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RESUMO 

A formação continuada de professores é uma questão complexa e que emerge 
como condição fundamental para aprimoramento dos processos educacionais. 
Legitimada pela Constituição Federal de 1988 e amparada pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (Lei 9.394/1996), ela é 
almejada como forma de melhorar a qualidade do ensino, sendo que várias 
políticas públicas vêm sendo construídas em prol de seu oferecimento. 
Voltadas para a formação continuada de professores, as políticas públicas no 
Brasil têm se ampliado desde a década de 1990, especialmente pelos acordos 
firmados a partir da “Declaração Mundial sobre Educação para Todos” 
(Conferência de Jomtien). Focalizando o professor-alfabetizador como 
importante agente para o aprimoramento do processo educacional em busca 
do que se convencionou chamar de qualidade da educação, políticas voltadas 
à formação continuada desse ator têm se desenvolvido sendo implementados 
importantes programas em nível nacional. Nesta perspectiva, o presente 
trabalho busca investigar a mais recente política em nível nacional voltada à 
formação do professor-alfabetizador, o Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa – PNAIC (2012). Buscamos compreender como os professores 
participantes da formação continuada pelo PNAIC percebem a formação 
oferecida e quais as implicações dessa para a sua prática docente. Assim, o 
presente trabalho traz a discussão sobre o programa de formação no PNAIC, 
apresentando seus contornos e analisando a percepção dos professores sobre 
ele. Para tanto, nosso desenho metodológico, utilizando-se da perspectiva 
qualitativa de pesquisa, optou pela coleta de informações junto aos professores 
participantes da formação continuada pelo PNAIC num município localizado ao 
sul de Minas Gerais, a partir de entrevistas semiestruturadas, as quais foram 
analisadas a partir de procedimento inspirado na Análise de Conteúdo proposta 
por Bardin (2016). Após o processo de organização e análise dos dados foi 
possível eleger duas temáticas analíticas: “A formação no PNAIC na voz dos 
professores” e “Implicações para a prática docente”, os quais nos permitem 
compreender os delineamentos da formação segundo a percepção dos 
professores, levantando seus pontos positivos e negativos. 

 
Palavras-Chave: PNAIC. Formação continuada. Política educacional. Prática 
docente.  
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ABSTRACT 

The Continuing Teacher Education is a complex issue that emerges as a 
fundamental condition for the improvement of educational processes. 
Legitimized by the Federal Constitution of 1988 and supported by the Law of 
Directives and Bases of National Education – LDBEN (in Portuguese) (Law 
9.394 / 1996), It is sought as a way to improve the quality of teaching, and 
several public policies have been built in favor of its offer. With a view to 
continuing teacher education, the public policies in Brazil have been expanded 
since the 1990s, especially through the agreements reached through the "World 
Declaration on Education for All" (Jomtien Conference). With a focus on the 
literacy teacher as an important agent for the improvement of the educational 
process in search of what has been termed the quality of education, policies 
aimed at the continued formation of this actor have been developed with the 
implementation of important programs of national level. In this perspective, the 
present work seeks to investigate the most recent national-level policy focused 
on teacher-literacy training, the National Pact for Literacy in the Right Age – 
PNAIC (in Portuguese) (2012). We seek to understand how the teachers 
participating of continuing education in the PNAIC perceive the training offered 
and what the implications of this for their teaching practice. Thus, the present 
work brings the discussion about the training program in the PNAIC, presenting 
its contours and analyzing the teachers' perception about it. To that end, our 
methodological design, using a qualitative research perspective, it was opted for 
the collection of information from the teachers participating in the PNAIC 
training in a municipality located south of Minas Gerais, it based on semi-
structured interviews, which were analyzed From a procedure inspired by the 
Content Analysis proposed by Bardin (2016). After the process of organization 
and  data analysis, it was possible to choose two analytical topics: "PNAIC 
training in the voice of teachers" and "Implications for teaching practice", which 
allow us to understand the design of the training according to the teachers 
raising its positive and negative points. 

 
Keywords: PNAIC. Continuing education. Educational policy. Teaching 
practice.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A educação é um ato de amor e, por isso, um 
ato de coragem. Não pode temer o debate. A 
análise da realidade. Não pode fugir à 
discussão criadora, sob pena de ser uma 
farsa. 

Paulo Freire (2014) 

 

Reflexões a respeito dos desafios da educação no Brasil para a 

construção da qualidade educacional vêm ganhando um espaço cada vez mais 

significativo, por meio de programas e de políticas públicas educacionais, 

assim como dentro dos debates acadêmicos. Temáticas como currículo, perfil 

do professor, avaliação, formação inicial e continuada de professores, dentre 

outras, relacionadas ao trabalho docente, são pautadas como importantes para 

o debate e estão em discussão em seminários, congressos, encontros e, 

também, nas agendas políticas de diferentes governos com o objetivo de 

enfrentar os desafios do sistema educacional a partir da análise e mudança das 

práticas educativas, sendo uma das mais recorrentes para este fim, a 

preocupação com a formação e atuação docente. 

A educação brasileira vem passando por grandes desafios, 

especialmente em busca do que se convencionou chamar de “qualidade 

educacional”, aspecto que motivou o surgimento de políticas públicas 

educacionais cujo foco é provocar processos de mudança rumo ao almejado, 

nas metas produzidas pelo próprio governo. Exigências internas e externas à 

escola cresceram em relação à atuação docente, o que tem colocado foco nos 

processos de formação inicial e continuada desse profissional, uma vez que 

sua formação emerge como oportunidade para a reflexão e a capacitação do 

professor, sendo a potencialidade da formação continuada fazer isso em pleno 

exercício da atividade docente. 

Considerando a formação de professores como ponto importante e 

recorrente nas políticas públicas educacionais, a qual abarca diversas 
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tentativas para aprimorar os processos educacionais em busca de uma 

educação de qualidade, tomaremos a formação continuada do profissional 

docente, especificamente a formação continuada do professor-alfabetizador, 

como ponto de análise, focando a investigação nos programas e políticas do 

governo federal propostos nos últimos 15 anos. 

Ao se discutir sobre a formação continuada, percebe-se que somente a 

formação inicial1 não é capaz de preparar o professor para toda sua atuação, 

sendo necessário seu aperfeiçoamento constante considerando a natureza 

dinâmica do ofício docente. Uma formação constante, segundo Imbernón 

(2010, p. 13), só pode acontecer a partir do momento em que o sujeito entra 

numa inquietação consciente de que “a teoria e a prática devem ser revisitadas 

e atualizadas nos tempos atuais”. Essa inquietação, quando é consciente, 

permite que o professor redimensione sua prática, tomando as evidências 

propostas pelos suportes teóricos em novos paradigmas. Como bem pontua o 

referido autor, no campo da formação continuada, é fundamental refletir sobre 

o papel que ela exerce na sociedade, envolvendo os diversos atores 

educacionais, para provocar reflexões diferentes entre a teoria-prática, e 

alimentar ações que permitam pensar sobre o que fazer nas políticas e práticas 

de formação. 

 

É necessário começar a refletir sobre o que nos mostra a evidência 
da teoria e da prática formadora dos últimos anos e não nos 
deixarmos levar pela tradição formadora, para assim tentar mudar e 
construir uma nova forma de ver o ensino e a formação docente, a fim 
de transformar a educação e contribuir para uma sociedade mais 
justa (IMBERNÓN, 2010, p. 31). 

 

Tal discussão, da necessidade de se pensar sobre a formação 

continuada, é cada vez mais pertinente dentro da complexa mudança que 

atravessa cotidianamente a sociedade. Segundo Leite (2001, p. 83), questionar 

o lugar e o espaço da formação de professores é tema presente no campo 

educacional, “[...] uma vez que o docente deve reelaborar os seus saberes 

                                                           
1 A formação inicial de professores é aquela posta como a primeira etapa de um 
empreendimento de formação acadêmica. No contexto da formação docente, é aquela que 
acontece nos cursos de magistério ou licenciaturas e que prepara os profissionais da educação 
para a docência. 
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iniciais em confronto com as experiências e práticas que vão constituindo seus 

saberes, refletindo na e sobre a prática”. 

Atualmente, a formação docente esbarra em várias terminologias que se 

confundem no cotidiano escolar, ainda que vinculadas a diferentes concepções 

representantes de diferentes proposições. A formação continuada posta nas 

ações governamentais tende a representar uma continuidade da formação 

inicial, vista como treinamento e reparação (CASTRO; AMORIM, 2015), 

diferente da abordagem defendida por estudiosos que a almejam como forma 

de emancipação docente, os quais a veem como formação permanente. 

A discussão trazida por Castro e Amorim (2015), fundamentada nos 

estudos de Canário (2013), distingue tal termologia em duas perspectivas: na 

vertente de treinamento, tendo em vista a melhoria do desempenho dos 

estudantes, e na vertente de formação permanente, em que se considerada o 

processo de desenvolvimento profissional dos sujeitos.  

Na perspectiva do treinamento, a formação continuada ofertada nas 

políticas educacionais assume um caráter de reciclagem; reparação do 

aligeiramento da formação inicial e é sustentada na LDBEN (Artigo 61), 

(BRASIl, 1996), como capacitação/complementação, objetivando a dimensão 

profissional do professor. 

De acordo com Castro e Amorim (2015, p. 43) as terminologias 

reciclagem e capacitação, surgem a partir da década de 1970, e rementem a 

uma espécie de atualização de conteúdos e consistiria em “atualizar os 

professores para que seus conhecimentos disciplinares alcançassem uma 

proximidade maior com a produção de conhecimentos científicos por parte das 

universidades”.  

No dizer de Freitas (2002, p. 147) as políticas atuais no âmbito da 

formação continuada “têm reforçado a concepção pragmatista e conteudista da 

formação dos professores”. A autora ainda critica que esta visão impregnada 

nos programas das Instituições de Ensino Superior - IES, tem se configurado 

precária no processo da certificação docente, e não tem qualificação para o 

aprimoramento das condições do exercício profissional. Para ela “a formação 

continuada [permanente] é uma das dimensões importantes para a 

materialização de uma política global para o profissional da educação [...]” 

(p.148). 
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A formação continuada como formação permanente é defendida, dentre 

outros, por Imbernón (2010) como forma de crescimento do docente, mas, ao 

mesmo tempo como mecanismo de potencializar uma formação ligada à 

prática e que fomente a autonomia dos professores na gestão de sua própria 

formação. Para o referido autor, a formação do docente precisa ser crítica e 

ajudar a construir uma reflexão sobre sua própria prática. Neste sentido, ele 

nos diz que: 

 

A formação continuada deveria apoiar, criar e potencializar uma 
reflexão real dos sujeitos sobre sua prática docente nas instituições 
educacionais e em outras instituições, de modo que lhes permitisse 
examinar suas teorias implícitas, seus esquemas de funcionamento, 
suas atitudes, etc., estabelecendo de forma firme um processo 
constante de autoavaliação do que se faz e por que se faz. Uma 
orientação formadora voltada para esse processo de reflexão, e os 
pressupostos políticos subjacentes a ela, exige uma definição crítica 
da organização e da metodologia da formação continuada dos 
professores, já que deve ajudar os sujeitos a revisarem os 
pressupostos ideológicos e comportamentais que estão na base de 
sua prática. Isso supõe que a formação continuada deva se estender 
ao terreno das capacidades, habilidades, emoções e atitudes e deva 
questionar continuamente os valores e as concepções de cada 
professor e da equipe de forma coletiva (IMBERNÓN, 2010, p. 47). 

 

De acordo com Imbernón (2010) a formação deve partir de dentro, 

potencializada das práticas, havendo dois fatores imprescindíveis para a 

formação: a diversidade e a contextualização. O autor afirma que estes dois 

fatores “permitem-nos ver a formação docente de outra maneira e provocam 

reflexões diferentes sobre o que fazer nas políticas e práticas de formação” (p. 

29). Ele assinala o aspecto do contexto social e histórico como determinante 

para influenciar o desenvolvimento e a diferença entre os indivíduos. 

Pensando nas políticas públicas, de acordo com Gatti (2008, p. 48), a 

formação continuada, especialmente em países desenvolvidos, tem se 

configurado “como um requisito para o trabalho, a ideia da atualização 

constante, em função das mudanças nos conhecimentos e tecnologias e das 

mudanças no mundo do trabalho”. No Brasil, estas políticas voltadas para a 

formação docente não necessariamente se vinculam à concepção de formação 

permanente, sendo, muitas vezes, o reflexo da busca apenas por treinamento.  

A formação continuada, no discurso oficial das políticas públicas 

educacionais, surge como forma de buscar a qualidade do ensino, 
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especialmente nas voltadas para a tentativa de enfrentamento dos baixos 

indicadores relativos aos processos de alfabetização e letramento da 

população brasileira (MORTATTI, 2013). Voltadas para as exigências externas, 

visando elevar os níveis exigidos pelos organismos internacionais2, vêm 

emergindo, desde a década de 1990, políticas preocupadas com os processos 

de alfabetização, sendo comum o foco na formação de professores. 

