagógica na Educação Infantil, Alfabetização e 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Assumiu o cargo de Secretária de Educação do 

município investigado no período de abril de 2012 a maio de 2013. É formadora do PNAIC 

desde 2013. 

A segunda formadora entrevistada, FR Nilda é Mestre em Ciências da Educação, 

licenciada em Pedagogia pela UESB e em Letras pela Universidade Salvador – UNIFACS. 

Especialista em Política Pública e Gestão Democrática pela UESC. Iniciou na carreira docente 

há 37 anos lecionando para crianças de 03 a 04 anos na rede municipal de ensino. Nos anos de 

1980 já atuava no Projeto Alfa, projeto este que tinha a finalidade de alfabetizar crianças até 

aos nove anos de idade. Atuou também no ensino privado por oito anos, e há 27 anos faz parte 

do quadro efetivo da educação estadual. Atuou também na coordenação pedagógica do 

município durante quatro anos. Assumiu o cargo de Secretária de Educação do município 

investigado nos anos de 2007 e 2008. Tutora do programa PROGESTÃO. Em 2011 foi 

convocada pelo governo estadual para fazer parte da equipe formadora do PNAIC, onde atuou 

até 2016.  

Elencamos, portanto, os perfis de todas as participantes da nossa pesquisa. 

Ratificamos que o senso colaborativo foi de suma importância para o desenvolvimento deste 

estudo, sobretudo pela clareza e fidedignidade com as quais trataram a temática proposta. 
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Ademais, o envolvimento profissional das cooperadoras só enriqueceram os dados que serão 

discutidos posteriormente. 

 

3.1.2 A organização e análise dos dados 

 

Como já anunciado, o primeiro mecanismo de coleta dos dados foi o questionário. 

Fomos às escolas e, ao encontrarmos alfabetizadoras que participaram e/ou participam do 

PNAIC, reunimo-nos ali, explicamos o objetivo, lemos o TCLE e distribuímos o questionário. 

O mesmo consta de sentenças fechadas que permitiram dinamizar o processo de filtragem das 

informações para traçar, através delas, o perfil socioprofissional das professoras. As duas 

sentenças abertas, que convocam a professora a discorrer sobre o que as mesmas elencam 

positivo e negativamente sobre PNAIC, foram analisadas e, uma vez cruzando as 

informações, montamos um quadro com as mesmas (dispensando as que se repetiam) que 

foram aglutinadas às demais opiniões coletadas pelo grupo focal e pelas entrevistas. 

De posse das entrevistas gravadas em áudio, fizemos a transcrição na íntegra de 

todo material. Uma vez transcrito, realizamos a leitura reiterada vezes a fim de organizarmos 

as falas de modo a categorizá-las. A partir dos depoimentos e categorias decidimos por 

discutir os dados à parte que traremos nas sessões referentes a cada categoria apontada pelos 

dados.   

A respeito do Grupo Focal, comunicamo-nos por uma rede social e então 

passamos a agendar as reuniões. No primeiro encontro, optamos por conhecer melhor cada 

uma através de suas narrativas. Pedimos que discorressem sobre as suas trajetórias na 

educação, passando pelo o que elas pensavam sobre formação continuada até o ponto em que 

passaram a fazer parte da formação do PNAIC. Cada participante ficou à vontade para relatar 

sua trajetória, falar sobre suas vidas como trabalhadoras se remetendo à autobiografia. 

Embora não fosse nossa intenção, os relatos autobiográficos
41

 enriqueceram as discussões em 

razão das singularidades e pluralidades, que sempre vêm à tona quando se trata de ouvir as 

trajetórias dos sujeitos nas pesquisas sociais. Este momento se mostrou rico para o nosso 

trabalho, pois o professor é entusiasta de oportunidades que valorizem seus depoimentos. 

Na segunda reunião do grupo focal, novamente contamos com as seis 

participantes. Constatamos que, de fato, o número de seis participantes neste momento se 

                                                           
41 O trabalho de Bueno, Sousa, Catani e Chamlian (2006) sistematiza o percurso do grupo, destacando pesquisas 

realizadas, experiências desenvolvidas com projetos de formação de professores em serviço com base nas 

histórias de vida como perspectiva de formação e autoformação.  
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mostrou o suficiente. Nesta reunião, que consideramos tão proveitosa quanto a primeira, 

lançamos um questionamento sobre a formação continuada. O debate foi riquíssimo e, diante 

dos depoimentos, sobretudo, os restritivos quanto à formatação das políticas de formação 

continuada, decidimos por lançar um questionamento provocador: “Diante das avaliações 

feitas por vocês, qual o modelo de formação continuada atenderia às expectativas de cada 

uma?”. Para nossa satisfação, os entendimentos do grupo foram diversos, porém bem 

alicerçados e seguros. As considerações do grupo, neste contexto, assim como as demais, 

serão trazidas numa seção à parte.  Saímos extremamente satisfeitos do encontro. 

A terceira reunião do Grupo Focal contou com a participação de cinco integrantes, 

pois uma delas não compareceu por problemas de saúde. Mas o encontro foi tão produtivo 

quanto os demais. Embora o PNAIC tenha sido mencionado por diversas vezes ao logo das 

falas anteriores, a proposição para este momento foi exclusivamente nosso objeto de pesquisa. 

Ressaltamos a importância de tratar o assunto com a sinceridade de costume e pedimos que 

discorressem a respeito, trazendo os pontos cruciais do programa. Reafirmamos para isto, o 

compromisso de manter o anonimato, embora houvesse a autorização para a divulgação de 

seus nomes. Propomos então uma questão inicial: “Como vocês enxergam o PNAIC?”. Daí 

por diante nossa intervenção foi mínima em razão das contribuições diversas que geraram um 

material consistente de relatos que foi transcrito para posterior análise, assim como o material 

das reuniões anteriores.  

Os dados fornecidos pelas seis professoras que compõem o grupo focal nos 

revelaram os principais aspectos elencados pelos sujeitos no que se referem à política de 

formação continuada no PNAIC. Depois de reiterada leitura, fizemos um quadro no qual 

categorizamos os resultados atentando para as expressões e palavras que se repetiam, em 

seguida pudemos eleger três aspectos relevantes aos quais nos debruçamos: a formação 

continuada; o PNAIC; e a precarização do trabalho docente. Este último ponto surgiu como 

categoria de conteúdo, originado da organização dos dados. Assim como na entrevista, os 

dados foram categorizados e serão abordados num capítulo específico. 

 

3.1.3 Cuidados éticos com a pesquisa 

 

Este pesquisador possui um envolvimento muito próximo com a rede municipal 

pesquisada. Compreendemos então que a responsabilidade ética, que é inerente a quem 

pesquisa, pela característica da aproximação, demandou um cuidado maior. Desde as 

primeiras abordagens, nós esclarecemos os objetivos e as responsabilidades que cada uma 
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assumiria diante das contribuições. Tomando como exemplo as entrevistas, ratificamos que as 

entrevistadas teriam acesso ao teor transcrito antes mesmo da publicação desta pesquisa, 

porém para nosso contento, nos dispensaram  dessa tarefa por confiarem na fidedignidade 

com a qual trataríamos os conteúdos gravados. Assim também transcorreu com as demais 

envolvidas. Entretanto, atentos à prudência que deve nortear as pesquisas sociais.  

Entendemos como produtivo o fato de conseguirmos aplicar três recursos de 

coleta de dados: o questionário, a entrevista e o grupo focal. Assim, foi necessário atenção 

quanto à análise dos elementos coletados no sentido de fidelizar as informações (que foram 

numerosas) sem, no entanto, deixar de levar em consideração a relevância de cada dado 

coletado. 

No próximo capítulo discorremos sobre a formação continuada do PNAIC. 

Discutimos esta política pública sob as contribuições dos dados coletados no questionário, nas 

entrevistas e nas discussões do grupo focal. Os dados foram tratados e analisados neste 

capítulo por entendermos que, ao discuti-los foi possível tratá-los à medida que ofereceram os 

possíveis retornos dos objetivos propostos.  
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4 A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC 

 

Após o levantamento, a coleta e a organização dos dados, pretendemos neste 

capítulo analisar os elementos evidenciados empiricamente. Como já anunciamos, ao 

optarmos por três técnicas de coleta, aplicadas a grupos distintos, obtivemos como resultado 

vasto material de denso conteúdo. Compreendemos que é necessário fugir do que os dados 

aparentemente nos revelaram, e, ao mesmo tempo, atentarmos para o tratamento ético no 

sentido de fidelizar as informações coletadas, ou seja, o que nos propusemos à medida que 

optamos pelo Materialismo Histórico Dialético como método de pesquisa.    

Ao final, elegemos três amplas temáticas que, a nosso ver, responderam à questão 

de pesquisa e alcançaram os objetivos pretendidos, ambos propostos neste estudo. As 

temáticas as quais nos debruçamos foram: a formação continuada e sua relação com o Pnaic, 

o trabalho docente e a formação continuada e a política pública de formação docente. Todas se 

desdobraram claramente em temas recorrentes que aparecem clarificados nos relatos. São 

eles: 

Quadro 4 - Categorias de conteúdo 

Categorias de conteúdos Recorrências 

1 A formação continuada e sua relação com o 

Pnaic 

A formação continuada como uma condição da 

própria formação 

O conteúdo da formação 

A relação entre a formação e a prática das 

professoras 

A relação da formação e a organização da escola 

(gestão) 

2 A formação continuada e sua relação com o 

trabalho docente  

A relação entre a formação continuada e as 

condições de trabalho 

A formação continuada como um elemento de 

precarização 

3 Política pública de formação docente O pacto federativo 

Transitoriedade das políticas/desinvestimento 

Papel do ente federativo municipal 

 

Discorremos a seguir cada uma grande categoria de conteúdo e suas ocorrências. 
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4.1 A Formação Continuada e sua relação com o PNAIC 

 

Se há três décadas a conclusão de um curso de ensino médio era vista como 

suficiente para a formação das professoras, as profundas mudanças do ponto de vista social, 

econômico e, sobretudo, profissional no campo da educação, ocorridas especialmente a partir 

do final da década de 1990, fizeram com que houvesse uma expansão pela busca por 

crescentes e contínuas formações
42

. Algumas dessas são frutos das exigências de mercado sob 

a égide da política do capital que insistiu, e ainda reitera a premissa de mercantilização da 

educação pública a qual tem introduzido, no meio educacional, designações de gestão 

gerencialista, como reciclagem, atualização e aperfeiçoamento, em detrimento da expressão 

“formação continuada” e sua relação com o desenvolvimento profissional. Somado a isso, a 

exigência de “aperfeiçoamento” do trabalho docente, fez surgir uma gama de possibilidades 

de formações oferecidas pelas instituições privadas, fora das universidades, porém de caráter 

e qualidade discutíveis (MAUÉS, 2009). 

Reiteramos que a formação continuada diz respeito à coletividade das ações 

contínuas na perspectiva mais informativa, enquanto o desenvolvimento profissional é um 

“processo mais vivencial, mais integrador” (OLIVEIRA FORMOSINHO, 2009 p. 225). 

Sendo assim, não há como esquivarmos da necessidade de crescente desenvolvimento do 

conhecimento (científico e pedagógico), que vai além da formação pedagógica inicial, 

exigência intrínseca da própria especificidade do trabalho docente, a qual se relaciona à 

prática social, à natureza do conhecimento epistemológico e à formação humana em tempos e 

espaços determinados historicamente.  

A formação continuada é um apelo inquestionável frente aos desafios propostos 

pelo trabalho das professoras.  A concepção de formação continuada expressa pelos sujeitos 

da pesquisa sobre o PNAIC pode ser compreendida nesse sentido, salientando sua finalidade, 

validade para proporcionar às professoras alfabetizadoras o crescimento, conhecimentos de 

natureza teórica sobre seu aluno, sobre como ele se relaciona com o estudo e como o 

professor pode tomar decisões para garantir a apropriação desse conhecimento pelo discente 

através da prática.  

Assim, à medida que os sujeitos da pesquisa enfatizaram o mérito dos 

pressupostos de natureza teórica, concomitantemente, pressupõe-se que as mesmas 

                                                           
42

 Dados do MEC indicam que os Cursos superiores tiveram aumento de 130% nas matrículas de 2000 a 2013 

(BRASIL, 2017). Disponível em: http://www.brasil.gov.br/educacao/2015/10/cursos-superiores-tiveram-

aumento-de-130-nas-matriculas-de-2000-a-2013. Acesso em 19 de novembro de 2017. 

http://www.brasil.gov.br/educacao/2015/10/cursos-superiores-tiveram-aumento-de-130-nas-matriculas-de-2000-a-2013
http://www.brasil.gov.br/educacao/2015/10/cursos-superiores-tiveram-aumento-de-130-nas-matriculas-de-2000-a-2013
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conceberam a formação continuada dentro do programa indissociável do desenvolvimento e a 

necessidade de aperfeiçoamento de suas práticas pedagógicas. 

„Como está o meu aluno e o que é que eu vou estudar com ele? De onde eu 

preciso partir, onde eu estou, aonde eu preciso chegar?‟.  Ela [a formação 

continuada] precisa realmente ser presente com todos os professores, não só 

os alfabetizadores como os professores do primeiro ao quinto ano. E nós 

professores, precisamos realmente estar atualizando sempre, estudando 

sempre. (OE. GAL) 

Eu vejo a formação continuada, apesar de muitas vezes deixar a desejar, que 

a gente sabe que tem os contratempos, os pormenores, mas, traz benefícios 

pra gente, pra nossa atuação pedagógica. (Prof.ª ANDRÉIA) 

Os depoimentos da Orientadora de Estudos e da Professora Alfabetizadora 

puderam ser compreendidos como sinalização do valor do conhecimento científico na 

tentativa de auxiliar as docentes nas questões epistemológicas que abrangem a educação, pois 

a relação ensino e aprendizagem  nessa perspectiva, estaria atrelada a condições não somente 

instrumentais (ambiente, recursos) e sim, também, à compreensão dos processos que 

envolvem o aprendizado como um todo. “Sua experiência teórica é composta pelos esquemas 

cognitivos ligados aos seus conhecimentos práticos e outros encadeados a esses 

conhecimentos” (SACRISTÁN, 1999, p. 55). Ao pensar por este prisma, a Orientadora de 

Estudos e a professora ratificaram a importância da formação continuada como processo de 

melhoria da prática e reconheceram também, que a formatação do programa contempla os 

pressupostos teóricos. 

Nesta direção, ainda que posteriormente as falas tecessem críticas de naturezas 

diversas, as colaboradoras reconheceram a importância do programa nos estudos de natureza 

prática e teórica, tendo o ambiente escolar como espaço propício a tais reflexões, uma vez que 

a materialização do conhecimento se cristaliza na ação docente. “O ponto de partida é a 

prática, sobre a qual e coletivamente se exerce a reflexão e a mudança da prática”. 

(PEREIRA, 2007, p. 14), ou seja, compreender o que é a formação continuada, a que se 

destina e principalmente sua importância, é um passo determinante. 

Para mim, cuja experiência teórica era na universidade, ele [o PNAIC] 

ajudou muito, pois foi um instrumento tanto para ajudar os professores que 

eu estava orientando, quanto a mim mesma, no trabalho em sala de aula. Ele 

dava suporte teórico. (OE. MILA) 

Ele [o PNAIC] ofereceu um estudo contínuo, com suporte teórico, prático e 

de orientação durante o ano. (Prof.ª 21).  

Possibilitou-nos reflexão da prática, análise dos meus saberes. (Prof.ª 19) 
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Percebemos com clareza que as entrevistadas, apontaram como positivo o caráter 

teórico-conceitual dessa formação continuada. Ao sinalizarem suas concepções, 

simultaneamente revelaram a relevância de aderirem às propostas do PNAIC. 

A gente tem que ter essas formações mesmo, porque se não, a gente não 

entende, por que o aluno tá ali sem prestar atenção? „Pegando fogo‟? A 

formação faz a gente entender esse processo. E você buscar uma forma que 

seu trabalho seja significativo. A formação faz a gente entender esse 

processo. (Prof.ª SANDRA) 

“Entender esse processo” no depoimento da Professora Sandra,  significa, para ela 

portanto, que a teoria pedagógica não deve estar dissociada da prática, por assim entender que 

o trabalho docente, não sancionado pelos pressupostos teóricos, corre o risco de se tornar 

tecnicista assentado apenas na experiência da prática. Se pensarmos que o PNAIC é uma 

formação com duração em torno de três anos, reconhecer a instituição dos pressupostos 

epistemológicos nos momentos de formação, além de um ganho significativo é, também, fazer 

justiça à política uma vez que outras pesquisas apontaram o oposto, ou seja, compreendeu que 

o programa era voltado somente ao treino a exemplo do estudo de (ROSÁRIO, 2015, p. 2) 

alertando que “documentos do programa fazem parte de uma rede de relações que envolvem 

também avaliação, propostas curriculares e materiais didáticos entendidos por nós como 

diretivos”. Os dados evidenciam, no nosso caso que, ao trazer a discussão também para o 

campo teórico, a metodologia do PNAIC pode estabelecer uma linha de discussão não apenas 

no viés da prática. 

As professoras alfabetizadoras estabelecem a relação entre a importância da 

formação continuada e a natureza dinâmica de seu trabalho. “Creio que a formação do 

professor, ela nunca acaba. Por quê? Porque o professor, ele é, além de professor, aprendiz”. 

(Prof.ª SEBASTIANA). Compreendemos também que ao se referir a “professor aprendiz
43

”, a 

professora chama a atenção para a inevitabilidade de contínua formação tendo em vista às 

variações que cercam a educação, transformações sucessivas de ordem social, tecnológica e 

comportamental.  

As entrevistadas e respondentes do questionário reforçaram o entendimento do 

caráter formativo do PNAIC assentado na premissa da importância de se evocar os 

pressupostos teóricos no formato e na instituição das políticas que envolvem a formação de 

                                                           
43 No momento da reunião do grupo focal, não indagamos à professora se a mesma conhecia a expressão 

“professor aprendiz”. Este é um conceito amplo e está explicitado na obra, “O Professor Aprendiz – Criar o 

Futuro”, cujo título original é “The learning teacher – Creating the Future”, 1995. Esta obra está disponível na 

íntegra no sítio: http://www.fep.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/FEP/docs/O_Professor_Aprendiz.pdf. Acesso 

em 22. Nov.2017. 

http://www.fep.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/FEP/docs/O_Professor_Aprendiz.pdf
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professores. Pressupostos estes que, uma vez ratificados, tendem ao enfrentamento do 

tecnicismo. Posto dessa forma, Saviani (2003, p.13) caracteriza a formação continuada de 

cunho tecnicista. 

O elemento principal passa a ser a organização, racional dos meios, 

ocupando o professor e o aluno posição secundária, relegados que são à 

condição de executores de um processo.  Colocar a figura docente no viés 

cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de 

especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais 

(SAVIANI, 2003, p.13). 

Reiteramos que, o fato de atentar também para a técnica não é um demérito de 

qualquer que seja a política pública, uma vez que os processos de aquisição de habilidades e 

procedimentos que podem escapar à formação inicial necessitarão ser aprimorados, porém, 

antes de tudo, numa perspectiva não impositiva e sim coparticipada. Em suma, Goodson 

(2003, p. 48) adverte que “a política deve basear-se em algumas teorias ou hipóteses em torno 

da prática educacional. Se essas hipóteses forem corretas, a política chegará aos resultados 

pretendidos”. Portanto, aprender a fazer, merece espaço no planejamento da política, mas, 

ainda que seja parte do processo de profissionalização, não pode se traduzir na premissa que 

dá o tom da formação continuada. 

Neste sentido, “O PNAIC é formação teórica para nós e para os professores, 

porém ele [o professor] tem que levar a teoria para aplicar na sala de aula” (OE. DÉA).  Uma 

vez atestada através dos depoimentos, a concepção de formação continuada, sua importância 

se mostrou perceptível na maior parte dos testemunhos das envolvidas na pesquisa. Neste 

mesmo caminho, chamou-nos a atenção um depoimento cujo teor é: “Aceitar com bons olhos 

a mudança, o confronto. Depois do PNAIC, entendi que realmente a teoria tem sua 

importância e a prática também tem; as duas caminhando juntas” (OE. LILA). A quem se 

insere, requer deste, o propósito de se despir e/ou refletir as práticas costumeiras porventura 

não exitosas, em determinados momentos, para dar lugar ao debate. Só a partir dessas 

desconstruções, em todo o momento, necessárias, num movimento dialético, é que o sujeito 

tem condições de compreender a dimensão da importância de adentrar nos fundamentos. 

O destaque que as entrevistadas deram à oportunidade de busca pelo 

conhecimento, através da formação oferecida pelo PNAIC, se assenta na predisposição em 

admitir que não há espaço na educação para uma ação docente voltada apenas para o 

desempenho, sem uma clara intenção crítica que a sustente. Em suma, tais premissas precisam 

alcançar todo o corpo que compõe a equipe de formadoras, uma vez que as alfabetizadoras, 

especificamente do PNAIC, muito provavelmente tendem a seguir as orientações do grupo 

formador. Neste sentido, o plano da formação continuada necessita pensar as formadoras 
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como sujeitos participantes, melhor dizendo, pensá-las também como sujeitos-fim e não 

apenas as alfabetizadoras. Esta estratégia visou desenvolver nas formadoras o entendimento e 

aplicação de conceitos teóricos e práticos associados, porque, de fato, é importante que 

aquelas que ministram a formação compreendam esta dinâmica.  

É a concepção instaurada no formador, se o formador, já tem essa concepção 

tecnicista, ele vai ser um breve tarefeiro, na oficina pedagógica do PNAIC, é 

pensar o que tá fazendo, é reflexão da sua própria prática. (FR. LENE) 

Os formadores trabalhavam com a gente da mesma forma que a gente ia 

trabalhar com os professores, era como se fosse também uma aula, por quê? 

Porque uma das propostas do programa era a rotina didática então, a gente, 

nas formações, já se trabalhava dessa forma. (OE. NETE)  

Porém, o programa desde sua implantação, não instituiu a formação para o 

coordenador pedagógico que atua nas escolas. A pesquisa de Santos (2015) já trouxe este 

alerta e compreendemos também que era uma lacuna considerável que persistiu até o ano de 

2016
44

. Uma vez que as professoras traziam as experiências adquiridas na formação, se 

caracterizava um contrassenso discutir com os coordenadores pedagógicos as recomendações 

do PNAIC em razão da falta de contato destes com as cursistas. Simplificando, a coordenação 

pedagógica ficava alheia ao que se passava nas formações, o que suscitava insegurança nas 

professoras. 