Considerando como marco a “Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos” (WCEFA, 1990), firmada em encontro realizado em Jomtien na 

Tailândia na década de 1990, e a adesão do governo brasileiro a seus 

princípios, várias ações para o campo da formação continuada de professores 

foram pensadas. Especificamente em relação à alfabetização, as políticas mais 

recentes para formação do professor-alfabetizador podem ser relacionadas aos 

pactos3 postos naquele momento e realimentados pelas orientações 

internacionais desde então. 

Interessados nos delineamentos políticos para implementação de 

formação continuada para o professor-alfabetizador, procuramos, na presente 

dissertação, discutir a questão tomando como objeto de estudo o programa 

“Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC”, o qual pode ser 

considerado a principal ação do governo federal nessa área nos dias atuais. O 

presente trabalho buscará, portanto, compreender o desenho do referido 

programa, assim como a forma como os professores participantes da formação 

continuada proposta por ele têm percebido seu delineamento e sua 

contribuição para a atuação cotidiana. 

Reconhecendo a abrangência dessa proposta, o presente trabalho tem 

como recorte de pesquisa investigar como os professores participantes da 

formação continuada no PNAIC percebem tal formação e quais as implicações 

dessa para a sua atuação docente. Buscaremos conhecer como os professores 

têm percebido a formação proposta pelo Pacto, seus pontos positivos e 

negativos, e quais seriam as mudanças observadas em sua prática pedagógica 

a partir da formação vivenciada. 

                                                           
2 Referimos-nos especificamente às orientações prescritas aos países em desenvolvimento, e 
especialmente da América Latina, desde os anos de 1970, mas intensificadas nos anos de 
1990, voltadas a ajustes econômicos e mudanças nas políticas sociais, dentre elas e 
fortemente as políticas de educação, a partir dos organismos internacionais, tais como o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM) (MELO, 2015).  
3 Para maiores detalhes ver WCEFA (1990). 
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Para a exposição formal da pesquisa, optamos por compor a dissertação 

com 4 capítulos acrescidos da introdução e das considerações finais. Para 

apresentação do debate teórico, compusemos os dois primeiros capítulos 

debatendo a formação continuada de professores: Capítulo 1 “Formação 

Continuada de Professores: Debatendo Princípios” e Capítulo 2 “Política 

Pública Educacional: A Formação de Professores como Foco”. Para 

apresentação de nosso percurso metodológico, optamos por apresentar a 

descrição da metodologia utilizada nesta pesquisa no Capítulo 3 “Decisões 

Metodológicas” em que descrevemos o percurso e os instrumentos utilizados 

na coleta dos dados. Para apresentação de nossa organização e análise de 

dados, construímos o Capítulo 4 “A Formação no PNAIC: O que dizem os 

Professores”, no qual explicitamos as falas dos professores entrevistados, 

buscando compreender sua percepção sobre a formação continuada oferecida 

pelo PNAIC, pontos positivos e negativos, bem como as implicações dessa 

formação para sua prática docente.  

Assim, no primeiro capítulo, “Formação Continuada de Professores: 

Debatendo Princípios”, apresentamos a discussão a respeito da formação 

continuada do professor. Retornando, especificamente o âmbito da formação 

continuada do professor-alfabetizador. No segundo capítulo, “Política Pública 

Educacional: A Formação de Professores como Foco”, apresentamos as 

principais políticas públicas implantadas a partir da década de 1990 em nível 

nacional, voltadas para a formação do professor-alfabetizador. No terceiro 

capítulo trazemos as “Decisões Metodológicas” da pesquisa e o percurso da 

coleta de dados, por meio da técnica da entrevista semiestruturada e da 

análise de conteúdo inspirada em Bardin (2016). No quarto capítulo, “A 

Formação no PNAIC: O que dizem os Professores”, voltamo-nos à análise de 

como os professores têm percebido a formação proposta, em seus pontos 

positivos, negativos e implicação para a prática docente. 

Esperamos contribuir para a produção acadêmica de conhecimento, 

compondo com o campo teórico uma análise que ajude a conhecer melhor o 

campo da formação continuada de professores-alfabetizadores via política 

pública nacional, a partir da percepção dos próprios sujeitos partícipes da 

formação.  
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Através das questões postas pelas entrevistas, intencionamos 

compreender um pouco mais como a formação proposta pelo PNAIC tem se 

efetivado e influenciado a prática docente do professor-alfabetizador em 

exercício.  
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1 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: DEBATENDO 

PRINCÍPIOS 

 

 

Pensávamos numa alfabetização direta e 
realmente ligada à democratização da cultura, 
que fosse uma introdução a esta 
democratização. Numa alfabetização que, por 
isso mesmo, tivesse no homem, não esse 
paciente do processo, cuja virtude única é ter 
mesmo paciência para suportar o abismo 
entre sua experiência existencial e o conteúdo 
que lhe oferecem para sua aprendizagem, 
mas o seu sujeito.  

Paulo Freire (2014) 

 

 

A sociedade caminha cercada por mudanças e é por este mesmo viés 

que caminha a educação. Em meio aos grandes desafios surgem políticas 

públicas estabelecidas em nome da almejada educação de qualidade. 

Exigências internas e externas crescem diante do papel da educação e da 

formação do professor. Por isso, a formação inicial e a continuada são um 

espaço pertinente nos estudos acadêmicos com o objetivo de assegurar a 

reflexão e a atualização do que se tem produzido no campo científico, na 

perspectiva de diálogo com a realidade da escola.  

Por este viés, pensar sobre a formação continuada de professores de 

uma forma geral é essencial para a análise das proposições postas à formação 

do professor-alfabetizador. Dentre vários autores que nos auxiliam na reflexão 

sobre o tema, alguns se tornaram referência por trazerem reflexões originais 

sobre a questão. No presente capítulo, tomaremos nosso objeto de estudo a 

partir da reflexão sobre a formação continuada de professores em diálogo com 

diferentes autores, dentre eles Nóvoa (1991; 1992; 1999); Di Giorgi (2001); 

Freire (2005; 2014; 2015)4.  

                                                           
4 De diferentes pontos de partida os autores trazem importantes contribuições para se pensar a 
formação continuada de professores. Nóvoa discute o campo da formação docente como um 
processo, destacando a construção da autonomia como mecanismo de profissionalização 
docente. Di Giorgi debate pontos fundamentais que abarcam o campo da formação como 
condição para a qualidade da educação. Freire discute a formação continuada como reflexão 
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Os princípios que apontaremos neste capítulo não fecham o campo 

analítico do tema em questão. Muitos pontos abarcam a problematização da 

formação continuada. Por ora, optamos por apresentar elementos que nos 

ajudem a olhar criticamente para as estruturas políticas que operacionalizam o 

escopo da formação continuada do professor-alfabetizador no Brasil hoje.  

1.1 APONTAMENTOS SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

O homem, ao longo da história, foi se desenvolvendo e foi adquirindo o 

domínio sobre suas capacidades cognitivas, aperfeiçoando o seu 

conhecimento a partir de sua inserção no meio social. Esse espaço social 

possibilitou a constituição e o desenvolvimento de uma cultura na qual o ser 

humano se descobriu capaz de conhecer e explicar o mundo. Por meio de 

instrumentos, desenvolvidos por ele, criou diversos mecanismos que 

possibilitaram, e possibilitam, responder aos anseios e às necessidades de sua 

própria história. 

Quando o homem se coloca em estado de busca, surge a necessidade 

de se conhecer e é por meio do contato com o conhecimento que se descobre. 

Todavia, o conhecimento é algo que não se alcança plenamente. Por mais que 

o ser humano estude, jamais terá a plenitude do conhecimento. Porém, isso 

não o exime de buscá-lo, para que, assim, possa dialogar e comunicar com as 

esferas e as estruturas culturais, sociais, políticas, educacionais e outras que o 

envolvem na formação humana e na própria sociedade, possibilitando por meio 

deste conhecimento a indagação sobre sua própria existência. 

Tomamos este suporte reflexivo pelo viés filosófico para esboçar alguns 

pontos analíticos no campo da formação continuada do professor que, 

enquanto sujeito em formação, precisa estar em constante processo de estudo 

e conhecimento de seu próprio fazer. Historicamente, todavia, seu 

delineamento não é linear e mesmo nos dias atuais não é consensual o 

enfoque preferencial para a formação continuada de professores a ser 

implementada pelas políticas públicas. 

                                                                                                                                                                          
crítica sobre a prática, tendo em vista a contribuição para a educação da participação do sujeito 
histórico, para a transformação da realidade em que está inserido. 
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Ao pensarmos a discussão sobre a formação continuada, encontramos 

no campo acadêmico uma produção crescente com profundas análises que 

nos permitem ampliar a compreensão da questão. Dentre outros, Nóvoa tem 

contribuído ao propor questões para se pensar a formação docente em relação 

com a vida profissional do professor.  

Para Nóvoa (1999) a gênese da formação de professores carrega um 

conjunto de valores e normas externas que influenciam no discurso e na prática 

docente. Ao fazer um percurso histórico da formação dos professores, o autor 

observa o perfil do profissional impregnado, de modo geral, de uma forte 

intencionalidade política. Nesse sentido, segundo Nóvoa (1999), não há 

formação sem identidade e sem movimento. Ele compreende que a formação é 

um processo contínuo e permanente. 

A construção de uma identidade docente aparece nos estudos do 

referido autor como um processo dinâmico que supera a ideia estática de sua 

definição, estando em permanente constituição do sujeito, sendo “um processo 

único e complexo graças ao qual cada um de nós se apropria do sentido da 

sua história pessoal e profissional” (NÓVOA, 1992, p. 16). 

Sendo assim, ele defende a constituição de uma profissionalização 

docente por compreender que ao se constituir profissionalmente, o professor 

evolui linear e inexoravelmente. De acordo com Nóvoa (1999, p. 21) “A 

afirmação profissional dos professores é um percurso repleto de lutas e de 

conflitos, de hesitações e de recuos”. As lutas e conflitos carregam no bojo a 

estrutura técnica e pedagógica da formação docente. 

Para ele, a compreensão contemporânea dos professores se manifesta 

numa visão multifacetada que revela toda a complexidade do problema, sendo 

necessário observar holisticamente todos os aspectos em que o profissional se 

encontra e que interferem em sua ação. Os professores são os protagonistas 

na história escolar e são eles que promovem o valor da educação (NÓVOA, 

1992). 

Assumindo essa necessidade de que o profissional docente deva se 

constituir em diferentes espaços e constantemente, podemos tomar de 

Imbernón (2010, p. 40) que é preciso, para que isso se efetive, “potencializar 

uma nova cultura formadora, gerando novos processos na teoria e na prática 

da formação, introduzindo novas perspectivas metodológicas”. Esta nova 
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cultura formadora é exigência das mudanças sociais, que produzem novos 

sujeitos e, automaticamente, caminham sob o prisma de novos paradigmas, 

por meio de novas pedagogias (ARROYO, 2012). 

Nesta ótica, faz-se necessário refletir sobre a formação continuada 

ofertada: a formação continuada tem contribuído e melhorado o trabalho 

pedagógico na sala de aula, ajudando o professor a rever, planejar, buscar 

melhorias e novas formas de educar? Ou esses momentos são ocupados 

apenas por um processo formal, pouco motivador e desligado da demanda e 

realidade da escola? 

Se considerarmos como essencial o processo de formação docente e, 

se considerarmos que nesse o professor deve ser protagonista, nos parece 

essencial a preocupação com a aprendizagem dos estudantes. Esta requer a 

participação autônoma do professor, a qual só se realiza de forma dinâmica, 

envolvente e reflexiva. Nas palavras de Nóvoa (1992, p. 13), o processo de 

formação: 

 

[...] deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, fornecendo aos 
professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as 
dinâmicas de autoformação participada. Estar em formação implica 
um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os 
percursos e os projetos próprios, com vistas à construção de uma 
identidade, que é também uma identidade profissional. 

 

O referido autor sugere um envolvimento e um investimento que passa 

pela iniciativa e autonomia do professor. Pode-se dizer que a formação é um 

processo dinâmico onde o profissional precisa adotar uma postura ativa, pela 

qual atua diante da sua formação peculiarmente, este movimento permitirá que 

ele construa sua identidade profissional. 

Desta forma Nóvoa (1992) salienta que muitos fatores estão presentes 

na formação de professores, desde os internos como a reflexão, o 

envolvimento e a vontade, até os externos, relacionados às instituições de 

ensino, à metodologia e linha de estudo eleita, assim como o contexto histórico, 

político e social onde o professor está inserido.  

De acordo com Di Giorgi et al. (2010), um curso de formação continuada 

deve contemplar dois aspectos: o primeiro relacionado ao assunto, com 

reflexão sobre o papel da escola, a função do professor, conteúdos 
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ministrados, inclusão, a realidade da escola e outras, e o segundo relacionado 

ao formato, ou seja, à metodologia, abordando as categorias da didática, 

formação, reflexão sobre a prática, atualização, aperfeiçoamento, atividades 

práticas, trocas de experiências, dentre outras. 