[no PNAIC] Sem coordenador pedagógico da escola, como que eu tenho 

uma visão de letramento? Matemática? E meu coordenador, talvez não 

tenha? E como ele pode me orientar nas minhas dúvidas? E ajudar nas 

atividades interventivas, junto àquele aluno com dificuldade? Se ele também, 

não está bebendo na mesma fonte? (FR. NILDA) 

Daqui os alunos saírem da sala, que você libera, já passa meia hora, aí 

quando a coordenação vem, já passou uma hora. (Prof.ª SEBASTIANA) 

É muita coisa, aí, quando chega final do ano, a coordenadora vem de lá: 

„Quantos meninos há pra serem reprovados? Ah, vê aí, tem muito menino 

pra reprovar, pode não‟. Quantas vezes, ela veio em minha sala, sentar e 

ajudar? Nenhuma, só quer resultado. (Prof.ª ANDRÉIA) 

Portanto, uma das fragilidades do programa expressa na ausência do coordenador 

pedagógico, reduziu o alcance dos êxitos da formação por haver um distanciamento deste com 

a proposta teórico-metodológica do PNAIC, mas isso é apenas parte de uma problemática 

maior que reside no “isolamento” das cursistas por parte da gestão no que se refere ao 

comprometimento com as questões da materialização da política e auxílios necessários. O 

depoimento da professora Sebastiana deixa cristalizada a conjuntura vivenciada por elas. O 

                                                           
44

 Com o PNME (2016) o Coordenador Pedagógico já aparece integrado ao novo formato do PNAIC. 
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“aparecimento” do coordenador pedagógico apenas nos momentos de planejamento (e por 

pouco tempo) evidencia um hiato entre as docentes e este agente tão importante e necessário 

ao andamento das ações preconizadas pela formação continuada. 

Se a formatação da política pública não alcança a gestão, como será possível a 

compreensão do papel a ser desempenhado pelo PNAIC? Compreendemos que, à medida que 

a equipe gestora fizesse parte do corpo de cursistas, haveria um engajamento maior, mas o 

fato de não ser contemplada não exime a gestão da sua incumbência.   

Ano passado, eu estava com terceiro ano e tive dezesseis reprovações, a 

direção da época me perguntou, se tinha como rever, falei que não, que os 

meninos não estavam lendo, estavam começando a ler, como eu iria mandar 

pra o quarto ano? (Prof.ª SANDRA, grifo nosso) 

Talvez trazer mais outras áreas, no caso do diretor, coordenador pedagógico, 

para esse pessoal todo participar das formações: alguns iam, mas nem todos 

tinham a condição de frequentar, pois inclusive as formações eram aos 

sábados, com o agravante de nem todos receberem a bolsa de estudos. (OE. 

MILA) 

Segundo Furtado (2017), “Uma característica crucial de um processo de 

Formação Continuada efetivo é contemplar as três dimensões da formação docente: a 

dimensão científica, a dimensão pedagógica e a dimensão pessoal”. A primeira dimensão, diz 

respeito à compreensão dos conteúdos a serem desenvolvidos, assim como o estudo para a 

percepção de como o aluno aprende. A formação continuada do PNAIC constituiu-se de 

arcabouço teórico que auxiliou as docentes neste sentido. Recorremos às palavras das 

professoras que coadunam com essas características. 

O meu aluno de hoje, não é mais o aluno de dezenove anos atrás, quando eu 

alfabetizei pela primeira vez, então a gente tem que estar correndo atrás 

sempre, aprendendo mais. (OE. NETE) 

Preciso conhecer os níveis de escrita e atividades interventivas, pra fazê-los 

avançar, porque só dizer e diagnosticar somente, e não dá os 

encaminhamentos... „Sim, essa prática sua, vamos refletir sobre a prática? 

Porque que esses meninos escrevem desse jeito? Como que ele pensa, pra 

escrever dessa forma? Preciso conhecer os níveis de escrita?‟. (FR. NILDA) 

Não é só fazer, mas, é refletir o que fazer e por que está fazendo
45

. Alfabetiza 

dessa forma, por quê? Por que se trabalha em cima da leitura, da contação 

(sic) de estória, da produção de texto, da análise linguística? Não trabalha 

em cima do “ba”, do “be”...? (FR. LENE). 

Optamos por trazer a última fala acima, na íntegra, pois compreendemos que seja 

um depoimento cujo teor suscita um rico debate acerca dos pressupostos metodológicos no 
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 Remete-nos às palavras de Schön (2000, p.8), “o pensar o que fazem enquanto fazem”. 
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contexto da alfabetização, por esta razão o registramos. Entretanto, ainda que compreendamos 

quão importante sejam estes pressupostos, este não é nosso cerne, priorizamos aqui o trecho 

que defende a reflexão na dimensão teórica da formação continuada por entendermos que, 

ainda que o (a) docente valorize e busque a pesquisa, o conhecimento teórico pode encontrar 

dificuldades de efetivação junto à prática se esta não for uma ação reflexiva. Ou podemos 

seguramente afirmar, que a reflexão precisa permear toda ação docente, seja qual se desponte. 

Ainda se tratando da dimensão científica, um componente preponderante no 

PNAIC foi o convênio com as IES. “Outro ponto, foi a formação de muitíssima qualidade, os 

módulos muito ricos, embasamento teórico. A parceria com as universidades, não foi algo 

solto. Houve um direcionamento, um caminho a seguir” (OE. LILA). Compreendemos, pois, 

que as Universidades são um caminho seguro quando se pensa no desenvolvimento científico 

em prol da educação. A formação continuada se valeu dessa contribuição importante para o 

seu direcionamento assinalado pela Orientadora de Estudos. 

A dimensão pedagógica da formação continuada, “ocupa dos métodos, técnicas e 

recursos de ensino. Um sem fim de possibilidades metodológicas se apresentam aos 

professores em função do avanço da tecnologia em todas as áreas” (FURTADO, 2017). Neste 

caráter, como já abordamos, associada aos pressupostos teóricos, o PNAIC e seu conteúdo se 

constituiu e preocupou-se também do fazer pedagógico, ou seja, indicou e discutiu práticas. 

[O PNAIC] Me fez rever certas teorias, certas práticas. Às vezes eu tinha 

uma prática não condizente com a teoria, e às vezes achava que uma teoria 

não daria certo com a prática. Então quando fui estudando, fui entendendo 

que, realmente, a teoria tem seu valor como a prática também, as duas 

precisam caminhar juntas. (OE. LILA) 

Novas ideias que favorece teoria e prática. (Prof.ª 07) 

[Dos pontos positivos dessa formação] Enriquecimento da rotina 

pedagógica; perspectiva de alfabetizar letrando e acesso diário à leitura. 

(Prof.ª 09) 

Sugestão de atividades; material de apoio e troca de experiências. (Prof.ª 11) 

No geral, eu acho que foi algo positivo, pois abriu uma possibilidade para a 

rede trabalhar mais de forma lúdica. Alguns professores que realizam a 

„leitura deleite
46

 e a sequência didática‟ „incomodam‟ [contagiam] os outros a 

ponto deles aderirem também. (OE. LILA) 
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 Leitura Deleite e Sequência didática são estratégias formativas e opções metodológicas conjuntas adotadas 

pelo PNAIC. Visam incentivar os alunos à leitura diária de forma descontraída e prazerosa com objetivo de 

contribuir nas mudanças atitudinais para a formação de leitores e leitoras. É uma recomendação, porém as 

professoras ficam livres para estabelecer em quais momentos desenvolver estas ações. 
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Precisamos beber nas mesmas fontes, de pressupostos teóricos, 

metodológicos. Aí a gente vai percebendo se aquela metodologia deu certo 

pra aquele menino aprender. As pessoas não aprendem iguais, da mesma 

forma. (FR. NILDA) 

Ao elencar essas características na formação, as alfabetizadoras denotam 

compreender esta dimensão como propícia ao seu desenvolvimento prático docente. Nos 

encontros do PNAIC há o espaço também para grupos de professoras exporem suas 

metodologias empregadas nas aulas. No planejamento de encontros posteriores, grupos de 

professoras são designados a desenvolverem trabalhos concernentes às turmas em que atuam 

para, nos próximos encontros, apresentar e discutir o que foi empregado. Neste sentido da 

prática, compreendemos que o programa não “ditava” os procedimentos, sugeria. As 

professoras dispunham da liberdade para opinar, propor, modificar, enfim, “o planejamento, 

que às vezes a gente fazia lá, em grupo mesmo, aquela parte era muito boa” (Prof.ª 

SANDRA). 

Havia sequências didáticas, projetos maravilhosos no nosso município. Nós 

tivemos assim, coisas boas mesmo, que não faz vergonha a gente tirar foto e 

mostrar para Brasil inteiro. (OE. NETE) 

O professor também tinha que sugerir criar a sequência didática. Houve 

momento que nós trazíamos prontas, mas também o professor tinha que criar 

suas sequências didáticas. Algumas fizeram isso da forma que a gente 

pensou. (OE. LILA)  

Estes depoimentos traduzem outros na perspectiva do programa de investir nas 

discussões de cunho metodológico, compreendemos que seja um avanço na formatação dessa 

política. “Essa é a palavra certa: agregar. ele não veio te dizer assim: „Não. Tá errado, o que 

você tá fazendo‟! Não. Ele [o PNAIC] é mais uma proposta, que de forma alguma é 

engessada, é muito flexível, ele veio agregar” (OE. DÉA), pois, o fato de abrir espaços para 

proposições tanto práticas como teóricas, sinaliza uma participação mais efetiva e 

protagonista das docentes, como defende Gatti (2005). 

Importante frisar também, no contexto da prática e operacionalização do 

programa, que as Orientadoras de Estudos, responsáveis pela formação das Alfabetizadoras, 

experienciavam a metodologia que seria discutida nos encontros com as cursistas.  

A gente sempre tinha momento deleite, tinha a parte do conteúdo, de 

explorar, tinha a parte das atividades, tinha dinâmicas, jogos, então, tudo que 

era para ser feito com o aluno, a formadora fazia com a gente, e a gente faria 

com os professores para estes aplicarem à sala de aula. Claro que tinha 

algumas adaptações, mas a estrutura era basicamente esta. A gente também 

brincava, jogava, „experimentava‟, para depois passar tudo isso para os 

professores. (OE. MILA) 
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Nos módulos tinha uma parte que chamava „compartilhando‟: alguns 

professores que escreviam artigos de sua experiência mesmo, na sala de aula, 

então isso dava uma clareada assim. (OE. NETE) 

Outro aspecto relevante do PNAIC foi a disponibilização de material bibliográfico 

tanto para os discentes quanto para a formação docente. Além dos cadernos de formação já 

enumerados (Quadro 02), há uma biblioteca com um acervo considerável de volumes 

acessíveis às professoras, distribuídos por dois programas: Programa Nacional do Livro 

Didático PNAIC – PNLD/ PNAIC e o Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE
47

. 

São obras que discutem os aportes teóricos, metodológicos e epistemológicos da educação. 

Quando falamos em formação continuada é imprescindível que haja o acesso às obras.  

Os livros, os materiais são riquíssimos. A parte de literatura infantil que foi 

enviada para as crianças é espetacular, no nível de cidadão brasileiro que tem 

direito a uma leitura de boa qualidade material. Às vezes um ou outro 

programa, porque é público, envia material de baixa qualidade, e neste 

programa a preocupação foi que fosse algo rico, de qualidade. „O livro que 

compro para minha filha, no site, o meu aluno tem pleno acesso‟.            

(OE. LILA).   

 

Pudemos constatar in lócus a biblioteca e mídias disponíveis para as professoras 

aprofundarem seus estudos. Contudo, lamentamos pelas razões de precariedade elencadas, 

que as docentes sintam dificuldade de tomar posse deste material. É até compreensível, mas é 

urgente uma tomada de decisão – em primeiro momento pela gestão –  no sentido de criar as 

condições necessárias para o tempo dedicado aos estudos. 

Segundo Furtado (2017), “a formação continuada de professores não pode 

prescindir da dimensão pessoal através de atividades que permitam profundas reflexões sobre 

crenças, valores e atitudes que permeiam a ação docente”. A princípio, em torno da premissa 

de se pensar a formação continuada sob o viés da dimensão pessoal, a concepção da maioria 

das entrevistadas esclarece que a formações que levam em conta a troca de experiências 

tendem a obter êxito (ainda que nestes momentos se trave diálogos de outras matizes, não 

profissionais).  