Segundo Di Giorgi et al. (2010, p. 79), “a escola pública brasileira mudou 

e a falta de adaptação à nova realidade, à nova clientela que recebia, gerou 

uma situação de crise”. A escola precisa compreender estas transformações e 

responder às exigências, aspecto que coloca à formação proposta o desafio de 

ser capaz de fomentar essa reflexão.  

Outra importante contribuição emerge do posicionamento freiriano sobre 

a formação de professores. Para o autor, ela precisa estar impregnada de uma 

reflexão crítica sobre a prática docente, que possibilite repensar o seu próprio 

ato de ensinar. Freire (2015, p. 40) explicita que tanto a reflexão desencadeada 

antes da realização da ação pedagógica, quanto a reflexão sobre a ação são 

essenciais para a pertinência do trabalho docente: “Por isso é que na formação 

permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica 

sobre a prática”. 

De acordo com Freire (2015) o que importa na formação é a 

compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, da geração de uma 

coragem que supere o medo. A segurança deve superar toda insegurança 

durante o processo em que o sujeito se educa. Por este caminho, a crítica 

educativa deve contribuir para uma curiosidade que permita indagar sobre a 

prática. 

Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, de 
um lado, do exercício da criticidade que a promoção da curiosidade 
ingênua à curiosidade epistemológica, do outro, sem o 
reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da 
afetividade, da intuição ou adivinhação. Conhecer não é, de fato, 
adivinhar, mas tem algo que ver, de vez em quando, com adivinhar, 
com intuir. O importante, não resta dúvida, é não pararmos satisfeitos 
ao nível das intuições, mas submetê-las à análise metodicamente 
rigorosa de nossa curiosidade epistemológica. (FREIRE, 2015, p. 45-
46). 

 

O que o autor reforça é a busca de uma educação que se consolide 

através da segurança e da liberdade. A ação verdadeira do ato de ensinar é 

aquela que respeita as liberdades, mas que se posiciona com autoridade, com 
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profissionalismo e competência. Para Freire (2015), o professor que não se 

atualiza, que não estuda e que não leva a sério a sua formação, não tem força 

moral para estar à altura de suas funções docentes e para coordenar as 

atividades da sala de aula. 

De acordo com Batista Neto e Santiago (2011, p. 16) a prática 

pedagógica docente de Paulo Freire tem como lugar de destaque a sala de 

aula, pois é o lugar da intencionalidade educativa, da vivência da pedagogia 

problematizadora. A prática pedagógica tem que ser intencional, institucional, 

complexa e plural, pois “na vivência da formação de professores, a sala de aula 

é o lugar do encontro pedagógico”. 

É na sala de aula que se materializa a relação pedagógica, se organiza 

e se disponibiliza horizontalmente os encontros como sujeitos, constituindo a 

produção e socialização do conhecimento. Para que haja a materialização 

pedagógica, a partir da reflexão sobre a própria prática, é importante valorizar a 

formação em processo numa ótica de formação permanente.  

Refletir sobre a prática docente se insere em um campo maior do que 

analisar a própria ação docente. É repensar teoricamente o fazer, reconstruir o 

caminho metodológico, refazer as técnicas pedagógicas, observando o modo 

pelo qual a criança produz seu próprio conhecimento, seu contexto social e, ao 

mesmo tempo, é refletir sobre os instrumentos que se fazem necessários para 

que se produzam outros modos de ensinar, avaliar e exercitar os saberes e o 

fazer que perpassa o mundo da educação. 

Segundo Freire (2015, p. 68),  

 

[...] toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, em que, 
ensinando aprendem, outros que, aprendendo, ensinam,  daí o seu 
cunho gnosiológico; a existência de objetos, conteúdos a serem 
ensinados e aprendidos; envolve o uso de métodos, de técnicas, de 
materiais; implica, em função de seu caráter diretivo, objetivo, 
sonhos, utopias e ideias.  

 

De acordo com o autor, o homem é o sujeito que constrói sua própria 

história. Ao inserir-se no processo histórico, o homem se conscientiza do seu 

ser sujeito e se inscreve na busca de sua afirmação (FREIRE, 2015). Esta 

afirmação se dá naquele estágio do pensamento crítico, que passa pela 
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libertação das ideias estreitas que engessam e engodam o pensamento, 

nutrindo falsa realidade. 

E a ação docente faz-se necessária porque afeta diretamente a 

efetivação de qualquer projeto de educação que vislumbre a formação política. 

Freire (2014) ao trabalhar o ensaio de uma educação como prática de 

liberdade visualiza a conscientização dos menos favorecidos, como elemento 

fundamental para uma responsabilidade social e política.  

Desta maneira, a educação assume o papel de um elemento decisivo 

para definir uma sociedade livre, autônoma, que consiga se desprender de 

ideias ignorantes, ausentes de uma cultura formal e determinada pela cultura 

dominante, ponto em que a atuação docente é essencial (PAULA; MELLO, 

2016) e, em decorrência, os processos de formação continuada são essenciais. 

 

Ao explicar a ação humana de conhecer, no mundo, com o mundo e 
com os outros, este educador [Paulo Freire] desenvolve concepções 
sobre o papel e as ações daqueles e daquelas que assumem o 
compromisso com a educação de diferentes gerações, analisando e 
desvelando processos bancários da formação, ao mesmo tempo em 
que propõe o estudo da realidade, mediado pelo conceito, por meio 
da intersubjetividade (PAULA; MELLO, 2016, p. 66). 

 

Paula e Mello (2016) defendem que a formação continuada deve-se 

pautar na reflexão, a partir da discussão crítica, já que como anunciou o próprio 

Freire (2005): é preciso que o homem dialogue com sua formação, uma vez 

que a prática verdadeira é aquela que passa realmente pela reflexão. 

Nessa perspectiva, um aspecto fundamental para a compreensão da 

formação é o sentido do diálogo. Formar é dialogar com a formação, interagir 

com a problematização que envolve as relações de mundo. A formação do 

conhecimento é um processo permanente e inquietante que se cristaliza à 

medida que os sujeitos se inserem no mundo em busca de algo maior, 

dinâmico, cheios de expectativas e esperanças. Formar é reinventar a própria 

prática. É ficar impaciente e inquieto diante dos movimentos que modificam a 

dinâmica da educação. Isso porque: “Só existe saber na invenção, na 

reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem 

no mundo, com o mundo e com os outros. Busca esperançosa também” 

(FREIRE, 2005, p. 67). 
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Nesta busca constante é que surge o reconhecimento do inacabado 

deste homem histórico que passa pelo mundo, educando-se em comunhão 

com outros homens e com o próprio mundo, mediatizado por este mundo. Este 

homem inacabado está em processo de formação e precisa se aprofundar 

numa “tomada de consciência da situação” (FREIRE, 2005, p. 85). Só pode 

transformar a realidade, caso se aproprie dela.  

Nesta perspectiva, a construção de uma nova ação pedagógica somente 

poderá surtir efeito de mudança, na prática do professor, se houver a reflexão 

dele mesmo sobre os seus saberes e seu fazer. A ação e a reflexão são formas 

essenciais para este refazer pedagógico. A proposição de uma política pública 

educacional em prol da formação continuada que dialogue com o mundo e com 

a sociedade é defendida por Freire (2014) na busca de uma educação 

histórica, democrática e emancipatória, que seja capaz de quebrar os estigmas 

da educação bancária5. A partir da efetivação desta proposição é que o autor 

discute e conceitua o papel da educação em função de uma prática libertadora, 

e que assegura aos atores educacionais a possibilidade de dialogar sobre e 

com o mundo. 

Quando Freire (2014) sustenta o aspecto libertador desta educação, o 

autor defende uma formação crítica que consiga dialogar as concepções 

teóricas com a prática do professor. Para que isso aconteça é necessário que a 

educação seja pensada sobre novos paradigmas do processo de 

desenvolvimento profissional, tanto por parte dos professores, quanto no 

âmbito daqueles que estão na formação (PAULA; MELLO, 2016).  

Pensar na formação do professor é pensar nos aspectos legais, 

políticos, metodológicos, filosóficos, curriculares, pedagógicos, organizacionais, 

dentre outros. Esta gama de possibilidades para se discutir e refletir mostra-nos 

o quanto é complexo falar em formação no campo da docência. Pensar na 

formação continuada de professores, nesta perspectiva, passa pela 

contribuição de outro modelo de educador, em contraposição ao que Freitas 

(1999) critica como aspectos tecnicistas e conteudistas que acompanham os 

                                                           
5 Para Paulo Freire a educação bancária é aquela em que o professor deposita o conhecimento 
em um aluno desprovido de seus próximos pensamentos. Este tipo de educação só manteria a 
estratificação das classes sociais, servindo o ensino de mero treinamento para a formação de 
massa de trabalho. A crítica a este sistema levantada por Freire condenava o tradicionalismo 
da escola brasileira. (FREIRE, 2014). 
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professores da Educação Básica, numa perspectiva crítica e não 

domesticadora desses profissionais. 

Nóvoa (1991) nos ajuda a pensar na questão ao defender a formação 

continuada como um processo que precisa apresentar experiências inovadoras 

que invista pessoalmente no professor e na instituição em que ele se encontra 

inserido, provocando novos olhares dos atores educativos. 

 

A formação contínua deve capitalizar as experiências inovadoras 
[...], investindo-as do ponto de vista da sua transformação 
qualitativa, em vez de instaurar novos dispositivos de controle e de 
enquadramento. A formação implica a mudança dos professores e 
das escolas, o que não é possível sem um investimento positivo das 
experiências inovadoras que já estão no terreno (NÓVOA, 1991, p. 
20). 

 

De acordo com o autor, podemos encontrar um suporte teórico para a 

formação, em relação ao papel da profissão docente (NÓVOA, 1991). Para ele 

a formação do professor tem que ter função de formação, portanto, uma 

autoformação. É preciso que o professor se aproprie do seu saber. Mas 

somente pode passar por este processo se a ele é proporcionado um ambiente 

de reflexão. Destarte, faz-se necessário um investimento positivo aos saberes 

de que o professor é portador, trabalhando-os sobre os pontos de vista teóricos 

e conceituais (NÓVOA, 1991).  

Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre 
e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à 
construção de uma identidade, que é também uma identidade 
profissional (NÓVOA, 1991, p. 13). 

 

A luta por uma formação reflexiva se fundamenta num movimento 

pautado na construção de uma identidade emancipatória. De acordo com 

Araújo e Reis (2014, p. 5): 

[...] para que o professor pratique uma educação emancipadora é 
necessário que realize ações problematizadoras, visando à formação 
de sujeitos conscientes, autônomos e críticos. Para tanto, o professor 
deve avaliar sua prática, e o faz a partir da formação continuada, pois 
é nesse momento, sob uma perspectiva crítico-reflexiva, que o 
professor irá analisar sua ação docente.  
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A reflexão sobre a prática pedagógica possibilita o ajustamento de 

procedimentos pedagógicos, que tem por finalidade a melhoria da educação, 

resultando em conquistas na aprendizagem de nossas crianças. Para que haja 

melhorias consideráveis é importante que o professor se comprometa com a 

formação proposta e construa um processo reflexivo, autônomo e crítico. Estes 

pontos são fundamentais para a identidade do profissional docente. 

Nesse sentido, a formação continuada significativa é capaz de promover 

mudanças reais, requer o processo consciente de formação por parte do 

professor e seu engajamento na reflexão crítica de sua prática e do 

comprometimento com sua realidade. A educação consciente para Freire 

(2005) é aquela em que os sujeitos participam, criticam, propõem e revisitam 

suas instâncias de relações.  

 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras 
verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, 
humanamente, é pronunciar o mundo, e modificá-lo. O mundo 
pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar (FREIRE, 2005, p. 90). 

 

Para que a formação possa se robustecer de aspectos construtivos e 

emancipatórios é preciso que o sujeito em formação se aproprie de sua 

realidade social e histórica e crie uma formação que seja capaz de estabelecer 

espaços de reflexão e de participação. Freire (2005, p. 144) ao discorrer sobre 

a ação dos sujeitos em sua formação, vai dizer que eles precisam se “engajar 

no processo com a consciência cada vez mais crítica de seu papel de sujeitos 

da transformação”. 

Pensar no processo de formação continuada a partir dos pontos 

reflexivos apontados por Nóvoa (1991; 1992; 1999); Di Giorgi (2001); Di Giorgi 

et al. (2010) e Freire (2005; 2014; 2015) nos leva a indagação sobre o que 

efetivamente se tem efetivado enquanto proposta e política de formação 

continuada de professores no Brasil.  

Todavia, a formação continuada não garante a qualidade da educação. 

É fundamental que o professor se aproprie deste processo para ressignificar 

sua prática em sala de aula e empreender sua própria construção de 

conhecimento.
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2 POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

COMO FOCO 

 

 

Quem observa o faz de um certo ponto 
de vista, o que não situa o observador 
em erro. O erro na verdade não é ter um 
certo ponto de vista, mas absolutilizá-lo 
e desconhecer que, mesmo do acerto 
do seu ponto de vista é possível que a 
razão ética nem sempre esteja com ele. 

Paulo Freire (1996) 

  

 

Neste capítulo, tomamos como objeto de debate as políticas federais6 

para formação do professor-alfabetizador, a partir da década de 1990, em que 

o panorama educacional assume uma nova ordem ditada pelos organismos 

internacionais. Tais políticas, segundo Melo (2015), surgiram como respostas 

às recomendações do Fundo Monetário Internacional, determinadas pelo 

Banco Mundial, a partir das recomendações aos governos dos países em 

desenvolvimento.  

Em meio ao conjunto de desafios postos ao cenário nacional nas últimas 

décadas, com a busca da maturidade da economia em consonância ao 

momento histórico de redemocratização do país, de reformas nacionais com 

uma internacionalização do mercado interno e com resultados insatisfatórios 

medidos pelas avaliações externas, ações foram tomadas com o objetivo de 

melhorar este cenário em função de um novo referencial normativo a ser 

implantado (AZEVEDO, 2001) 7.  

                                                           
6 No Brasil, as políticas da área de educação em nível federal estão vinculadas ao Ministério da 
Educação (MEC) que como órgão máximo responsável pelos programas educacionais do 
Governo guarda essa especificidade. Como parte de suas ações, o MEC assume, dentre 
outras, a responsabilidade de propor ações voltadas para a formação dos professores, muitas 
delas em parceria com as universidades, e reflexões voltadas a constantes discussões que 
norteiam os desafios contemporâneos para a construção da educação nacional. 
7 O momento atual, desde as eleições de 2014, exigiriam uma análise mais pormenorizada já 
que vem modificando o cenário político brasileiro, ferindo, inclusive, a democracia que vinha 
sendo construída desde a queda do regime civil-militar. Infelizmente, tal análise foge do escopo 
do presente estudo, além de exigir competências analíticas mais profundas que as que 
poderíamos ofertar. Deixemos, então, a nota histórica. 
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Neste sentido, as políticas públicas educacionais nos últimos anos 

emergiram com a proposta de atender às exigências dos organismos 

internacionais, buscando sustentar o discurso de melhoria educacional e o 

pleno desenvolvimento social por meio de uma proposta de igualdade de 

oportunidades que, contrariando o discurso, tem se efetivado com foco nos 

resultados. 

A política8 é uma atividade humana que precede o seu uso no campo de 

relações de poder e de políticas públicas, todavia partindo da relação da 

palavra política com a vida em sociedade, o papel da mesma deveria ser de 

assegurar a garantia de uma estabilidade social. O papel do Estado deveria ser 

o de buscar por políticas públicas que visassem os interesses e as 

necessidades da sociedade como um todo. Segundo Azevedo (2004), a política 

como direito de todos deve compreender os problemas globais e as 

especificidades locais. Estas políticas públicas são aquelas que emergem da 

necessidade de um problema social ou de uma questão socialmente 

problematizada. 

No Brasil, uma das áreas de atuação primordial das políticas sociais é a 

educação, a qual está assegurada na legislação nacional tanto na Constituição 

Federal de 1988, quanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

1996, como direito de todos e dever do Estado9. O acesso ao direito à 

educação está vinculado ao processo de construção de cidadania. Arroyo 

(2001) aponta a necessidade de redefinir novas questões de cidadania, 

vinculadas à questão dos direitos, unindo educação e cidadania. Esta 

afirmação está ligada ao fato de que a escola, na sua função social, precisa 

trabalhar o desenvolvimento pleno dos educandos para uma formação que 

vislumbre o desenvolvimento humano. Neste sentido, o autor salienta que:  

 

                                                           
8 A palavra política vem de origem grega, politikó, que exprime a condição de participação da 
pessoa que é livre para decidir sobre os rumos da cidade, a pólis. Já a palavra pública é de 
origem latina, publica, e significa povo, do povo. Desta forma, política pública, do ponto de vista 
etimológico, refere-se à participação do povo nas decisões da cidade, do território.   
9 Na Constituição Federal de 1988, o Direito à Educação aparece já no artigo 6º, entre os 
Direitos Sociais, sendo retomado posteriormente, no capítulo III, da Educação, da Cultura e do 
Desporto em que no artigo 205 afirma: A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho. 
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O educador, como função social, deve dar conta do pleno 
desenvolvimento humano. Um centro de formação de educadores 
tem que ter como horizonte, como proposta, formar profissionais que 
deem conta do pleno desenvolvimento humano (ARROYO, 2001, p. 
46). 

 

Ao discorrer sobre esta relação entre a função da escola e a construção 

da cidadania para o desenvolvimento pleno do ser humano, Arroyo (2001) 

assinala que o papel da escola está vinculado ao processo de construção e de 

participação social, uma vez que a participação se consolida na vida política. 

Para formar a cidadania é preciso que a escola forme os educandos para uma 

participação política, consciente de seus direitos e deveres e que lute por eles 

com liberdade. Portanto, “a função da educação é levar consciência para os 

que não têm consciência, para que, tendo consciência, participem 

politicamente” (ARROYO, 2001, p. 36).  

A participação política deve passar pela consciência democrática. A 

participação da construção política, numa sociedade democrática, é um 

importante instrumento para a construção da cidadania e para a formação de 

sujeitos desenvolvidos. Neste sentido, formar as pessoas é uma construção 

cidadã.  Di Giorgi (2001) vai dizer que não é que a educação vá construir a 

cidadania, mas ela dissemina instrumentos básicos para o exercício da mesma. 

Estes instrumentos, portanto, podem se disseminar na medida em que o 

cidadão produz reflexões sobre suas relações em sociedade. Em decorrência 

disso, é preciso que o cidadão “tenha acesso à formação educacional, ao 

mundo das letras e domínio do saber sistematizado” (DI GIORGI, 2001, p. 65). 

No mundo globalizado, o domínio da escrita e da leitura é um 

mecanismo de socialização, de acesso aos bens culturais e de permanência no 

mercado de trabalho. Neste sentido, a necessidade da alfabetização passa a 

se atrelar à própria possibilidade de vivência da cidadania, porquanto requesito 

para a prática da democracia, uma vez que esta é uma construção cotidiana 

em um mundo cada vez mais dominado pelas relações letradas10.  

Neste contexto de construção de um espaço de democracia, o 

professor-alfabetizador precisa assumir o seu papel social e político de forma 

                                                           
10 Não estamos afirmando que não se pode exercer cidadania sem o domínio da leitura e da 
escrita, todavia assumimos que tal domínio permite, com maior facilidade, essa inserção, não 
sendo, do mesmo modo, garantia dela. 
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consciente, para poder formar cidadãos críticos para o pleno exercício dos 

seus direitos e deveres. A formação política implica numa inserção social e 

com a participação consciente sobre os assuntos que envolvem a vida da 

sociedade, seus desafios, bem como os novos direcionamentos resultantes das 

novas políticas governamentais.  

Segundo Di Giorgi et al. (2010, p. 17), o êxito num programa de 

formação está intrinsecamente ligado à presença ativa do professor, enquanto 

parceiro deste processo: “Só é possível obter êxito em reformas educacionais 

considerando o professor como um parceiro ativo e levando em conta suas 

necessidades, pessoais e profissionais”. Fica evidente na fala do autor a 

necessidade de uma formação de professores que envolva estes sujeitos de 

forma ativa e os levem a refletir sobre seu próprio fazer, que proponha 

questões que realmente possam traduzir efeitos positivos na prática educativa, 

e tragam possibilidades para que o docente possa trabalhar no cotidiano da 

escola de forma objetiva e produtiva. 

Nacionalmente, e especialmente a partir da década de 1990, em 

resposta aos resultados de desempenho dos alunos, nas avaliações 

internacionais e nacionais, temos visto a criação de programas de formação 

continuada, destinados aos professores. Especialmente interessante para o 

presente estudo, a incidência de programas voltados especificamente aos 

professores-alfabetizadores cresceu. Segundo Cardoso e Cardoso (2016) é 

consenso a necessidade de investir na formação dos professores 

alfabetizadores, partindo do pressuposto de que a reflexão e a ação ajudam na 

problemática que envolve os desafios da alfabetização brasileira. 

No contexto da chamada “sociedade da informação” ou “sociedade do 

conhecimento”, conforme explicitam Dziekaniak e Rover (2011), e da 

ressignificação do papel do Estado na proposição de políticas para 

escolarização na década de 1990, vê-se ampliar os programas educacionais 

voltados a atender as crescentes demandas sociais, marcadas, dentre outros, 

pelos altos índices de analfabetismo. 
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2.1 POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES A PARTIR DA DÉCADA 
DE 1990 

 

Em meio às propostas de reformas educacionais, a sensação é de um 

ceticismo quando se fala das reformas (DI GIORGI, 2001). A descrença por 

uma mudança na educação é visualizada no sistema educacional, que 

atualmente não vem conseguindo atender aos objetivos educacionais 

propostos.  

O domínio da leitura e da escrita, por exemplo, não é assegurado aos 

estudantes e, por ser ponto de destaque nas avaliações em larga escala, tem 

sido foco de ações, dentre elas, voltadas à formação dos professores-

alfabetizadores. A formulação de uma política educacional para atender às 

necessidades da alfabetização vem se concretizando, dentre outros, com a 

formulação de programas de formação continuada, focando na figura do 

professor como principal agente no aprimoramento do processo educacional. 

As políticas voltadas para a capacitação docente têm se destacado, sobretudo, 

nas últimas duas décadas. 

Tais políticas surgiram no Brasil como resposta ao índice de 

analfabetismo presente no país. Muitos programas governamentais foram 

criados com a intenção de melhorar a qualidade da educação e assegurar o 

acesso à escola para todos. Embora a preocupação com a alfabetização fosse 

foco de políticas públicas anteriormente à década de 1990, como bem 

destacam Pinto et al. (2000)11, foi especialmente a partir do tratado de 

Jomtien12, mais comumente conhecido como “Educação Para Todos”, que o 

país intensificou suas políticas públicas para o campo da alfabetização. 

                                                           
11 Os autores destacam a importância do método criado por Paulo Freire, nas décadas de 60 a 
70, para a erradicação do analfabetismo no Brasil, mas que foi abolido pelas ideias da ditadura, 
que veio com um viés ideológico pelos militares, substituindo, sobretudo, as ideias de uma 
educação para liberdade defendida por Freire. Dentre os programas criados os autores citam: 
“[...] campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (1947, governo Eurico Gaspar Dutra); 
Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo (1958, governo Juscelino Kubitschek); 
Movimento de Educação de Base (1961, criado pela Conferência Nacional de Bispos do Brasil 
– CNBB); Programa Nacional de Alfabetização, valendo-se do método Paulo Freire (1964, 
governo João Goulart); Movimento Brasileiro de Alfabetização – Mobral (1968- 1978, governos 
da ditadura militar); Fundação Nacional de Educação de Jovens e Adultos – Educar (1985, 
governo José Sarney); Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania – Pnac” (1990, 
governo Fernando Collor de Mello [...] (PINTO et al., 2000, p. 523). 
12 A Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de 
aprendizagem ocorreu em Jomtien, na Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990. 
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A partir, portanto, da década de 1990 e com o olhar internacional para a 

qualidade da educação presente na Declaração de Jomtien, os governos 

passaram a seguir a agenda internacional, traçando metas para sanar os 

resultados deficitários observados por meio das avaliações internacionais 

(UNESCO, 1998). 

De acordo com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos: 

satisfação das necessidades básicas de aprendizagem (UNESCO, 1998) os 

sete objetivos traçados foram:  

 

1. Satisfazer as necessidades básicas da aprendizagem;  

2. Expandir o enfoque;  

3. Universalizar o acesso à educação e promover a equidade; 

4. Concentrar a atenção na aprendizagem;  

5. Ampliar os meios e o raio de ação da educação básica;  

6. Proporcionar um ambiente adequado à aprendizagem; 

7. Fortalecer as alianças.  

 

A Declaração apontou a necessidade de se desenvolver uma política 

contextualizada de apoio para mobilização de recursos e fortalecimento da 

solidariedade internacional, uma vez que a partir das discussões levantadas 

em Jomtien, buscou-se implantar políticas públicas na agenda educacional 

como um mecanismo estratégico para erradicar o analfabetismo no país. 

Observa-se que o tema da alfabetização passou a ganhar destaque 

nesta agenda, assumindo uma posição especial no campo da formação 

continuada de professores, com uma conquista maior no espaço de políticas 

públicas (CARDOSO; CARDOSO, 2016). 

Os objetivos apontados na Declaração de Jomtien explicitam a 

necessidade de expandir a educação como “direito de todos”, mas ao mesmo 

tempo, colocam o problema da aprendizagem das crianças, deixando 

subjacente o trabalho do como ensinar, em que se encontra a figura do 

professor. Todavia, essa Declaração está inserida nas políticas neoliberais que 

a partir da década de 1990 vieram para responder demandas oriundas da crise 
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da expansão e do desenvolvimento do capitalismo para as quais, segundo 

Campos (2006, p. 13), a escola e, especialmente, a formação de professores, 

teve um papel fundamental: “[...] a formação e a educação de professores 

ganham importância estratégica para a realização das reformas educativas, 

especialmente a partir de 1995, quanto tem início o governo de Fernando 

Henrique Cardoso”. 