Muito embora os pressupostos epistemológicos no PNAIC tratassem da relação 

ensino e aprendizagem de maneira a contribuir no entendimento de como a criança aprende, 

as trocas de relatos e experiências, advindas do cotidiano de cada docente, concorreram para o 

                                                           
47 Parte deste acervo voltado ao professor contém mais de 100 livros, disponibilizado para as escolas a partir de 

2011, a exemplo da obra, “Formação de Professores e Escola na Contemporaneidade” (FELDMANN, 2009).  O 

acervo disponível para as professoras pode ser conferido em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5665-portaria-resultado-

anexo-professor-2010-220610-1&category_slug=junho-2010-pdf&Itemid=30192. Acesso em 10. Dez.2017. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5665-portaria-resultado-anexo-professor-2010-220610-1&category_slug=junho-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5665-portaria-resultado-anexo-professor-2010-220610-1&category_slug=junho-2010-pdf&Itemid=30192
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aprimoramento das práticas das professoras, pois em determinados momentos da formação, ao 

serem abertos os espaços para os relatos, muitas acabam por “testar”, nas aulas, iniciativas 

exitosas de outrem. Essa atitude pode gerar uma reflexão da própria prática no sentido da 

mudança quando esta, não estava surtindo o resultado esperado.  

A troca de experiência com os professores foi muito enriquecedora pra 

gente, pra quem tá chegando e pra quem está há mais tempo também, porque 

é aquela coisa com o novo, mesclando, acho isso, muito importante, as 

trocas, das angústias, das frustrações. (Prof.ª SUELY)  

Tem colegas novas, colegas que estão chegando. Então eu tenho que 

entender, elas precisam disso, aí eu me aquieto, porque tem quem precisa, e 

eu recebi [a formação] e na minha época que recebi, algumas já sabiam, e 

deixaram que eu recebesse, então, também, tenho que ter esse sentimento, de 

me colocar no lugar do outro. (Prof.ª SANDRA) 

As discussões, no programa, eu acho gratificante, porque é a troca entre os 

professores, pois eu entendi que não era só eu que passava por essas 

situações [precárias para efetivação do trabalho], e aí era mesmo trabalhar, 

correr atrás, fazer a diferença, mudar... (Prof.ª IVANILDA). 

Então, nos nossos encontros, a gente sempre faz um momento onde o 

professor falava de suas experiências, desabafava mesmo, era um momento 

muito proveitoso, a dificuldade de uma às vezes é a dificuldade da outra. 

(OE. NETE) 

Ouvíamos também, muito o professor, o que nós poderíamos trazer para eles, 

ouvíamos seus anseios, suas necessidades e a gente planejava tudo isso e 

trabalhava com eles nas formações. (OE. GAL) 

Como já dito, o fato de relatar seus desafios e obstáculos nos momentos de 

formação contribui para a reflexão de que a docente pode contar, no mínimo, com alguém que 

a escute. Tanto as narrativas quanto a predisposição em ouvir, revelam envolvimento das 

docentes. Salvaguardados os pontos do PNAIC que necessitarão de ajustes, a concepção de 

que esta premissa seja um tópico importante no desenvolvimento da formação continuada, nos 

deram garantias de que este é um dos componentes que auxiliam para o êxito das formações 

de professores e professoras. 

4.2 A formação continuada e sua relação com o trabalho docente  

Nos relatos das entrevistas e questionários, assim como nas discussões do grupo 

focal, comumente vinham à tona as más condições de trabalho as quais são submetidas as 

professoras participantes. Condições estas de muitas ordens, que vão da superlotação à falta 

de material para realização das atividades em sala de aula. Por este motivo que, dentro da 

categoria de conteúdo, “precarização do trabalho docente” conseguimos apreender dois temas: 

“a relação entre a formação continuada e as condições de trabalho” e “formação continuada 
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como um elemento de precarização”. Os depoimentos das participantes, nessas ocasiões, 

apareceram em tom de desabafo.  

Ainda que não tratemos de uma descrição teórica conceitual a respeito da 

precarização, que rememoremos mais uma vez o papel desempenhado pelo Estado na 

configuração da agenda educacional na seara do pensamento capitalista, propulsor das 

políticas neoliberais no contexto dos anos 1990, e o que isso tem a ver com as limitações em 

torno das políticas de formação continuada.  

Permite compreender as relações fundamentais entre a necessidade de 

manter e fortalecer o sistema capitalista, as mudanças na economia mundial, 

as alterações nas políticas educacionais e a atuação decisiva dos organismos 

internacionais, que definem modelos curriculares atrelando financiamentos à 

adesão a suas orientações e abordagens em educação (SAMPAIO; MARIN, 

2004, p. 1204).  

Uma vez compreendidas as manobras no bojo das políticas públicas e o interesse 

do mercado, que envolvem fortalecimento do capital privado, abertura de mercado para o 

livre comércio e redução de investimentos sociais, a combinação destes fenômenos, no que se 

refere à educação, resultaria na precariedade que ressoa materializada nas condições de 

trabalho das docentes. 

Ao relatarem suas condições de trabalho, as alfabetizadoras atribuem parte das 

dificuldades de se colocar em prática o que aprendem no PNAIC às circunstâncias pouco 

favoráveis. Seguimos, então, apontando as características validadas pelos relatos. A primeira 

diz respeito à carga horária.  

Pesquisas, como a realizada pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), apontam a jornada exaustiva de trabalho como um dos 

entraves ao desenvolvimento na carreira docente e participação em cursos de formação
48

. No 

nosso caso, do total de professoras participantes (quarenta e sete) somados todos os 

instrumentos de pesquisa, trinta e sete trabalham em regime de 40 horas semanais. Se 

levarmos em conta que em 2017 “a jornada no mercado de trabalho das mulheres se manteve 

em 35,5 horas semanais” (IBGE, 2017, grifo nosso) as professoras estão em ampla 

desvantagem em relação à média nacional, e somada a isso, as pesquisas não consideram, 

neste quesito, os afazeres domésticos. Nessas circunstâncias, dispor de tempo para frequentar 
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O estudo global "Teaching and Learning International Survey" (Talis),  traz levantamentos amostrais sobre 

práticas de trabalho Docentes a partir de entrevistas com 106 mil Professores e diretores de Escola em 34 países - 

15,3 mil profissionais no Brasil. O documento mostra que a carga de trabalho em sala de aula dos Docentes 

brasileiros é 6 horas superior à jornada laboral média de todos os Professores que responderam à Talis, oriundos 

de países como Estados Unidos, Chile, Portugal, Inglaterra, Coreia do Sul. Disponível em: 

http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/30673/carga-horaria-de-professor-brasileiro-em-

sala-de-aula-supera-a-de-paises-da-ocde/. Acesso em 28. Nov. 2017. 

http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/30673/carga-horaria-de-professor-brasileiro-em-sala-de-aula-supera-a-de-paises-da-ocde/
http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/30673/carga-horaria-de-professor-brasileiro-em-sala-de-aula-supera-a-de-paises-da-ocde/
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as formações, geralmente em finais de semana ou à noite, é uma exigência inclemente quando 

se enxerga o todo das condições de trabalho.  

[As formações do PNAIC] são em dias e horários que nós já estamos 

esgotadas. Começa por aí, pelo dia, aí você já põe uma resistência: Meu 

Deus, eu vou pra lá, eu estou cansada, não aguento mais!    (Prof.ª SUELY) 

Nosso planejamento é pouco... Porque, a gente tem duas horas semanais pra 

planejar. (Prof.ª ANDRÉIA) 

[A formação] Não está dentro da carga horária dele, [o professor] é um extra. 

Quem tem quarenta horas, vai ter mais quatro horas de formação ou oito 

horas de formação, então, ele já tá esgotado. (FR. LENE) 

Não tem professor que não leve trabalho pra casa, se tiver, eu quero a 

fórmula, porque eu trabalho de domingo a domingo. (Prof.ª ELANE). 

Sabia que os jogos teriam que ser confeccionados em casa, porque em sala 

de aula não dava condições. Os meninos não ficam quietos, brigam o tempo 

todo, criança é criança. Levo os trabalhos pra casa, mas, não deixo de dar 

minhas „saidinhas‟, na sexta, no sábado, mas domingo é o dia todo, cortando 

material. Acaba que contagia a família toda, porque lá em casa, todo mundo 

ajuda cortar. (Prof.ª IVANILDA) 

  Embora a legislação advogue que seja destinado um terço da carga horária para 

atividades extraclasse (Lei nº 11.738) esse direito ainda está longe de ser ratificado, uma vez 

que necessita de um conjunto de medidas efetivas, como por exemplo, a disponibilização de 

mais docentes para suprir as ausências em sala de aula quando da participação das professoras 

nas atividades de formação.  

Seria bom que fosse respeitado esse tempo para o professor, porque, se preza 

muito pelo direito do aluno, a gente sabe que esses direitos têm que ser 

preservados. Mas, até já coloquei a questão do direito do professor, nas 

reuniões da APLB
49

. O que se sabe é que, o professor tem direito a esse 

tempo dentro da carga horária, mas dizem que não tem como, se derem esse 

tempo ao profissional, e o aluno, como ficará? Seria interessante que tudo 

isso fosse respeitado, que essas formações, fossem feitas dentro da carga 

horária do professor.    (Prof.ª ANDRÉIA) 

[... dos pontos negativos da formação do PNAIC] Tempo insuficiente para 

orientação das atividades sugeridas.       (Prof.ª 22) 

 

As entidades de classes e defesa da educação pública, como os sindicatos, têm 

envidado esforços no sentido da concretização dessa garantia. Fruto desse empenho é a 

participação popular organizada nos ambientes deliberativos educacionais, a exemplo das 

reuniões do Fórum Nacional de Educação – FNE, que desencadeou o documento da 

Conferência Nacional de Educação – CONAE, para o ano 2018, no qual  é possível observar a 
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APLB é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia  
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preocupação de manter e garantir a efetivação da hora atividade
50

 “De acordo a legislação 

vigente [...] deverá ser garantido formação inicial, formação continuada, incluindo 33% de 

hora atividade que considerem a carga horária de trabalho e progressão na carreira (FNE, 

2016, p. 96 grifo nosso). Sendo assim, esperamos que as deliberações ocorridas nos 

municípios e estados que compõem o texto da CONAE 2018, neste viés da discussão, sejam 

tão somente a consolidação na prática de um direito em lei ainda negado às professoras: a 

disponibilidade de tempo para a satisfatória atuação nos momentos de formação continuada.  

O segundo ponto concernente à precarização relatado pelas professoras diz 

respeito à superlotação, espaço físico e escassez de material didático para a realização de 

atividades discutidas nas formações.     

Ao visitar escolas da educação básica, é comum perceber que na sua grande 

maioria, as salas de aula estão lotadas. Pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos – DIEESE, juntamente com o Sindicato dos Professores do Ensino 

Oficial do Estado de São Paulo – APEOESP
51

, ouviu 2.200 professores e professoras em 

Santos – SP, e um contingente de 72,6% declarou que o excesso de estudantes em sala de aula 

é a principal causa de suas dificuldades profissionais.    

O número de discentes por sala varia conforme o nível, o tamanho do espaço 

físico e condições das redes de ensino que, ao não dispor de espaços físicos em determinadas 

localidades para atender à demanda, superlotam as poucas salas disponíveis. A legislação não 

estipula o número de alunos por sala. A menção que a LDB 9394/96 faz é apenas de atribuir a 

responsabilidade de estabelecer a relação número de aluno/sala às autoridades locais e 

respectivos planos de carreiras e/ou estatutos do magistério. “Art. 25. Será objetivo 

permanente das autoridades responsáveis alcançarem relação adequada entre o número de 

alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento.” E 

acrescenta no Inciso IV do Artigo 53: “Fixar o número de vagas de acordo com a capacidade 

institucional e as exigências do seu meio”. Ora, no nosso entendimento é uma ausência 

considerável no texto da lei que rege a educação, pois apenas exortar os entes federativos não 

é o bastante, uma vez que os governos são contumazes em não acatarem o prescrito em lei, 

como já anotamos quanto ao descumprimento da Lei do Piso e em relação à hora-atividade.  