No dizer de Campos (2006) a importância estratégica configurada para a 

formação continuada foi o caminho que direcionou, e tem direcionado, os 

programas governamentais, com o intuito, sobretudo, de melhorar o 

desempenho escolar. Portanto, o que se percebe é que cabe ao professor, e 

de sua preparação para a docência, o papel de produzir bons resultados, 

independentemente da formação do sujeito, enquanto cidadão crítico, 

participativo e emancipado. 

De acordo com Azevedo (2004), com a expansão de uma política 

neoliberal e de mercado, ferramentas no campo educacional passaram a 

constituir-se como mecanismos essenciais para o desenvolvimento e acesso 

do país ao mercado internacional. Para a autora, as reformas estão buscando 

melhorar o desempenho escolar, implicando na adoção de novas teorias e 

técnicas que provêm de setores empresariais.  

 

As reformas educacionais operadas mundialmente têm em comum a 
tentativa de melhorar as economias nacionais pelo fortalecimento dos 
laços entre escolarização, trabalho, produtividade, serviços e 
mercado (AZEVEDO, 2004, p. 11). 

 

As políticas de programas de requalificação do docente da década de 

1990, segundo a análise de Mello (2012), contribuíram para o aumento das 

proposições no campo da formação continuada, trazendo para o debate a 

necessidade dessa formação como ponto importante para implementação das 

propostas que procuravam responder às exigências da globalização, trazendo 

para o campo certa polissemia: 
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[...] na década de 1990, em que houve uma expansão das políticas 
de formação de professores que visam à continuidade dos estudos 
devido ao fracasso da escola, pelas novas exigências do mundo 
globalizado, e nesse contexto há uma polissemia de definições sobre 
esse processo: contínua, continuada, formação continuada em 
serviço, reciclagem, aperfeiçoamento, qualificação, educação 
permanente [...] (MELLO, 2012, p. 62). 

 

Além da reformulação da LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, programas e políticas educacionais começaram a 

desenhar um novo caminho, objetivando responder ao grande índice de 

analfabetismo. Programas nacionais de avaliação, a partir da década de 1990, 

também passaram a fazer parte de um pacote de medidas com a finalidade de 

diagnosticar o sistema educacional brasileiro, bem como levantar alguns 

fatores que poderiam interferir no desempenho dos estudantes. 

A busca por uma educação de qualidade esteve e está presente nos 

documentos que guiam os programas governamentais e os discursos políticos, 

passando pelos debates acadêmicos e se fazendo pauta na grande mídia, 

ainda que nem sempre ancorada nos mesmos princípios (ALMEIDA; BETIN, 

2016). As pesquisas atuais apontam que são diversas as questões que 

norteiam o problema da educação no país, desde aspectos estruturais, até 

pedagógicos, bem como o problema da formação dos professores. 

De acordo com Mainardes (2009), as políticas públicas educacionais 

apresentam debates analíticos com trajetórias específicas, que levam à 

construção de uma agenda complexa, influenciada por vários aspectos. 

Segundo o autor a construção desta agenda demanda a multiplicidade de 

elementos, a considerar:  

 

[...] a estrutura social; o contexto econômico, político e social no qual 
as políticas são formuladas; as forças políticas; e a de rede de 
influências que atuam no processo de formulação de políticas e de 
tomada de decisões na diferentes esferas (MAINARDES, 2009, p.10). 

 

As questões que vem norteando a implementação de uma agenda de 

políticas educacionais, são ao mesmo tempo gerenciadas por um sistema 

avaliativo que influencia no processo de formulação das mesmas e nas 

tomadas de decisões, que vão ditar o rumo da educação.   



    41 

 

Desde a década de 1990 este gerenciamento do controle das políticas 

está interligado com os resultados das avaliações, tendo o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb)13 como expoente da adoção dessas 

políticas a partir do qual instituiu-se uma vigilância sobre o ser e o fazer do 

docente, refletindo-se, inclusive, nas propostas de formação desses 

profissionais. 

De forma mais específica, em 2003 foram divulgados resultados de duas 

avaliações nacionais, que analisaram as habilidades de leitura e de escrita de 

crianças e jovens brasileiros, realizadas em 2001. A primeira avaliação foi a do 

Saeb, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e a segunda do Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes (PISA), desenvolvida pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) o que gerou a 

necessidade de se pensar políticas para enfrentamento da questão, ação que 

impactou a proposta de formação do professor-alfabetizador. 

De acordo com Carvalho e Mendonça (2006) os resultados divulgados 

pelo Saeb não foram satisfatórios, uma vez que apenas 4,48% dos alunos da 

4ª série14 possuíam nível adequado ou superior de leitura. No nível 

intermediário 36,2% dos avaliados estavam começando a desenvolver as 

habilidades da leitura e com um resultado crítico, 59% dos alunos, os quais 

apresentavam limitações em seus aprendizados de leitura e escrita. 

Sob a ótica de análise de Micotti (2009) as políticas públicas adotadas 

pelos governos surgem como mecanismo para enfrentar os problemas da 

educação escolar, uma vez que nas últimas décadas, as iniciativas para tentar 

resolver estes problemas foram marcantes, sobretudo, no ensino fundamental 

com a implantação de programas de formação e aplicação de avaliações 

                                                           
13 O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) tem como principal objetivo avaliar a 
Educação Básica brasileira e contribuir para a melhoria de sua qualidade e para a 
universalização do acesso à escola, oferecendo subsídios concretos para a formulação, 
reformulação e o monitoramento das políticas públicas voltadas para a Educação Básica. Além 
disso, procura também oferecer dados e indicadores que possibilitem maior compreensão dos 
fatores que influenciam o desempenho dos alunos nas áreas e anos avaliados. Atualmente, o 
Saeb é composto por três avaliações externas em larga escala: Avaliação Nacional da 
Educação Básica – Aneb: Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - Anresc (também 
denominada "Prova Brasil”) e a ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização). Disponível em: 
< http://portal.inep.gov.br/web/saeb/aneb-e-anresc>. Acesso em: 16 jun. 2016. 
14 Hoje 5º ano do Ensino Fundamental, com a implantação da Lei Nº 11.274, de 6 de fevereiro 
de 2006, que estende o ensino fundamental 9 anos. 
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internas e em larga escala. A autora indica, ainda, que a problemática 

educacional brasileira se apresenta muito complexa em decorrência de vários 

fatores, dentre eles a necessidade de novos dispositivos pedagógicos desde o 

início da escolaridade, em uma abordagem que abarque a interação com a 

escrita, que se manifesta como um dos principais desafios atuais, havendo a 

necessidade de se propor práticas favoráveis para que os estudantes 

compreendam e se apropriem do mundo letrado. 

 

[...] há estudantes que não encontram o apoio necessário para 
aprender a ler e a escrever, problema que ganha hoje mais 
visibilidade com os resultados das avaliações, que mostram níveis de 
desempenho em leitura e escrita incompatíveis com os estágios 
avançados de escolaridade dos avaliados, revelando o analfabetismo 
escolarizado (MICOTTI, 2009, p. 26).   

 

Referindo-se especialmente à proposição de políticas públicas, Azevedo 

(2004) discute o papel da educação, fazendo uma relação com a prática social, 

e reconhece que as mudanças sociais em curso exigem novas demandas para 

a formação de professores. A autora destaca o impasse da atualidade de que o 

processo educacional vigente não tem assegurado o direito à escolarização 

fundamental para todos. 

Em nome do combate do distanciamento dos resultados das avaliações 

e dos resultados desejados, surgiram iniciativas governamentais e programas 

para que o professor pudesse aprimorar, repensar e ressignificar suas 

atividades em sala de aula. Todavia, como pontua Melo (2004, p. 185), nem 

sempre as políticas são adequadas ao real enfrentamento da questão, já que 

por vezes não têm o delineamento necessário: 

 

[...] as políticas de governo recentes definiram para formação de 
professores a redução dos saberes necessários ao exercício da 
docência a competências técnicas que não dão conta das 
necessidades de formação e especificidade do trabalho pedagógico, 
tendo em vista que se ressalta uma dimensão pragmática do fazer 
educativo, desconsiderando a reflexão e aprofundamento teóricos 
indispensáveis ao trabalho de quem lida com a prática pedagógica. 
 

 

Segundo Gatti (2008), a formação continuada como um momento de 

atualização é um discurso que se pautou pela necessidade de renovação, 
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voltada à lógica estabelecida pelo mercado e não necessariamente como 

momento para continuidade de formação, com aprofundamento de estudos. A 

autora argumenta que essa modalidade de formação acabou se transformando 

em requisito para o trabalho, uma vez que muitas iniciativas a visualizam como 

suprimento da má-formação anterior, pautada em uma ideia de atualização de 

cunho apenas compensatório. 

 

Muitas das iniciativas públicas de formação continuada no setor 
educacional adquiriram, então, a feição de programas 
compensatórios e não propriamente de atualização e aprofundamento 
em avanços do conhecimento, sendo realizados com a finalidade de 
suprir aspectos de má-formação anterior, alterando o propósito inicial 
dessa educação – posto nas discussões internacionais – que seria o 
aprimoramento de profissionais nos avanços, renovações e 
inovações de suas áreas, dando sustentação à criatividade pessoal e 
à de grupos profissionais, em função dos rearranjos nas produções 
científicas, técnicas e culturais (GATTI, 2008, p. 58). 

 

Todavia, a formação continuada deveria ter outra natureza. Ao passar 

pela atualização profissional, os professores deveriam ser motivados a 

compreender o mundo sob um novo prisma. Segundo Mello (2012, p. 75), “os 

programas de formação, sejam eles de caráter inicial ou aqueles oferecidos 

aos docentes em exercício, são sempre uma proposta com o compromisso de 

atender aos objetivos sociais e políticos”. Contudo, como os programas não 

são pautas isoladas, eles são revestidos de ações intencionais que envolvem 

aspectos políticos, muitas vezes não claramente identificados. 

2.2 OS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES-
ALFABETIZADORES EM NÍVEL NACIONAL 

 

Diante do nosso recorte, encontramos 3 (três) programas antes da 

proposição do PNAIC que foram importantes para discutir a formação do 

professor-alfabetizador por se voltarem a todo o território nacional, os quais são 

de iniciativa do MEC e voltados à formação continuada do professor-

alfabetizador:  
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1. Programa de Formação de Professores Alfabetizadores - PROFA; 

2. Programa Brasil Alfabetizado – PBA; 

3. Programa de Formação Continuada de Professores dos 

Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental - PRÓ-

LETRAMENTO; 

 

2.2.1 Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA 

 

O Programa de Formação de Professores Alfabetizadores - PROFA foi 

elaborado pela Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da 

Educação e implantado em 2001. A metodologia do curso fundamentou-se nos 

estudos introduzidos pelas pesquisas realizadas por Emilia Ferreiro e Ana 

Teberosky, ao final da década de 1970, com base nos fundamentos 

construtivistas.  

Na apresentação do material do Programa (BRASIL, 2001), destaca-se 

dois aspectos que justificariam a criação da política, envolvendo tanto 

situações didáticas, quanto o uso de materiais, os quais seriam fortemente 

influenciados por uma formação inadequada dos professores e seus 

formadores, faltando referências de qualidade para o planejamento de 

propostas pedagógicas que atendessem às necessidades de aprendizagem 

dos alunos.  

 

[PROFA] é uma iniciativa do Ministério da Educação, que pretende 
contribuir para a superação desses dois problemas, favorecendo a 
socialização do conhecimento didático hoje disponível sobre a 
alfabetização e, ao mesmo tempo, reafirmando a importância da 
implementação de políticas públicas destinadas a assegurar o 
desenvolvimento profissional de professores (BRASIL, 2001, p. 1). 

 

O material para a formação do PROFA partiu da reflexão sobre a prática, 

do fazer/ensinar, vista como um grande desafio. Segundo o documento oficial, 

o professor é o sujeito que aprende sobre o que faz, a partir da sua própria 

prática. Um dos caminhos para ressignificar a prática passa pelo conhecimento 
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do suporte teórico, definido como mecanismo desencadeador da política de 

formação de professores (BRASIL, 2001). 

O PROFA foi organizado em curso anual, intercalando atividades de 

estudos individuais e aplicação de tarefas, com momento de formação 

presencial, ministrada por um professor-formador especializado, com formação 

oferecida pelo MEC em parceria com as Secretarias de Educação. Este 

formador foi identificado como “coordenador de grupos de formação de 

professores”.  

O curso foi dividido em 3 (três) módulos, compostos por unidades, com 

assuntos específicos, mas com relação entre si. Os módulos foram 

acompanhados por um conjunto de programas de vídeo que documentam 

atividades de leitura e escrita, sobretudo, de alfabetização. 