                                                           
50 

Essas atividades ligadas ao currículo das escolas, feitas fora da sala de aula e da presença de alunos, recebem 

nomes e organizações diversas nas redes de ensino: Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), horas-

atividade individuais ou coletivas. Realizadas nas escolas ou em ambientes de escolha dos professores. 

(SAMPAIO & MARIN, 2004, p. 1204). 
51

 Reportagem de Flávio Dieguez, cujo título é: Professores, elo frágil da educação. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v21n60/a08v2160.pdf. Acesso em 04. Dez.2017. 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v21n60/a08v2160.pdf
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O cálculo do número de docentes nas redes precisa, então, considerar que, para 

cada três professores a rede precisará de mais um para poder cumprir essas ordenanças legais 

sem torná-las incompatíveis entre si ou sobrecarregar o professor. Pois, mesmo que se 

disponibilize uma bolsa de estudos – no caso do PNAIC, duzentos reais por mês –, submeter o 

docente a jornadas intensas que suprimem suas horas de descanso e lazer, é atestar que o 

sucesso da política pública possa ser comprometido.  

Ainda no contexto da falta de regulação, até as entidades governamentais 

sinalizam que seja necessário definir a quantidade de discentes por sala de aula, mas 

infelizmente, por não haver uma lei que obrigue equacionar os quantitativos, ficarão as 

recomendações, à mercê das decisões do governante. 

A recomendação do MEC é seguir o Parecer do CNE/CEB
52

 nº 20/2009. De 

acordo com o documento, a proporção deve ser a seguinte: 6 a 8 crianças por 

professor (no caso de crianças de 0 a 1 ano); 15 crianças por professor (no 

caso de crianças de 2 a 3 anos); 20 crianças por professor, no caso de 

crianças de 4 e 5 anos e nos primeiros anos do Ensino Fundamental, não 

mais que 24 alunos por turma (UNDIME
53

, 2016). 

Cabe mais uma vez o posicionamento das entidades da classe trabalhadora em 

educação no sentido de não abrir mão da luta em prol da inserção dessa prerrogativa em lei 

que possa coibir as práticas governamentais de superlotar salas de aula. Novamente estes 

esforços estão evidenciados em documento do FNE e serão debatidos na CONAE 2018 (Eixo 

II – Planos Decenais e o SNE: Qualidade, Avaliação e Regulação das Políticas Educacionais) 

onde está registrado. 

As relações entre número de estudantes por turma, estudantes por docente e 

estudantes por funcionário/a técnico/a administrativo/a são aspectos 

importantes das condições da oferta de educação de qualidade, uma vez que 

melhores médias dessa relação são relevantes para a qualidade da formação 

oferecida (FNE, 2016, p.41).  

Os relatos a seguir trazem uma realidade que pode ser nacional: as salas de aula 

estão cheias. Somado este a outros fatores de ordem estrutural como, ambientes insalubres 

(sobretudo quentes), falta de auxiliar para acompanhamento de atividades dos discentes, tais 

condições interferiram diretamente na formação continuada das alfabetizadoras, visto que, 

para colocar em prática a formação do PNAIC, as docentes encontraram barreiras 

consideráveis.  

                                                           
52 Câmara de Educação Básica 
53 União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação.  
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Você sozinha; trinta e dois alunos na sala, o mobiliário, não te dá um espaço 

pra você trabalhar, adequadamente, quando na sala, caberiam, vinte, no 

máximo vinte e cinco alunos. Imagine aquela sala cheia... (Prof.ª ANDRÉIA) 

A gente recebeu a formação, mas a escola continua com a mesma estrutura, 

salas superlotadas. No bairro onde eu moro, tem uma escola só, para atender 

à Educação Infantil e Fundamental. (Prof.ª IVANILDA) 

Vocês veem nas formações, quando dão aqueles livros, a quantidade de 

alunos que tem? Nunca mostram uma sala superlotada, fazendo aquele 

trabalho, são nove, oito... A gente fica olhando, como eu queria... (Prof.ª 

SEBASTIANA) 

Você não tem como avaliar o seu aluno como um todo, pra ter uma avaliação 

mais coerente, salas superlotadas, alfabetizar trinta crianças... É muito difícil. 

(Prof.ª SANDRA) 

Quando a professora Ivanilda faz seu relato, a mesma sinaliza para um quadro que 

se traduz na falta de planejamento por parte do poder público. Comumente nos deparamos 

com realidades contraditórias: em determinada localidade faltam vagas e a superlotação 

acontece, noutra vertente sobram espaços.  

Em 2005 foi inaugurado na cidade onde moro, um colégio para atender 

alunos da pré-escola ao 5º ano e de cujo corpo docente eu fazia parte. 

Acredite: primeiro dia de aula foi necessário desfazer a sala de multimídia 

para dar lugar a duas salas de aula porque a clientela era grande, e só então, 

descobriram que seis eram insuficientes; precisariam de oito salas de aula 

(SANTOS, 2010, p. 56). 

O exemplo acima revela a reiterada falta de cuidado, até na elaboração de um 

projeto de construção escolar que possa atender à população satisfatoriamente e cujos espaços 

não necessitem ser abarrotados. Faz-nos memorar Célestin Freinet
54

 "Em se tratando apenas 

de instruir crianças, talvez se pudesse aceitar, em certos casos, que elas fossem muitas". 

Felizmente, sabemos, pois que a função da escola deixou de ser apenas a da instrução. Recai 

sobre a escola a exigência de desenvolver o senso crítico que para sua efetivação necessitará 

que o/a docente coloque em prática suas habilidades e técnicas, muitas delas advindas das 

formações continuadas. Estando a sala de aula superlotada, haverá o comprometimento real 

do aprendizado. 

No município, campo da pesquisa, ao examinar os documentos oficiais, como o 

Plano Municipal de Educação (PME, 2016) este não faz nenhuma referência ao número da 

relação discentes/docente, embora seja uma lei (1.275/2015) o que reforça nosso alerta quanto 

à falta de regulamentação. 

                                                           
54

 Disponível em: http://www.avm.edu.br/monopdf/6/VERONICA%20DE%20ARAUJO%20OZORIO.pdf. 

Acesso em 20. Dez.2017. 

http://www.avm.edu.br/monopdf/6/VERONICA%20DE%20ARAUJO%20OZORIO.pdf
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Insistimos que nossa análise não se pauta em como o/a aluno/a assimila os 

conhecimentos através da metodologia trazida pelas professoras cursistas do PNAIC. Mas 

apenas nos detemos em como os fatores narrados por elas influenciam na tomada de posição 

dessas alfabetizadoras. O porquê (também) da superlotação intervir no desenvolvimento da 

formação continuada das pesquisadas, se reside no fato deles encararem os cursos como 

iniciativas pouco exitosas à medida que os relatos apontam a desconfiança de que não 

lograrão sucesso, levando-as ao desânimo. “Portanto, ele não se afirma, mas se nega em seu 

trabalho, que não se sente bem, mas infeliz, que não desenvolve energia mental e física livre” 

(MARX 1984, p. 153). Nesta esfera, Basso (1998) pondera que tais condições (além de 

outras, como materiais didáticos, salários, etc.) influenciam diretamente na tomada de decisão 

das docentes inibindo suas ações. “O que incita, motiva o professor a realizar seu trabalho? 

Este motivo não é totalmente subjetivo (interesse, vocação, amor pelas crianças etc.), mas 

relacionado à necessidade real instigadora da ação do professor, captada por sua consciência e 

ligada às condições materiais ou objetivas em que a atividade se efetiva” (BASSO, 1998) 
55

.  

Compreendemos que a superlotação seja uma razão contundente, mas outros 

fatores influenciam diretamente no posicionamento das professoras.  

A formação acontece? Sim. Aí, quando chega, a gente não pode atuar, 

porque a escola não oferece condições, pra você trabalhar como deve. A 

Escola pode tentar se organizar, mas, ela não mudou. (Prof.ª SUELY).  

A Escola tem professora de reforço? Tem. Uma profissional excelente. E 

onde ela dá aula? Ela dá aula no pátio, onde passa todo mundo, passa carro. 

Como alfabetizar esse menino, que olha o movimento ao seu redor? Ainda 

tem o „Mais Educação
56

‟, que acontece do lado de fora; A minha voz, não é 

mais a mesma, desde que, começou o „Mais Educação‟. E acontece do lado, 

embaixo de uma árvore. Se eu coloco um vídeo, tenho que fechar a janela e 

o calor sobe.  Não tem ventilador suficiente, os poucos não ventilam direito, 

nem giram. (Prof.ª SUELY). 

Recorrente também são os diferentes níveis de escolaridade dentro de uma mesma 

sala, com um só professor para atuar. São condições que limitam o trabalho das docentes e as 

impede de desenvolver suas atividades formativas a contento. 

Então, o que acontece às vezes, é que a gente vê a teoria a olho nu, e diz que 

é uma política de excelência. Mas, o trabalho na prática, é complicado 

                                                           
55

 Extraído do texto de Itacy Salgado Basso “Significado e sentido do trabalho docente”. Disponível em versão 

online no sítio: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

32621998000100003&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em 22. Dez. 2017.   
56

 O Programa Mais Educação, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação que amplia a jornada 

escolar nas escolas públicas, para no mínimo 7 horas diárias, por meio de atividades optativas nos macro 

campos: acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; 

cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo das 

ciências da natureza e educação econômica (BRASIL, 2015). 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32621998000100003&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32621998000100003&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
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devido à superlotação, como a colega colocou. É como se você estivesse 

dando „tiro no escuro‟. Por quê? Uma parte consegue compreender, atender 

às necessidades, tem habilidades para conseguir resolver. Mas, aquela outra 

parte, que o professor não tem auxiliar, pra ajudar cortar o papel, pra ajudar... 

Sabe? O professor sozinho, ele não consegue dar conta. (Prof.ª 

SEBASTIANA)  

Além dos fatores já elencados, no universo de elementos que desmotivam as 

professoras quanto à aceitação da formação continuada, está a dificuldade quanto ao aparato 

de trabalho. Neste sentido, a metodologia desenvolvida especialmente pelo PNAIC, prevê nas 

suas oficinas pedagógicas a confecção de material lúdico com participação do alunado, como 

auxílio às aulas. As alfabetizadoras pesquisadas atestam que, muito dificilmente é possível 

cumprir as recomendações em razão da escassez de insumos. 

Demorava pra chegar o material que o professor tinha data pra usar. Marcava 

pra tal dia e não chegava. Às vezes, a Secretaria disponibilizava toda a 

sequência didática, o planejamento a gente fazia lá, em grupo mesmo. 

Aquela parte era muito boa, mas, quando chegava à Escola, não tinha papel 

ofício, não tinha como imprimir, com isso, na prática a gente sofre algumas 

coisas, por falta de recurso. (Prof.ª SANDRA) 

Já cansei de imprimir material em minha impressora, muitas vezes fiz isso, 

porque imprimia na escola, quando ia trabalhar na sala, não dava, por conta 

da impressão. Então... (Prof.ª ANDRÉIA) 

...Você falando isso, lembrei-me dessa semana, que só tinha um computador 

disponível, e eu querendo buscar meus textos, e outra professora dando 

pressa, que queria usar também. (Prof.ª LANE) 

...Tinha que elaborar atividade diferenciada, tinha que separar, levar pra 

imprimir, aí vinha a questão do papel, que era dividido em quatro. Inteiro pra 

uns, dividido pra outros. Tinham uns, que dividiam em três, pra trabalhar 

vogais, numeração, de zero a nove. Não foi fácil! (Prof.ª IVANILDA) 

Uma vez que listamos algumas adversidades apontadas pelas professoras 

alfabetizadoras como razão de desmotivação frente à política de formação, defrontamos estes 

com as afirmações das formadoras, quando as mesmas se queixam da desmotivação de 

algumas docentes.  