O Módulo 1 trata de conteúdos de fundamentação, relacionados aos 
processos de aprendizagem da leitura e escrita e à didática da 
alfabetização. O principal objetivo desse módulo é demonstrar que a 
aprendizagem inicial da leitura e da escrita é resultado de um 
processo de construção conceitual que se dá pela reflexão do 
aprendiz sobre as características e o funcionamento da escrita.  

No Módulo 2 são discutidas situações didáticas de alfabetização. O 
objetivo é demonstrar que a alfabetização é parte de um processo 
mais amplo de aprendizagem de diferentes usos da linguagem 
escrita, em situações de leitura e produção de texto.  

O Módulo 3 também tem como foco as situações didáticas. O 
objetivo é apresentar e discutir outros conteúdos de língua 
portuguesa que fazem sentido no período de alfabetização. (BRASIL, 
2001, p. 13). 

 

O manual de orientação do PROFA ainda reforçou a necessidade do 

compromisso pessoal por parte dos professores com sua formação. Este 

compromisso pessoal do docente implica em sua construção e desconstrução 

no processo formativo. O documento reforçou a ideia de que mesmo com a 

estrutura proposta pelo programa (com referenciais teóricos, momentos de 

estudos, reflexão sobre o processo de aprendizagem), para se obter resultados 

favoráveis depende-se da posição e da forma como o professor se coloca e se 

posiciona na formação. O guia do formador diz que: 
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Mesmo que tenham sido pensadas situações de estudo, leitura, 

discussão e reflexão que favorecem a aprendizagem do professor e o 

avanço da sua prática pedagógica, há uma parte dos resultados que 

depende do processo de construção/reconstrução do conhecimento 

que ele realiza individualmente (BRASIL, 2001, p. 7). 

 

A proposta do PROFA focalizou a formação do professor-alfabetizador e 

foi posto em prática pelo MEC no início do ano 2001, tendo a parceria das 

secretarias e diretorias de ensino até o final de 2002. Após esse período o 

MEC finalizou seu apoio e o programa persistiu pelos investimentos e 

comprometimento das prefeituras, governos estaduais e universidades. 

Nos estudos sobre programas de formação em serviço Mello (2012), ao 

investigar a experiência do PROFA na rede Municipal de Três Lagoas/MS, 

descreve que mesmo com todo o exercício em ressignificar a prática 

pedagógica com os estudos teóricos vigentes sobre novos métodos para 

alfabetizar, com ênfase em produção e leituras de textos, percebeu-se uma 

cultura enraizada pelos recursos da cartilha e apostilas no processo de ensinar 

a escrita e a leitura, as quais se constituem como um impeditivo para a ruptura 

com o “velho método”. 

Segundo Malacrida e Barros (2011), as demandas sociais continuaram 

crescendo e novas exigências de políticas públicas surgiram, sobretudo, no 

campo da formação continuada para qualificar o professor no trabalho. A 

realidade brasileira exigiu ações que pudessem fazer frente às demandas 

observadas nela. 

O ponto de partida para a criação de uma mudança educacional, 

enquanto política pública, segundo Azevedo (2004) se dá pelas necessidades 

que surgem no campo social. A política pública é uma intervenção sobre as 

demandas da sociedade, como bem pontuou também Micotti (2009). Neste 

sentido, à medida que surge um movimento social e, consequentemente, uma 

mudança nas relações sociais, há a necessidade de elaborar novas medidas 

que busquem dialogar com essas transformações. 

Azevedo (2004) ao abordar a discussão sobre política pública ressalta 

que a sociedade é um processo em constante transformação e como tudo está 

em movimento, há a exigência de novas intervenções. Outros olhares e outras 
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formas de enxergar os desafios educacionais são fundamentais para que a 

intervenção realmente contribua de forma favorável para o campo social. 

Considerando que os desafios para a formação do alfabetizador 

continuaram, já que os índices ainda eram preocupantes e, em decorrência 

deles, atendendo também à Educação de Jovens e Adultos - EJA, em 2003 foi 

instituído o Programa Brasil Alfabetizado, voltado para a alfabetização de 

jovens e adultos. 

 

2.2.2 Programa Brasil Alfabetizado - PBA 

O Programa Brasil Alfabetizado foi desenvolvido em todo o território 

nacional, com o atendimento prioritário aos municípios que apresentavam alta 

taxa de analfabetismo, dos quais 90% localizavam-se na Região Nordeste, de 

acordo com dados disponíveis no Portal do Ministério da Educação15. Esses 

municípios receberam apoio técnico na implementação das ações do 

programa, visando garantir a continuidade dos estudos aos alfabetizandos. 

De acordo com as informações do Portal do MEC, o Programa Brasil 

Alfabetizado atendeu cerca de 14,7 milhões de jovens e adultos entre 2003 e 

2012. Não tendo foco na alfabetização de crianças, o Programa visava à 

alfabetização de pessoas fora da idade escolar convencional para 

alfabetização, focando suas ações em pessoas com 15 anos ou mais. 

Os resultados sobre a alfabetização a partir das avaliações externas em 

larga escala, revelam o alto índice de analfabetismo também entre os jovens e 

adultos, confirmando a necessidade de não se medir esforços nos processos 

desenvolvidos para cumprir as metas globais (MORTATTI, 2013). Assumindo o 

desafio e pautado pela “Declaração Mundial sobre Educação para Todos” em 

que um dos pontos do acordo é a universalização da alfabetização, o governo 

brasileiro assumiu que eram urgentes ações para o enfrentamento da questão. 

Contextualizado pela chamada “Década da Alfabetização” (2002-2012), 

assumida pela assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o 

Brasil assume o desafio de pensar estratégias para fazer frente ao problema 

                                                           
15 Acesso ao Programa Brasil Alfabetizado. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/par/194-
secretarias-112877938/secad-educacao-continuada-223369541/17457-programa-brasil-
alfabetizado-novo>. Acesso em: 05 de nov. 2016.  
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dos índices insatisfatórios de alfabetização. Mortatti (2013), analisando um 

pouco sobre a “Década da Alfabetização” no Brasil, faz um balanço crítico 

pontuando que não foram poucos os esforços dos governos para alcançar as 

metas estabelecidas pelos organismos internacionais, ainda que sem o avanço 

necessário:  

 
Como se pode constatar, não são poucos os esforços e investimentos 
financeiros do governo e da sociedade civil brasileiros a fim de atingir 
as metas globais que assegurem a efetivação do direito à educação e 
à alfabetização como base de toda a aprendizagem. E, de fato, todas 
as iniciativas implementadas nas duas últimas décadas podem ser 
consideradas importantes para saldar dívidas históricas relativas à 
educação e à alfabetização em nosso país. No entanto, a 
universalização da educação primária não tem significado a 
universalização do acesso aos conhecimentos básicos, entre outras 
possibilidades, e são poucos os avanços na alfabetização de 
crianças. (MORTATTI, 2013, p. 21).  

 

Para a referida autora, alguns destes investimentos e esforços são 

apontados nas avaliações e nos programas criados pelos governos, uma vez 

que a implantação de programas para cumprir metas globais está vinculada às 

avaliações que têm procurado analisar o domínio da escrita e da leitura dos 

brasileiros. Este acesso ao campo da leitura e da escrita tem em vista a 

melhoria da qualidade de vida, contribuindo para a formulação de questões 

teóricas que auxiliem na compreensão e explicação da realidade e na 

proposição de outros pontos de vista para transformação social (MORTATTI, 

2013).  

Neste sentido, o grande número de jovens analfabetos no país exige que 

políticas sejam constituídas para assegurar o acesso ao campo da leitura. 

Direito este que não pode ser observado somente enquanto assegurado 

constitucionalmente, mas, sobretudo, para a formação humana e para o pleno 

exercício social e político de sua cidadania. 

Diante de uma crise governamental em 2016, o presidente Michel Temer 

chegou a suspender a adesão de novos cadastros ao Programa Brasil 

Alfabetizado. Porém, posteriormente, diante do cenário de pelos 13,1 milhões 

de analfabetos com 15 anos de idade ou mais, houve uma retomada à 

proposta do mesmo reativando e expandindo, passando de 168 mil para 250 
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mil alfabetizandos atendidos. Esse aumento, de acordo com o Ministério da 

Educação, representa 50% a mais em vagas16.  

A partir desse cenário de mudanças confirma-se, ainda mais, a 

necessidade da manutenção de políticas educacionais que busquem assegurar 

a formação dos jovens, em prol de uma construção social que passe pelo 

campo da alfabetização, a partir das capacidades da leitura e da escrita, 

considerando que esse processo possa facilitar a apropriação de outros 

conhecimentos. 

A maioria das políticas de formação continuada está sustentada no 

aspecto da melhoria da educação, e compreendem que alfabetizar é ponto 

fundamental para o desenvolvimento das capacidades da leitura e escrita e, 

facilitador para apropriação de outros conhecimentos.   

Na proposta do PBA fica clara a necessidade de “reparação do tempo” 

em que não houve o processo alfabetizador, independente de quais foram os 

motivos, seja pela não consolidação da aprendizagem no tempo escolar ou 

mesmo pela ausência de acesso destes jovens às escolas durante o período 

regular. 

 

2.2.3 Programa de Formação Continuada de Professores - PRÓ-
LETRAMENTO 

Frente aos desafios postos e procurando formular ações para enfrentá-

los, foi proposto o Programa de Formação Continuada de Professores dos 

Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental - PRÓ-LETRAMENTO, com o 

intuito de formar os professores dos anos iniciais, focalizando as áreas de 

Alfabetização/Linguagem e Matemática, valorizando as experiências 

consolidadas pelos professores. 

Em 2007, buscando dar continuidade às políticas de formação do 

professor-alfabetizador, o Ministério da Educação criou o PRÓ-LETRAMENTO 

numa proposta semipresencial. Segundo os documentos de orientação do 

PRÓ-LETRAMENTO, o Programa utilizou material impresso e vídeos, sob a 

orientação de tutores formados por Universidades, abrangendo as séries 

iniciais (1ª à 4ª séries) das escolas públicas.  

                                                           
16  Estes dados estão disponíveis no Portal do Programa.   
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Declaradamente, na perspectiva da formação continuada mesmo, o foco 

do programa estava na melhoria da qualidade da aprendizagem em 

leitura/escrita e matemática nas séries iniciais do ensino fundamental por meio 

de intervenção na ação docente a partir de sua formação. O Programa foi 

realizado pelo MEC com a parceira com Universidades que integram a Rede 

Nacional de Formação Continuada de Professores17 (BRASIL, 2007). 

O objetivo do Programa era a formação dos professores na própria 

escola, visando um caráter reflexivo na formação continuada. De acordo com 

seu Guia Geral, os objetivos do Programa são:  

• oferecer suporte à ação pedagógica dos professores dos 
anos/séries iniciais do ensino fundamental, contribuindo para elevar a 
qualidade do ensino e da aprendizagem de língua portuguesa e 
matemática; 
• propor situações que incentivem a reflexão e a construção do 
conhecimento como processo contínuo de formação docente; 
• desenvolver conhecimentos que possibilitem a compreensão da 
matemática e da linguagem e de seus processos de ensino e 
aprendizagem; 
• contribuir para que se desenvolva nas escolas uma cultura de 
formação continuada; 
• desencadear ações de formação continuada em rede, envolvendo 
Universidades, Secretarias de Educação e Escolas Públicas dos 
Sistemas de Ensino. (BRASIL, 2007, p. 2). 
 

 

O Pró-letramento assumiu um caráter de formação à distância em que 

as atividades presenciais eram conduzidas por professores orientadores de 

estudo (tutores) dos próprios municípios, os quais foram formados pelas 

Universidades que integram a Rede Nacional de Formação Continuada. Nos 

princípios gerais dos documentos oficiais o caráter reflexivo da formação 

enfatiza o papel do professor como sujeito capaz de compreender e refletir 

suas práticas do dia a dia, e, sobretudo, atribuir novos significados em seu 

fazer pedagógico.   

O material do Pró-Letramento foi elaborado por 10 (dez) universidades e 

dividido em dois volumes: “Alfabetização e Linguagem” e “Matemática”, ambos 

organizados em 8 (oito) fascículos, conforme quadros 1 e 2, sendo distribuído 

em todas as escolas do Brasil nos anos de 2007 e 2008 e, posteriormente, em 

2009 e 2010 para todas as Secretarias de Educação. 

                                                           
17 Segundo informação oficial, esta rede de formação foi criada em 2004 com o objetivo de 
contribuir para a melhoria da formação dos professores e alunos. O público-alvo prioritário 
foram os professores de Educação Básica dos sistemas públicos de educação (BRASIL, 2007). 
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Quadro 1 – Volume de Alfabetização e Linguagem 

Fascículo 1 Capacidades linguísticas da alfabetização e avaliação  

Fascículo 2 Alfabetização e letramento: questões sobre avaliação 

Fascículo 3 A organização do tempo pedagógico e o planejamento do ensino 

Fascículo 4 Organização e o uso da biblioteca escolar e as salas de leitura 

Fascículo 5 O lúdico na sala de aula: projetos e jogos 

Fascículo 6 O livro didático em sala de aula: algumas reflexões 

Fascículo 7 Modos de falar/Modos de escrever 

Fascículo 8 Fascículo complementar 

Fonte: Alfabetização e Linguagem do Pró-letramento, organização do autor 

Quadro 2 – Volume de Matemática 

Fascículo 1 Números naturais 

Fascículo 2 Operações com números naturais 

Fascículo 3 Espaço e forma 

Fascículo 4 Frações 

Fascículo 5 Grandezas e medidas 

Fascículo 6 Tratamento da informação 

Fascículo 7 Resolver problemas: o lado lúdico do ensino de matemática 

Fascículo 8 Avaliação da aprendizagem em matemática nos anos iniciais 

Fonte: Matemática do Pró-letramento, organização do autor 

Nas considerações do trabalho de pesquisa de Alferes e Mainardes 

(2012), ao avaliarem a formação proposta no Programa do Pró-letramento, os 

autores apontam que de acordo com alguns professores a formação 

oportunizou momentos de reflexão e aperfeiçoamento. Porém os autores 

ressaltam que a compreensão dos princípios e das leituras reflexivas são 

subjetivas, uma vez que: 

 

[...] o trabalho dos professores é influenciado pelo contexto escolar; 
infraestrutura disponível e condições de trabalho; pelas 
características da escola, dos alunos, da comunidade; pelo projeto 
pedagógico das redes de ensino e das escolas, etc. (ALFERES; 
MAINARDES, 2012, p. 24). 

 

Neste sentido é fundamental olhar para a proposta do Programa com 

criticidade, uma vez que é preciso considerar que “a melhoria da qualidade 

depende de inúmeros aspectos que vão muito além da formação continuada 

dos professores” (ALFERES; MAINARDES, 2012, p. 24).  

Mesmo com o discurso em prol da melhoria da qualidade da educação, 

fica visível a carência de uma postura reflexiva que paute o papel social da 

escola, consideração esta fundamental e que deve ultrapassar uma postura 
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reducionista do Programa à formação do professor para o ensino da 

apropriação do conhecimento básico da escrita e da leitura.  

É com esta mesma instigação que São José (2012, p. 18), em sua 

pesquisa de mestrado, afirma que os efeitos do Pró-letramento na formação 

das professoras alfabetizadoras do município de Conselheiro Lafaiete remetem 

a uma análise mais micro da formação continuada, sendo interrogar em que 

“medida as condições de trabalho e de formação disponíveis nas escolas 

públicas interferem na efetividade das ações de formação continuada”. 

Segundo a referida autora, é importante reportar às condições locais em 

que acontece a formação continuada, uma vez que as infraestruturas, sempre 

deficitárias, implicam consideravelmente na formação do profissional docente. 

É preciso considerar o cotidiano das escolas para pensar em melhoria da 

qualidade da educação. 

 

2.3 PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA – PNAIC 

Assumindo a ideia de que todas as crianças precisam estar 

alfabetizadas dentro de uma idade certa, estipulada como os 8 anos de idade, 

o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa foi construído. O objetivo 

do PNAIC é assegurar que se efetive o letramento em leitura e escrita e o 

domínio básico das quatro operações da matemática até o final do ciclo da 

alfabetização. Comprometido com a exigência internacional acerca dos índices 

de escolaridade da população, o governo federal instituiu o Pacto visando 

alfabetizar as crianças dentro do ciclo de alfabetização, compreendendo que a 

formação de professores que lecionam nas turmas do 1º ao 3º ano é essencial 

para que mudanças substanciais possam acontecer. 

Em 4 de Julho de 2012, por meio da Portaria Nº 867, o governo federal 

instituiu o PNAIC, firmando um acordo formal entre os governos federal, do 

Distrito Federal, dos estados e municípios no qual objetiva-se que todas as 

crianças devam estar alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º 

ano do ensino fundamental (BRASIL, 2012a). 

De acordo com Guerreiro (2013), a principal inspiração e modelo para o 

Pacto originou-se de um programa do governo do Ceará, que em 2004 foi 
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apresentado pelo Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo 

Escolar e implantado em Sobral, tendo sido assumido no âmbito estadual em 

2007 com o nome Programa pela Alfabetização na Idade Certa - PAIC. 

Todavia, na estrutura dos documentos, sustenta-se que a base do PNAIC é o 

Pró-letramento, como continuidade e aperfeiçoamento deste (CARDOSO; 

CARDOSO, 2016).  

O PNAIC organizou, dentre outras ações, a formação continuada de 

professores-alfabetizadores como ponto essencial para que a meta de 

alfabetização das crianças até oito anos fosse cumprida em âmbito nacional. 

Inicialmente, previu duração de dois anos (2013 e 2014), com ações apoiadas 

em quatro eixos de atuação (BRASIL, 2012b, p. 5): 

1. Formação continuada presencial para os professores alfabetizadores 

e seus orientadores de estudo18; 

2. Materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos 

e tecnologias educacionais; 

3. Avaliações sistemáticas; 

4. Gestão, mobilização e controle social. 

Especialmente, em relação à ação voltada para formação continuada, o 

PNAIC defende, assim como o fazia o Pró-Letramento, que a prática 

pedagógica seja espaço formativo e base para reflexão:  

Os projetos de formação continuada devem fortalecer na escola a 
constituição de espaços e ambientes educativos que possibilitem a 
aprendizagem, reafirmando a escola como espaço do conhecimento, 
do convívio e da sensibilidade, condições imprescindíveis para a 
construção da cidadania (BRASIL, 2012b, p. 13). 

 

                                                           
18 O Orientador de Estudo do Pacto é a pessoa responsável pela formação dos professores 
alfabetizadores no seu âmbito de atuação (estadual ou municipal). Ele acompanha os 
professores durante a formação em seu próprio município. Ele precisa preencher alguns 
requisitos determinados pelo MEC: Ser formado em Pedagogia ou ter Licenciatura; ser docente 
efetivo do município; ser professor ou coordenador do ciclo de alfabetizador do ensino 
fundamental há, no mínimo, três anos ou ter experiência comprovada na formação de 
professores alfabetizadores; prioritariamente, ter sido tutor do Programa Pró-Letramento e ter 
disponibilidade para dedicar-se ao curso de formação e à multiplicação junto aos professores 
alfabetizadores. Cabe ao orientador de estudo a responsabilidade de: Ministrar o Curso de 
Formação; acompanhar a prática pedagógica de seus professores; avaliar frequência; manter 
registros de atividades e apresentar relatórios à universidade. 
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Segundo a proposta do programa, a cidadania seria a principal meta da 

formação continuada, a qual deve ser construída a partir da participação efetiva 

na organização dos espaços e tempos escolares pelas diferentes pessoas da 

escola. O Caderno de Formação do Pacto ressalta que a “escola deve ser 

concebida como um espaço social em que pessoas que assumem diferentes 

papéis interagem no sentido de promover o desenvolvimento e a aprendizagem 

dos estudantes” (BRASIL, 2012b, p. 14). Nessa perspectiva, a defesa oficial foi 

a participação e a construção por parte dos envolvidos sem que a formação 

proposta tivesse foco apenas no técnico, instrumentalista fadados à 

desconexão com a realidade e com os reais problemas sociais. 

Em resumo, de acordo com o Caderno de Apresentação para Formação 

do Professor Alfabetizador (BRASIL, 2012b), a formação oficialmente proposta 

no Pacto se coloca como construção participativa, histórico-social, 

fundamentada nas concepções de Paulo Freire e Vygotsky, com foco no 

processo de aprendizagem dos alunos e, sobretudo, nos procedimentos 

pedagógicos propostos pelo professor, pensada na modalidade presencial com 

metodologia pautada em estudos e atividades práticas.  

Produzido por várias equipes, os textos do Programa defendem uma 

concepção de alfabetização que, de acordo com o documento oficial (Brasil, 

2012b, p.7), garantiria “os conhecimentos relativos às correspondências 

grafofônicas” [...] assim como o desenvolvimento da “habilidade de fazer uso 

desse sistema em diversas situações comunicativas”. O texto “estudos da 

linguagem” (2013) ficou sob a coordenação de Telma Ferraz Leal e Ana Lúcia 

Guedes-Pinto e anuncia a concepção de alfabetização baseada na teoria de 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky, que evidenciam o percurso da aprendizagem 

pela elaboração de hipóteses de escrita, ao invés da memorização das 

relações entre letras e sons (BRASIL, 2012c). 

Neste sentido, o Programa anuncia a defesa da concepção de 

alfabetização na perspectiva do Letramento, sustentada por Magda Soares: 

[...] defesa de uma alfabetização na perspectiva do letramento, ou 
seja, um processo em que, ao mesmo tempo, as crianças possam 
aprender como é o funcionamento do sistema de escrita (relacionar 
unidades gráficas, as letras individualmente ou os dígrafos, às 
unidades sonoras, os fonemas), de modo articulado e simultâneo às 
aprendizagens relativas aos usos sociais da escrita e oralidade 
(BRASIL, 2012c, p. 16). 
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Na proposição inicial, e baseada no Programa Pró-Letramento, a 

formação teria duração de dois anos (2013/2014), com carga horária de 120 

horas por ano, tendo sido, todavia, ampliado em decorrência da grande 

participação de professores-alfabetizadores e da adesão dos municípios. 

Durante o programa, os encontros com os professores-alfabetizadores foram 

conduzidos por “Orientadores de Estudo”, os quais são professores das redes 

públicas que para desenvolver a função e participam de um curso específico 

com 200 horas de duração por ano, ministrado por universidades públicas. 

Dividido por áreas de estudo, em 2013 o foco dos cursos de formação 

ficou na área da linguagem. O material foi desenvolvido sob a orientação do 

Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL) da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), com textos teóricos e relatos de experiência, 

que buscaram abarcar a educação regular, no campo e especial. Segundo 

informação do próprio Programa, os cadernos contaram com a colaboração de 

pesquisadores de todo o Brasil na busca por um material aberto que 

respeitasse os contextos locais. Neste momento, os cadernos de formação 

foram divididos em anos e foram preparados trinta e seis cadernos de 

alfabetização na área da linguagem, organizados conforme os quadros 3, 4, 5, 

6 e 7 abaixo: 

Quadro 3 – Cadernos de Formação 2013 

Caderno 1 Formação de Professores no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa 

Caderno 2 Formação do professor alfabetizador: Caderno de apresentação 

Caderno 3 Avaliação no ciclo de alfabetização: reflexões e sugestões 

Caderno 4 Caderno de educação especial - A alfabetização de crianças com deficiência: 
uma proposta inclusiva 

Fonte: Cadernos do PNAIC, organização do autor 

Quadro 4 – Cadernos de formação para o 1º Ano 

Unidade 1  Currículo na alfabetização: concepções e princípios 

Unidade 2 Planejamento escolar: alfabetização e ensino da Língua Portuguesa 

Unidade 3 A aprendizagem do Sistema de Escrita Alfabética 

Unidade 4 Ludicidade na sala de aula 

Unidade 5 Os diferentes textos em salas de alfabetização 

Unidade 6 Planejando a alfabetização; integrando diferentes áreas do conhecimento: 
projetos didáticos e sequências didáticas 

Unidade 7 Alfabetização para todos: diferentes percursos, direitos iguais 

Unidade 8  Organização do trabalho docente para promoção da aprendizagem 

Fonte: Cadernos do PNAIC, organização do autor 
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Quadro 5 – Cadernos de formação para o 2º ano 

Unidade 1  Currículo no ciclo de alfabetização: consolidação e monitoramento do processo 
de ensino e de aprendizagem 

Unidade 2 A organização do planejamento e da rotina no ciclo de alfabetização na 
perspectiva do letramento 

Unidade 3 A apropriação do Sistema de Escrita Alfabética e a consolidação do processo 
de alfabetização 

Unidade 4 Vamos brincar de construir as nossas e outras histórias 

Unidade 5 O trabalho com gêneros textuais na sala de aula 

Unidade 6 Planejando a alfabetização e dialogando com diferentes áreas do 
conhecimento 

Unidade 7 A heterogeneidade em sala de aula e os direitos de aprendizagem no ciclo de 
alfabetização 

Unidade 8  Reflexões sobre a prática do professor no ciclo de alfabetização: progressão e 
continuidade das aprendizagens para a construção do conhecimento por todas 
as crianças 

Fonte: Cadernos do PNAIC, organização do autor 

Quadro 6 – Cadernos de formação para o 3º ano 

Unidade 1  Currículo inclusivo: o direito de ser alfabetizado 

Unidade 2 Planejamento e organização da rotina na alfabetização 

Unidade 3 O último ano do ciclo de alfabetização: consolidando os conhecimentos 

Unidade 4 Vamos brincar de reinventar histórias 

Unidade 5 O trabalho com os diferentes gêneros textuais em sala de aula: diversidade e 
progressão escolar andando juntas 

Unidade 6 Alfabetização em foco: projetos didáticos e sequências didáticas em diálogo 
com os diferentes componentes curriculares 

Unidade 7 A heterogeneidade em sala de Aula e a diversificação das atividades 

Unidade 8  Progressão escolar e avaliação: o registro e a garantia de continuidade das 
aprendizagens no ciclo de alfabetização 

Fonte: Cadernos do PNAIC, organização do autor 

Quadro 7 – Cadernos de formação sobre a Educação do Campo 

Unidade 1  Currículo no ciclo de alfabetização: perspectivas para uma educação do 
campo 

Unidade 2 Planejamento do ensino na perspectiva da diversidade 

Unidade 3 Apropriação do sistema de escrita alfabética e a consolidação do processo de 
alfabetização em escolas do campo 

Unidade 4 Brincando na escola: o lúdico nas escolas do campo 

Unidade 5 O trabalho com gêneros textuais em turmas multisseriadas 

Unidade 6 Projetos didáticos e sequências didáticas na Educação do Campo: a 
alfabetização e as diferentes áreas de conhecimento 

Unidade 7 Alfabetização para o campo: respeito aos diferentes percursos de vida 

Unidade 8  Organizando a ação didática em escolas do campo 

 Fonte: Cadernos do PNAIC, organização do autor 

Esses cadernos estudados em 2013, segundo Brasil (2012d), 

apresentaram debate dos conceitos de currículo, ludicidade, planejamento das 

atividades na alfabetização e, de acordo com a metodologia do curso, 

organizados, pensando nas seguintes ações: 
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 debate acerca dos direitos de aprendizagem das crianças do ciclo de 

alfabetização; 

 processos de avaliação e acompanhamento da aprendizagem das 

crianças; 

 planejamento e avaliação das situações didáticas; 

 conhecimento e uso dos materiais distribuídos pelo Ministério da 

Educação, voltados para a melhoria da qualidade do ensino no ciclo 

de alfabetização.  