O que a gente questionava era que, às vezes o professor na formação tinha 

uma postura, de concordar com certas coisas, de dizer que mudaria por estar 

errado, e na hora da visita de acompanhamento que fazíamos, víamos que na 

prática não era aquilo que ele falava. (OE. LILA) 

Eu creio que, em algumas situações é uma resistência do professor; ele tem 

dificuldade de abrir mão do seu método para algo novo, mudar, muitos têm 

essa dificuldade. (OE. MILA) 

Eu acredito que sejam questões pessoais mesmo. Não por conta da proposta 

em si, talvez eu seja suspeita de falar, porque eu gosto tanto do programa 
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tanto da proposta... Mas, acredito que seja mais por questões pessoais, 

insatisfação salarial... (OE. DÉA) 

Quando nós íamos fazer os acompanhamentos, a gente percebia, quais eram 

as professoras que estavam realmente compreendendo o que o programa 

estava „dizendo‟ e aplicando na sua sala de aula. (OE. NETE) 

Percebemos nestes relatos que as responsáveis pela formação no âmbito do 

município defendem a ideia de que a resistência das professoras se assenta em razões pessoais 

e outras de caráter não estrutural, ou seja, as maiorias das formadoras não associaram a falta 

de interesse das alfabetizadoras às condições objetivas de trabalho e formação. Apenas um 

depoimento nos dados das formadoras revelou a preocupação quanto aos aspectos adversos 

citados pelas docentes. “Elas [as alfabetizadoras] chegam à sala de aula, muitas vezes o 

Orientador de Estudo prepara o ambiente, prepara o conteúdo, mas, a gente sabe que a 

questão [da carga horária] é sobre-humana, é sobre-humana!” (FR. LENE).   

A divergência entre pares, sobretudo no campo educacional, onde a interação 

social se faz sempre presente, pode ser considerada edificante à medida que, aquelas cujas 

opiniões destoam, possam dispor da oportunidade do debate, podendo ou não chegar a um 

consenso, mas neste caso não foi possível. Ainda que atestamos a troca de experiências, os 

diálogos nos encontros de formação, as professoras afirmaram que alguns pontos destoantes 

não foram abordados nas reuniões do PNAIC, restando-nos, portanto, assegurar que, não 

houve outra saída senão propormos ao grupo que fizesse chegar às formadoras as queixas, 

pois a argumentação entre os grupos é o que poderá amenizar tais situações. Neste sentido, 

Snyders (1978) assegura que, 

O grupo forma uma unidade na qual devem ser estabelecidas relações 

confiantes, abertas e de diálogo autêntico. A cada membro do grupo cabe a 

responsabilidade de tomar em consideração a individualidade do 

companheiro, dar atenção, ser sensível às suas reações e elucidar as relações 

vividas no grupo, o que, para ele, não pode ser executado senão em comum 

(SNYDERS, 1978 apud RAPOSO; MACIEL, 2005, p. 311). 

Através dos relatos, muito embora os sujeitos tenham ratificado a importância das 

formações e os benefícios trazidos pelo conhecimento científicos partilhados entre si, é 

inegável que as condições precárias de trabalho pesam substancialmente na predisposição de 

envolvimento mais efetivo nos cursos. Por estes e outros fatores que as políticas de formação 

continuada necessitam ser bem estruturadas. Precisam levar em conta a valorização do sujeito, 

o respeito à sua condição humana, seu direito ao repouso, mas para isso, especificamente no 

que se refere aos dias de formação, é preciso, inclusive que as redes revejam suas 

necessidades de funções docentes, pois, se por um lado os alunos têm a garantia 

inquestionável dos duzentos dias letivos, também os professores têm assegurado o seu direito 
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a um terço da carga horaria para estudo, planejamento e outras atribuições pedagógicas. Vale 

dizer também, que as condições expressas aqui não são pontuais ou restritas a algumas 

localidades. É sim um problema macroestrutural.  

4.3 Política pública de formação docente 

 

Muito embora o empenho e o esforço sejam predicados indispensáveis em todo 

momento para o êxito da política pública, os fazeres docentes estão envoltos num 

encadeamento de múltiplas dificuldades já elencadas, que o percurso profissional enfrenta na 

educação nacional e mais precisamente no município. É preciso que se analisem 

cuidadosamente os cenários da carreira e as possíveis razões que contribuíram para o 

desinteresse das professoras frente à implementação da formação continuada, principalmente 

na atual conjuntura nacional que impera os desinvestimentos, retirada de direitos e não 

cumprimento de leis que atingem diretamente o trabalho docente. Neste cenário, a política de 

formação continuada tende a perecer. Mesmo que se oportunize aos docentes momentos de 

formação, o conteúdo e estrutura enfrentarão o desafio de atingir seus objetivos. 

Em determinados momentos, porém, o que é planejado pode não ser o que os 

docentes almejam. 

Quando você tem certa experiência, têm algumas coisas nas formações, 

alguns discursos, que parece que a gente ouve todo ano, e não se muda muita 

coisa. Mas, sempre existe um momento ou outro, uma nova estratégia, 

alguma mensagem, alguma coisa, que sempre acaba acrescentando (Prof.ª 

SEBASTIANA). 

 Relatos como este acima, evidenciam a inevitabilidade de investimentos que 

priorizem as necessidades das docentes. Conhecer o público-alvo o qual será oportunizada a 

formação é fundamental para o êxito da política, pois não bastará apenas o aporte financeiro 

se a estruturação não levar em conta os anseios e reais carências formativas das professoras. A 

formação continuada de professor precisa ser entendida como uma politica de Estado e não 

parte apenas de políticas emergenciais. 

No que se refere ao PNAIC e o campo pesquisado, problemas de ordenamento 

político fizeram com que houvesse a paralisação das atividades. A descontinuidade no campo 

pesquisado se deu fortemente pela substituição dos agentes de formação em decorrência da 

assunção de um novo grupo político, isto, de fato, comprometeu o andamento do PNAIC no 

campo pesquisado. Vilas Boas (2006, p.57), em seus estudos sobre políticas públicas, ratifica 

uma das dificuldades mais recorrentes encontradas na efetivação das mesmas em se tratando 

das responsabilidades negligenciadas pelos municípios. 
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Os relatos sugerem que o estado e alguns municípios, apesar de terem 

assinado um convênio, não tiveram nenhum constrangimento em descumpri-

lo parcial ou totalmente, o que demonstra a fragilidade do acordo de 

colaboração entre os entes federados, revelando a necessidade de diretrizes 

mais específicas que estabeleçam mecanismos de responsabilização pelo 

descumprimento das atribuições pelos entes federados. (VILAS BOAS 

2006, p.57). 

 

 Assim sendo, é imprescindível o envolvimento do poder público municipal, pois 

não raros são os exemplos da falta de apoio destes em suas contrapartidas, o que compromete 

o êxito das formações, Também, é necessário que os entes federados assumam suas 

atribuições, sobretudo os municípios, estes na “ponta” do processo de implementação de 

políticas a exemplo do PNAIC, que é pensado para o país, porém, é no município que ele se 

efetiva. Embora saibamos que as políticas de formação continuada estão imbricadas nos 

contextos políticos partidários, somos conhecedores também de nosso papel enquanto 

pesquisadores e pesquisadoras na tomada de posição de não aceitação dos arranjos partidários 

que venham a impactar negativamente no desenvolvimento do trabalho docente, este 

inevitavelmente dependente da melhor e bem estruturada formação continuada de professores 

e professoras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao iniciarmos a pesquisa em torno do PNAIC e a formação continuada de 

professores alfabetizadores, não antevemos que a precarização do trabalho docente 

despontaria como categoria importante para a compreensão do desenvolvimento da formação 

no seio da política pública. Compreendemos que, ao pesquisador não lhe é facultado o ato de 

sequer, prenunciar os resultados obtidos no campo e, por assim agirmos ante o objeto 

pesquisado, fomos tomados de surpresa diante de tantos relatos atestando que, dentre outros 

fatores, as condições objetivas de trabalho discutidas aqui, comprometem o desenvolvimento 

da formação de professores. Mas temos a compreensão que o nascedouro dessas condições 

não reside tão somente no espaço escolar. A escola se configura como ambiente onde a 

precarização se instala, advindo de decisões políticas e administrativas, acometendo 

professores, alunos e gestão. Frente aos entraves que comprometem o desenvolvimento da 

formação continuada, há fatores que demandam análises e acompanhamento da comunidade 

acadêmica; esta potencialmente capaz de contribuir positivamente com ações propositivas 

para o melhor desenvolvimento das formações. Seguimos então, ao final de nossa pesquisa, 

mostrando decisões de ordem política e administrativa que nos convidam ao debate por 

estarem ligadas ao trabalho docente e o desenvolvimento das políticas públicas como o 

PNAIC.  

A Portaria 826, de 7 de julho de 2017 (BRASIL, 2017) que incorpora o PNAIC a 

uma nova política pública (o Programa Novo Mais Educação – PNME) precisará ser 

acompanhada de perto pelos pesquisadores e pesquisadoras. Primeiro, neste novo formato, a 

extinção da bolsa de estudos para os professores alfabetizadores foi um retrocesso, pois, 

embora considerada pouco substancial pelas professoras, o valor (R$ 200,00) recebido 

contribuía para pagar as despesas de deslocamento, alimentação dentre outras, uma vez que, 

no município investigado os encontros acontecerem nos sábados e muitas das professoras 

preferiram permanecer nas unidades de ensino no horário de almoço pagando as despesas com 

suas refeições. Essa medida poderá ser um fator determinante para a frequência das cursistas. 

Outro aspecto diz respeito à inserção da Educação Infantil junto ao PNME. Bem 

sabemos que, se almejamos uma educação de referência que atinja seus reais objetivos, os 

esforços precisam se concentrar na base, ou seja, há de se investir equanimemente na 

educação infantil. No nosso estudo, embora não tenhamos focado, algumas das entrevistadas 

evocaram esta premissa. “Educação só vai mudar, só vai dá um salto, quando começarem ver 

a Educação Infantil com outros olhos, quando começar trabalhar de verdade, porque o que se 
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vê, é como se a Educação Infantil, não existisse, parece que as crianças estão lá para um „faz 

de conta‟. Não dá” (Prof.ª IVANILDA). Outra professora relata: “Aí é que tá a questão, 

porque, quando a gente fala que a criança vem da pré-escola despreparada para o primeiro 

ano, é porque o sistema da Educação Infantil determina” (prof.ª SUELY). Compreendemos 

que estes relatos sejam mais um desabafo, porém não se pode ignorá-los.  

Ao inserir a Educação Infantil, o PNAIC/PNME dá sinais de que este seguimento 

necessita de mais atenção, porém, como em qualquer outra política pública, o planejamento, 

estruturação e implementação precisarão ser acompanhados de perto, pois, se mal efetivado, o 

PNAIC/PNME corre o risco de antecipar o processo de escolarização tão combatido pela 

comunidade acadêmica, pois, é na infância que são desenvolvidos os aspectos pessoais e 

interpessoais – através da ludicidade – importantes para o desenvolvimento futuro das 

crianças, submetê-las precocemente ao aprendizado conteudista as privam de viver a infância 

no ambiente escolar.  O PNAIC, como sabemos, investe na formação de professores voltada à 

alfabetização, comparado à Educação Infantil, são perspectivas que embora se completem, 

são distintas e requerem cuidados quanto à formatação e os pressupostos teóricos e 

metodológicos. Porém, como relatamos, a nova configuração está se iniciando, ou seja, as 

unidades escolares tiveram o prazo de cadastramento encerrado no mês de novembro de 2016, 

para implementação em 2017. Porém, o município campo da pesquisa não trabalhou com  o 

PNAIC, no formato original, em 2017 e o PNME tem previsão para implementação em 2018. 

Resta-nos o acompanhamento e a cobrança.  

Quando tratamos da precarização do trabalho docente muitos descontentamentos 

concernentes à atuação dos poderes públicos apareceram nos relatos.  

A PEC do Teto dos Gastos (Proposta de Emenda à Constituição 241/55
57

) que prevê os gastos 

com os serviços essenciais baseados na inflação do ano anterior, em suma, congela os 

investimentos públicos em saúde e educação por um período de 20 anos (com possibilidade 

de revisão de regra em 10 anos). Enquanto as entidades da classe trabalhadora em educação 

reivindicam incessantemente o aumento e a melhor aplicação dos investimentos educacionais, 

essa medida acaba por se traduzir em mais precarização do trabalho, uma vez que na atual 

conjuntura o que se nota é a redução dos recursos em educação. Saviani (2017)
58

 revelou sua 

preocupação com a aprovação da proposta de emenda e seus impactos junto ao PNE. “Como o 

plano vence em 2024, as metas ficaram inviabilizadas; algumas delas que deveriam ser 
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 Originalmente, a proposta da presidência da República está sob o número 241. No Senado, a proposta 

tramitou como PEC 55. A mudança de número seria por conta da organização das proposições no Senado. 
58

 Entrevista concedida ao site da Fundação Maurício Grabois em 15 /12/2017. O teor completo pode ser 

conferido em: http://www.grabois.org.br/portal/entrevistas/154063/2017-12-15/dermeval-saviani-afirma-que-

golpe-retrocedeu-a-educacao-para-1940. Acesso em 16. Dez. 2017. 

http://www.grabois.org.br/portal/entrevistas/154063/2017-12-15/dermeval-saviani-afirma-que-golpe-retrocedeu-a-educacao-para-1940.%20Acesso%20em%2016
http://www.grabois.org.br/portal/entrevistas/154063/2017-12-15/dermeval-saviani-afirma-que-golpe-retrocedeu-a-educacao-para-1940.%20Acesso%20em%2016
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atingidas no prazo de 2 anos, portanto em 2016, já venceram e não foram atingidas, e aquelas 

cujo vencimento se estende até 2024, também estão inviabilizadas por conta dessa PEC”. 

Almejar a continuidade e atributos necessários às políticas de formação continuada, que 

dependem irremediavelmente de custeio neste cenário posto é tarefa árdua.  

A outra medida que afeta diretamente trabalhadoras e trabalhadores desponta sob a 

alcunha de Reforma Trabalhista, através da Lei 13.467/2017. (BRASIL, 2017). Esta prima 

pela retirada de direitos historicamente conquistados. Fere direta e ferozmente a classe 

trabalhadora. Sem direito à participação da sociedade organizada, o texto retirou direitos 

estabelecidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. As medidas beneficiam o 

patronato e coloca os trabalhadores e trabalhadoras em condições de instabilidade plena de 

emprego. As colaboradoras da pesquisa denunciaram a precariedade do sistema público e o 

desrespeito às leis que minimizam as adversidades inerentes ao trabalho docente. Retirar-lhes 

direitos conquistados através da reforma é um esfacelamento sem precedentes.  

No cenário da reforma trabalhista, um ataque em especial atingirá diretamente o 

poder de reivindicação da classe de professores: o enfraquecimento da atividade sindical. 

Enquanto a CLT, com base nos artigos 580 e 582 cita:  “É obrigatório o desconto equivalente 

a 1(um) dia do salário do empregado no mês de março de cada ano” para a manutenção dos 

sindicatos (CLT, 1943) a nova lei coloca esta contribuição como opcional. Entendemos 

perfeitamente esta manobra: os sindicatos dos educadores, em todas as esferas são classes que 

pressionam e cobram o governo para que cumpra a agenda educacional e reiteradamente vão 

às ruas promoverem atos de insatisfação frente aos desmandos estatais perante a educação 

pública. Medidas como estas visam combalir de certo modo a ação sindical visto que essas 

entidades se mantêm (além da contribuição dos filiados) com os recursos oriundos desse 

aporte financeiro, mas outras decisões neste contexto convergem para a precarização do 

trabalho: as férias poderão ser divididas em até três períodos, banco de horas poderá ser feito 

por acordo individual, o tempo para almoçar poderá ser reduzido para 30 minutos e 

funcionários poderão ser contratados sem hora fixa e ter salário variável. 

A reforma da previdência, caso a sociedade organizada não consiga barrar tem 

votação prevista para 2018, é outro duro golpe na vida dos trabalhadores e trabalhadoras do 

Brasil. São algumas medidas que, de fato, desconsideram a história de luta da classe 

trabalhadora e suas árduas conquistas retiradas por um governo cuja impopularidade é a maior 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/clientes/legislacao/CLT_570_a_610.htm#a580
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/clientes/legislacao/CLT_570_a_610.htm#a582
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em todo o mundo. (Segundo pesquisas, o brasileiro Michel Temer é considerado o presidente 

com maior taxa de rejeição do mundo, atrás até do venezuelano Nicolás Maduro).
59

  

Temos a nítida compreensão que tais medidas são consequências diretas da crise 

do capitalismo que atenta contra os direitos sociais para a proteção do capital. Em outras 

palavras, a conta dos desmandos estatais recai sempre sobre os trabalhadores e trabalhadoras. 

No nosso contexto, a pasta da educação é uma das primeiras a sofrer os cortes orçamentários. 

Almejar uma educação de referência neste cenário é desalentador.  

Na condição de pesquisadores e defensores da educação, não poderíamos nos 

abster do posicionamento crítico frente aos últimos fatos políticos que interferem no nosso 

campo. Muitos problemas enfrentados pela educação pública advêm de fora dos muros e 

reverberam nas salas de aula, muitas vezes superlotadas, quentes e pouco aprazíveis. A 

formação de professores, como bem relatada pelos sujeitos é primordial para a expansão dos 

saberes pedagógicos práticos e teóricos, necessários ao bom desenvolvimento do trabalho 

docente. 

Cremos, pois que os resultados tão almejados na educação, não dependam apenas 

da implementação de políticas estritamente educacionais como é o caso do PNAIC. A 

formação continuada no contexto do país em que vivemos, não deve tão somente remediar as 

discrepâncias e as lacunas na formação docente. Antes de tudo, há de se pensar e exigir uma 

administração pública que valorize e invista no ser humano-docente em sua completude, ou 

seja: saúde, condições socioeconômicas e, sobretudo um emprego não precário, pois, como 

recomenda a Organização Internacional do Trabalho - OIT “O Trabalho Decente é um 

trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e 

segurança, capaz de garantir uma vida digna” (OIT, 2006, p. 12). Condições decentes para o 

bom e efetivo trabalho docente. 

                                                           
59 Indicou uma pesquisa do grupo de análise política Eurásia. De acordo com a sondagem, que coletou dados a 

partir do mês de agosto de 2017, Temer detém 3% de aprovação popular, a menor em todo o mundo. Disponível 

em: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/temer-e-o-presidente-mais-impopular-do-mundo-diz-

pesquisa,c1ea67098de949cec2b26c121c157e85egqmd7wp.html. Acesso em 19. Dez. 2017. 

  

 

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/temer-e-o-presidente-mais-impopular-do-mundo-diz-pesquisa,c1ea67098de949cec2b26c121c157e85egqmd7wp.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/temer-e-o-presidente-mais-impopular-do-mundo-diz-pesquisa,c1ea67098de949cec2b26c121c157e85egqmd7wp.html
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ANEXOS  

 

ANEXO 1 - Documentos referentes ao PNAIC  

DOCUMENTO  TEOR 

 PORTARIA - MEC Nº - 867, DE 4 DE 

JULHO DE 2012. 

Institui o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa e as ações do 

Pacto e define suas diretrizes gerais 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 586, DE 8 

DE NOVEMBRO DE 2012 

 

 

 Dispõe sobre o apoio técnico e financeiro 

da União aos entes federados no âmbito do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa, e dá outras providências. 

PORTARIA - MEC Nº 1.458, DE 14 DE 

DEZEMBRO DE 2012 

Define categorias e parâmetros para a 

concessão de bolsas de estudo e pesquisa 

no âmbito do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa, na forma do 

art. 2o, inciso I, da Portaria MEC Nº 867, 

de 4 de julho de 2012. 

PORTARIA - MEC Nº 90, DE 6 DE 

FEVEREIRO DE 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

Define o valor máximo das bolsas para os 

profissionais da educação participantes da 

formação continuada de professores 

alfabetizadores no âmbito do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa. 

LEI Nº 12.801, DE 24 DE ABRIL DE 

2013  

Dispõe sobre o apoio técnico e financeiro 

da União aos entes federados no âmbito do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa e altera as Leis Nº
s 

5. 537, de 

21 de novembro de 1968, 8.405, de 9 de 

janeiro de 1992, e 10.260, de 12 de julho 

de 2001.  

LEI Nº 11.273, DE 6 DE FEVEREIRO 

DE 2006 

Autoriza a concessão de bolsas de estudo e 

de pesquisa a participantes de programas 

de formação inicial e continuada de 

professores para a educação básica. 

PORTARIA - MEC Nº 153, DE 22 DE 

MARÇO DE 2016 

Altera a Portaria 867, de 4 de julho de 

2012, que institui o PNAIC e amplia as 

ações do Pacto e define suas diretrizes.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.801-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.801-2013?OpenDocument
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PORTARIA – MEC Nº 1.093 DE 30 DE 

SETEMBRO DE 2017  
Revoga as PORTARIAS Nº

s
 – 153, 154, 

155 DE 22 DE MARÇO DE 2016. 

PORTARIA – MEC Nº - 1.094, DE 30 DE 

SETEMBRO DE 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Altera dispositivos da Portaria MEC Nº 

867, de 4 de julho de 2012, que institui o 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa e define suas diretrizes gerais; da 

Portaria MEC no 1.458, de 14 de dezembro 

de 2012, que define categorias e parâmetros 

para a concessão de bolsas de estudo e 

pesquisa no âmbito do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa, e da Portaria 

MEC Nº 90, de 6 de fevereiro de 2013, que 

define o valor máximo das bolsas para os 

profissionais da educação participantes da 

formação continuada de professores 

alfabetizadores no âmbito do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. 

PORTARIA - MEC Nº - 826, DE 7 DE 

JULHO DE 2017. 

 

Dispõe sobre o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, 

suas ações, diretrizes gerais e a ação de 

formação no âmbito do Programa Novo 

Mais Educação - PNME. 

PORTARIA – MEC  Nº - 851, DE 13 DE 

JULHO DE 2017. 

 

Define o valor das bolsas para os 

profissionais da educação participantes da 

formação continuada de professores da pré-

escola, alfabetizadores e do Ensino 

Fundamental, no âmbito do Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC 

e do Programa Novo Mais Educação - 

PNME. 

PNAIC 2017. 

 

Documento orientador. 

 

FONTE: MEC (BRASIL, 2017)  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: Questionário socioeconômico e profissional aplicado junto às professoras 

alfabetizadoras 

 

NOME ___________________________________ 

SEXO ____________________________________ 

IDADE ____________________________________ 

 

1. COMO VOCÊ SE CONSIDERA? 
 

Branco (a). 

Amarelo (a) 

Pardo (a). 

Indígena. 

Preto (a). 

 

2. QUAL O SEU MAIOR NÍVEL DE ESCOLARIDADE? 
 

Ensino Médio – Magistério (antigo 2.º grau). 

Ensino Superior – Pedagogia. 

Ensino Superior – outro ________________________________________ 

Mestrado 

Doutorado 

 

3. HÁ QUANTOS ANOS VOCÊ OBTEVE O NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

ASSINALADO ANTERIORMENTE? 
 

Há 2 anos ou menos. 

De 15 a 20 anos. 

De 3 a 7 anos. 

Há mais de 20 anos. 

De 8 a 14 anos. 

 

4. EM QUE TIPO DE INSTITUIÇÃO VOCÊ CONCLUIU O CURSO SUPERIOR?  
 

Pública federal. 

Privada. 

Pública estadual. 

Não se aplica. 

Pública municipal. 

 

5. DE QUE FORMA VOCÊ REALIZOU O CURSO SUPERIOR? 
 

(A) Presencial. 

(B) Semipresencial 

(C) À distância 

(D) Não se aplica 
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6. INDIQUE A MODALIDADE DE CURSOS DE PÓS- GRADUAÇÃO DE MAIS ALTA 

TITULAÇÃO QUE VOCÊ POSSUI. 
 

Atualização (mínimo de 180 horas). 

Especialização (mínimo de 360 horas). 

Mestrado. 

Doutorado. 

Não fiz ou ainda não completei curso de pós-graduação. (Passe para a questão 8) 

 

7. INDIQUE QUAL A ÁREA TEMÁTICA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇAO DE 

MAIS ALTA TITULAÇÃO QUE VOCÊ POSSUI. 
 

(A) Educação, enfatizando alfabetização. 

(B) Educação, enfatizando linguística e/ou letramento. 

(C) Educação – outras ênfases. 

(D) Outras áreas que não seja a Educação. 

 

8. VOCÊ PARTICIPOU DE ALGUMA ATIVIDADE DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

(ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO ETC) NOS ÚLTIMOS DOIS 

ANOS? 
 

Sim. 

Não. (passe para a questão 11) 

 

9. QUAL A CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE QUE VOCÊ CONSIDEROU MAIS 

RELEVANTE? 
 

Menos de 20 horas. 

De 41 a 80 horas. 

De 21 a 40 horas. 

Mais de 80 horas. 

 

10. VOCÊ UTILIZA OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS NAS ATIVIDADES DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA NA SUA PRÁTICA EM SALA DE AULA? 
 

Quase sempre. 

Eventualmente. 

Quase nunca. 

 

11. SEU VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMO PROFESSOR (A) É? 
 

 (A) Efetivo 

 (B) Contrato temporário. 

 

 

12. NESTE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, QUAL O SEU SALÁRIO BRUTO? (COM 

ADICIONAIS, SE HOUVER) 
________________________________________________________________________ 

 

13. ALÉM DA ATIVIDADE COMO DOCENTE VOCÊ EXERCE OUTRA ATIVIDADE 

QUE CONTRIBUI PARA SUA RENDA PESSOAL? 
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Sim, na área de Educação. 

Sim, fora da área de Educação. 

Não.  

 

14. HÁ QUANTOS ANOS VOCÊ ESTÁ LECIONANDO? 

________________________________________________________________________ 

 

15. EM QUANTAS ESCOLAS VOCÊ TRABALHA? 
 

(A) Apenas em 1 escola 

(B) Em 2 escolas. 

(C) Em 3 escolas 

 

16. AO TODO, QUANTASHORAS-AULA VOCÊ MINISTRA POR SEMANA? (Não 

considere aulas particulares individualizadas) 

 

(A) Até 20 horas           (B) 30 horas           (C) 40 horas           (D) acima de 40 horas 

17. CONSIDERANDO TODA A SUA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, HÁ 

QUANTOS ANOS VOCÊ MINISTRA AULAS PARA ALUNOS DO 1º AO 3º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL? 
(A) Até 2 anos 

(B) De 3 a 4 anos 

(C) De 5 a 6 anos 

(E) Mais de 8 anos 

 

18. NA ESCOLA QUE VOCÊ TRABALHA COM O PNAIC, INDIQUE SE VOCÊ 

UTILIZA OU NÃO (Marque apenas UMA opção em cada linha.). 
 Sim, utilizo. Não utilizo  Não utilizo 

porque a escola 

não tem. 

Computadores    

Internet    

Fitas de vídeo ou DVD    

Jornais e revistas informativas    

Revistas em quadrinhos    

Livros de consulta para os professores    

Livros de literatura em geral    

Livros didáticos    

Projetor de slides    

 

 

 

19. DOS CONTEÚDOS PREVISTOS, VOCÊ CONSEGUIU DESENVOLVER COM OS 

ALUNOS DA(S) TURMA(S) DO PNAIC... 
 

(A) PARCIALMENTE. 

(B) TOTALMENTE 
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20. QUANTOS DOS ALUNOS DA(S) SÉRIE(S) AVALIADA(S) VOCÊ ACHA QUE... 
 Quase todos 

os alunos. 

Um pouco 

mais da 

metade dos  

alunos. 

Um pouco 

menos da 

metade dos 

alunos. 

Quas

e 

nenhu

m 

aluno

. 

 

Não 

sei. 

 Concluirão o Ensino Fundamental (9º 

ano) 

     

 Concluirão o Ensino Médio?      

 Entrarão para a Universidade?      

 

 

SOBRE O PNAIC 

 

21. VOCÊ PARTICIPA DO PROGRAMA POR INICIATIVA PRÓPRIA? 
 

A) Sim                (B) Não         (C) É obrigatório 

 

22. QUANTO AO VALOR DA BOLSA DE ESTUDOS, VOCÊ O CONSIDERA: 
 

(A) Satisfatório                (B) Insatisfatório         (C) Irrelevante     (D) Insignificante 

 

23. PELO CONTEÚDO TEÓRICO DO PNAIC VOCÊ SE SENTE 
 

(A) Contemplada      (B) Pouco contemplada         (C) Não contemplada       (D) Não sei 

opinar 

 

 

24. ATRAVÉS DO PNAIC SUA PRÁTICA ENQUANTO PROFESSORA... 
 

(A) Melhorou significativamente 

(B) O PNAIC apenas contribuiu  

(C) Acrescentou muito às minhas práticas  

(D) Não somou significativamente 

(E) Já atuava como recomenda o programa 

 

25. COMO VOCÊ AVALIA O TRABALHO DA EQUIPE DE FORMADORES DO 

PNAIC? 
 

(A)  Excelente       (B) Muito bom         (C) Bom       (D) Regular    (E) Fica a desejar 

 

26. De forma clara e resumida aponte alguns pontos positivos da Política PNAIC. 

 

 

27. De forma clara e resumida aponte alguns pontos negativos da Política PNAIC. 
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APÊNDICE B: 

Quadro 5 - Perfil profissional das Professoras Alfabetizadoras 

Nome Formação Pós-graduação 
Regime de trabalho Carga 

horária 

Tempo de 

atuação Efetivo Temporário 

01 Pedagogia X X  40h 16 anos 

02 Pedagogia X X  40h 19 anos 

03 Pedagogia  X  40h 16 anos 

04 Pedagogia X  X 40h 3 anos 

05 Pedagogia X X  40h 25 anos 

06 Pedagogia X X  40h 20 anos 

07 Pedagogia   X 20h 7 anos 

08 Pedagogia   X 40h 3 anos 

09 Pedagogia X X  20h 35 anos 

10 Letras X  X 20h 28 anos 

11 Pedagogia X X  40h 18 anos 

12 Pedagogia X X  20h 8 anos 

13 Pedagogia X X  40h 19 anos 

14 Letras X X  40h 13 anos 

15 Pedagogia X X  40h 35 anos 

16 Pedagogia X X  40h 18 anos 

17 Pedagogia   X 20h 11 anos 

18 Pedagogia X X  40h 23 anos 

19 Superior  X  40h 6 anos 

20 Superior X X  40h 24 anos 

21 Pedagogia X X  40h 19 anos 

22 Pedagogia X X  40h 30 anos 

23 Magistério  X  40h 30 anos 

24 Pedagogia  X  20h 31 anos 

25 Pedagogia X X  40h 18 anos 

26 Magistério   X 20h 3 anos 

27 Pedagogia X X  40h 20 anos 

28 Superior X X  40h 30 anos 

29 Pedagogia  X  40h 3 anos 



105 
 

30 Pedagogia X X  40h 8 anos 

31 Pedagogia X X  20h 16 anos 

32 Pedagogia  X  40h 11 anos 

33 Pedagogia X  X 40h 5 anos 

34 Pedagogia X X  40h 20 anos 

35 Letras X  X 40h 5 anos 

36 Pedagogia X X  40h 20 anos 

37 Magistério   X 20h 3 anos 

38 Pedagogia X X  20h 18 anos 

39 Pedagogia X X  40h 15 anos 

40 Magistério   X 40h 10 anos 

Apêndice B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

APÊNDICE C: - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido/Corpo Docente 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGED 

 

Prezado (a) professor (a), 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a) da pesquisa intitulada, A 

Formação de Professores Alfabetizadores e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa – PNAIC, conduzida por Paulo Santos. Este estudo tem por objetivo central “Analisar a 

formação de Professores Alfabetizadores no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

– PNAIC, seus limites e possibilidades”. Você foi selecionado (a) por compor o quadro de 

docentes que recebem ou receberam a formação. Sua participação não é obrigatória. A 

qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, 

desistência ou retirada de consentimento não acarretará prejuízo. Suas informações serão 

tratadas com ética e não lhes trarão risco. Sua participação é voluntária e não será 

remunerada, bem como não implicará em qualquer despesa. Sua colaboração nesta pesquisa 

consistirá em responder a vinte e cinco questões objetivas e duas questões abertas, no seu 

local de trabalho mediante a presença do pesquisador.  

Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados em nível 

individual, visando assegurar o sigilo de sua participação.  

O pesquisador responsável se comprometeu a tornar públicos nos meios acadêmicos e 

científicos, os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação de 

indivíduos participantes (salvo acordo prévio). Caso você concorde em participar desta 

pesquisa, assine ao final deste documento, que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a 

outra, do pesquisador responsável. Seguem os telefones e o endereço institucional do 

pesquisador responsável onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação nele, agora ou a qualquer momento.  

 

Contatos do pesquisador responsável: 

Paulo Santos. (Endereço) 

(email) (telefones) 
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Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa, e que 

concordo em participar.  

 

___________________________, ____ de _________________ de _______________ 

                  

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do (a) participante 

_____________________________________________________________________ 

Pesquisador 
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APÊNDICE D: Modelo do roteiro da entrevista. 

UNIVERSIDADEESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB PRÓ-REITORIA DE 

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PPG PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO (MESTRADO) LINHA DE PESQUISA: POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO 

DA EDUCAÇÃO  

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

Estamos realizando uma pesquisa que resultará em uma dissertação de Mestrado a ser 

defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Vitória da Conquista. Nosso estudo tem como objetivo 

“Analisar a formação de Professores Alfabetizadores no Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa – PNAIC, seus limites e possibilidades”.  

O alcance desse objetivo não depende apenas de nós pesquisadores, carece da sua colaboração 

que se dará através de uma entrevista gravada que será transcrita e posteriormente (parte dela) 

asseguramos que será utilizada, unicamente no texto da Dissertação.  

 

SUJEITOS: Orientadoras de Estudos e Formadoras Regionais do PNAIC no âmbito de um 

município do Sudoeste da Bahia.  

BLOCO 1 – Trajetória na educação 

1.Fale- me sobre sua trajetória na educação e como se concretizou sua entrada no PNAIC. 

BLOCO 2 – Formação continuada: 

2.O que você pensa sobre Formação Continuada? 

BLOCO 3 – O PNAIC 

3.A partir de sua concepção de formação continuada, como você analisa esta formação 

instituída pelo PNAIC para você, enquanto agente formador? 

 

4.Qual a primeira impressão e/ou reação daqueles sob sua responsabilidade de formação, 

ao iniciar os estudos?   
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5.O que você pôde constatar de êxito ou fragilidade no PNAIC no que se refere à 

formação continuada? 

 

6.Para finalizar, fique à vontade para expressar o que pensa dessa política pública.  

 

 

 

 