 

No ano de 2014, o foco foi os estudos na área da Matemática e os 

cadernos foram universais a todos os anos do ciclo da alfabetização. Ao todo 

foram onze cadernos para subsidiar a formação, mais um caderno de jogos 

acompanhado de um encarte, conforme apresentado no Quadro 8.  

Quadro 8 – Cadernos diversos da área da matemática 

Caderno 1  Apresentação - Alfabetização Matemática 

Caderno 2 Educação matemática no campo 

Caderno 3 Educação matemática inclusiva 

Caderno 4 Jogos na alfabetização matemática 

 Encarte dos jogos na alfabetização matemática 

Fonte: Cadernos do PNAIC, organização do autor 

Os cadernos de formação em Alfabetização Matemática compreendem 8 

unidades, conforme apresentamos no Quadro 9, a seguir. 

Quadro 9 – Cadernos de formação da área da matemática 

Unidade 1  Organização do Trabalho Pedagógico 

Unidade 2 Quantificação, Registros e Agrupamentos 

Unidade 3 Construção do Sistema de Numeração Decimal 

Unidade 4 Operações na Resolução de Problemas 

Unidade 5 Geometria 

Unidade 6 Grandezas e Medidas 

Unidade 7 Educação Estatística 

Unidade 8  Saberes Matemáticos e Outros Campos do Saber 

Fonte: Cadernos do PNAIC, organização do autor 

Com a adesão de 5.420 municípios, o Programa atendeu entre os anos 

de 2013 e 2014 aproximadamente 310 mil professores alfabetizadores e 

envolveu mais de 15 mil orientadores de estudos (BRASIL, 2015). De acordo 

com dados apresentados em documento oficial (BRASIL, 2015), em 2015 o 

Programa já contava com a participação de 41 (quarenta e uma) Instituições de 
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Ensinos Superior, das quais 35 (trinta e cinco) universidades federais e 6 (seis) 

universidades estaduais e neste ano os estudos na formação continuada 

focaram na interdisciplinaridade no ciclo da alfabetização, propondo que ela 

fosse desenvolvida em três fases: linguagem, matemática, interdisciplinaridade. 

Considerada como terceira fase do Programa, a interdisciplinaridade foi 

iniciada em 2015 e prevista para conclusão no ano de 2016, o que, todavia, 

não se efetivou tendo sido paralisada e retomada apenas em outubro de 2016, 

com foco nos estudos sobre a avaliação.  

Assim, em 2015 os temas previstos para os estudos na área de 

interdisciplinaridade davam continuidade aos temas anteriores, linguagem e 

matemática, e previam um avanço na discussão de novos temas a partir dos 

saberes-fazeres da prática pedagógica. Esta fase de estudos foi organizada, 

conforme apresentado nos Quadros 10 e 11, através de 12 cadernos que 

tinham a proposta de discutir com os professores-alfabetizadores a 

interdisciplinaridade no ciclo da alfabetização, apresentando, todavia, uma 

novidade que foi a elaboração de um caderno de formação para os gestores 

escolares. 

Quadro 10 – Cadernos de introdução da interdisciplinaridade 

Caderno  Apresentação - Interdisciplinaridade no ciclo de alfabetização. 

Caderno Gestão Escolar no Ciclo de Alfabetização 

Fonte: Cadernos do PNAIC, organização do autor 

Quadro 11 – Cadernos de estudos de interdisciplinaridade 

Caderno 1 Currículo na perspectiva da inclusão e da diversidade: as Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica e o Ciclo de Alfabetização 

Caderno 2 A criança no Ciclo de Alfabetização 

Caderno 3 Interdisciplinaridade no ciclo de alfabetização 

Caderno 4 A organização do trabalho escolar e os recursos didáticos na alfabetização 

Caderno 5 A oralidade, a leitura e a escrita no Ciclo de Alfabetização 

Caderno 6 A arte no Ciclo de Alfabetização 

Caderno 7 Alfabetização matemática na perspectiva do letramento 

Caderno 8 Ciências da Natureza no Ciclo de Alfabetização 

Caderno 9 Ciências Humanas no Ciclo de Alfabetização 

Caderno 10 Integrando saberes 

Fonte: Cadernos do PNAIC, organização do autor 

Mesmo com uma formação tardia, iniciada apenas no segundo semestre 

de 2015, os estudos acerca das questões interdisciplinares iniciaram-se, como 

já comentamos, com uma previsão de continuidade e término no ano de 2016. 

Porém, por questões diversas das políticas nacionais e a crise na gestão 
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governamental, esta fase não foi concluída e dos cadernos de estudo previstos 

para a formação, somente cinco foram estudados no ano de 2015. 

Um cenário de incertezas perdurou em 2016 até o mês de setembro, 

quando o Ministério da Educação autorizou a continuidade dos estudos 

apresentando uma proposta totalmente diferente daquela em andamento 

voltada à integração dos saberes por meio da interdisciplinaridade. A nova 

proposta veio com foco na avaliação educacional e a nova configuração da 

formação incluiu mais uma ação: a formação nos municípios para os 

especialistas da Educação Básica (coordenadores/supervisores e 

pedagógicos), juntamente com os professores-alfabetizadores.  

A formação em 2016 foi organizada em três módulos e ficou sob a 

responsabilidade das Instituições de Ensino Superior. Como é o caso do sul de 

Minas Gerais, região na qual a pesquisa se desenvolve e em que a formação 

está vinculada à Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), a formação foi 

elaborada diretamente pela Universidade19 e se organizou conforme os 

quadros 12, 13 e 14 a seguir:  

Quadro 12 – Módulo 1 - Avaliação Educacional 

Tema 1  Estudo sobre as Avaliações Educacionais  

 a) Avaliações Externas: ANA, PROVINHA BRASIL DE LINGUAGEM E 
MATEMÁTICA e PROALFA 
b) Avaliações Internas 
c) Avaliações Diagnósticas 
d) As Matrizes de avaliações em larga escala e os Direitos de Aprendizagem 
e) A interface entre as Matrizes de Avaliações em larga escala e os Direitos de 
Aprendizagem 

Tema 2  Análise do desempenho em Linguagem e Matemática no ciclo de alfabetização 

Tema 3 Produção de diagnóstico da Alfabetização em Linguagem e Matemática 

Fonte: Formação da UFOP, organização do autor 

Quadro 13 – Módulo 2 – Intervenção pedagógica em linguagem e matemática no Ciclo da 
Alfabetização 

Tema 1  Divulgando e trabalhando com o diagnóstico da Alfabetização em Linguagem e 
Matemática na escola 

Tema 2 O trabalho do coordenador local e do especialista de educação básica na 
Intervenção Pedagógica em Linguagem e Matemática 

Tema 3  O trabalho com o diretor escolar e sua equipe na Intervenção Pedagógica em 
Linguagem e Matemática 

Tema 4 O trabalho com os professores na Intervenção Pedagógica em Linguagem e 
Matemática 

Fonte: Formação da UFOP, organização do autor 

                                                           
19 Na formação ofertada no ano de 2016, com os estudos voltados para a temática da 
avaliação, os conteúdos ficaram sob a responsabilidade de cada IES, responsável, 
respectivamente em seus Pólos.  
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Quadro 14 – Módulo 3 – O PNAIC em perspectiva: trajetória 2013 – 2016: Módulo ministrado 
em Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Tema 1  Tópicos fundamentais abordados 2013 

Tema 2 Tópicos fundamentais abordados 2014 

Tema 3 Tópicos fundamentais abordados 2015 

Fonte: Formação da UFOP, organização do autor 

 

Diante deste cenário em que acontece a formação no Pacto, algumas 

produções têm surgido por meio de dissertações, teses, livros e artigos, com 

discussões diversas sobre o Programa. Estas investigações, no campo das 

políticas públicas, têm buscado analisar a materialidade da formação 

continuada.  

Na busca por discutir a articulação entre as mudanças nas práticas 

pedagógicas dos professores alfabetizadores, Cardoso e Cardoso (2016, p. 

105), pontuam que apesar dos sujeitos envolvidos na formação emitirem 

declarações que apresentam indícios favoráveis em relação à mudança em 

suas práticas, “não se pode afirmar que tais mudanças implicarão no 

atendimento ao objetivo I da formação: todas as crianças alfabetizadas”, isso 

porque, segundo eles, modificar o modo de fazer não é sinônimo de que a 

aprendizagem dos alunos será consolidada, sendo o papel da formação 

complexo.  

Analisando o programa, Viédes (2015) explicita que a proposta dessa 

política de formação continuada não pode ser tomada como pioneira, e nem 

como algo totalmente novo. Ela argumenta que o Pacto é um revisitar, 

importante, do PAIC Cearense e o Pró-Letramento:  

 

[...] apesar da tamanha abrangência, o PNAIC, que se traduz pelo 
ineditismo do próprio nome, Pacto, que nos remete ao significado de 
compromisso que envolve o governo federal, estadual e municipal e 
cada esfera articula-se internamente, é uma política pública em 
educação voltada para alfabetização da criança que não pode ser 
considerada pioneira, a cargo de seu berço ter sido o PAIC cearense 
e seu formato baseado no programa Pró-letramento [...] porém, é 
notório o esforço do programa pela sua amplitude em gerir a proposta 
de alfabetizar a criança até os oito anos de idade a nível nacional 
(VIÉDES, 2015, p. 105-106). 

 
 

Melo (2015, p. 8) critica a abordagem dada à formação continuada no 

PNAIC, dizendo que embora a promessa do programa seja a de promover a 

igualdade, na medida em se propõe a formar professores para alfabetizar as 
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crianças na “idade certa”, no que tange ao aspecto político, a autora acredita 

que “há uma clara intenção do Estado em tratar a formação de alfabetizadores 

e a educação da criança sem perspectivas de realmente transformar a 

realidade social com vistas a uma vida humanizada e mais justa”. 

No campo pedagógico, Melo (2015, p. 122) levanta duas lacunas no 

Programa do PNAIC: a ênfase aos estudos da linguagem e a problemática da 

formação que deveria observar elementos socioculturais. Em relação à ênfase 

nos estudos da linguagem, a autora argumenta que isso pode “comprometer o 

acesso das crianças aos outros conhecimentos, tão necessários ao seu 

processo de letramento e à formação integral dos sujeitos”. Já em relação a 

considerar os elementos socioculturais, ela defende a necessidade de 

reflexões que demandem atenção ao processo de alfabetização e as ações 

que envolvem a profissão do alfabetizador:  

 

[...] a formação do alfabetizador de crianças demanda também 
reflexões sobre os condicionantes sociais, culturais, econômicos e 
políticos que envolvem o processo de alfabetização e a atividade 
profissional do alfabetizador (MELO, 2015, p. 122). 
 
 

Por outro lado, e corroborando a crítica em relação à formação no 

PNAIC, Santos (2015, p. 204) alerta que o PNAIC enquanto proposta para a 

formação do professor-alfabetizador deixa, também, algumas lacunas no 

campo teórico e metodológico. Ela ressalta que “não há no material subsídio 

teórico e metodológico suficiente para que o professor possa trabalhar a 

questão da oralidade, que precisa ser mais enfatizada nos cursos de formação 

docente”. 

 

2.4 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR-ALFABETIZADOR: UNINDO OS FIOS 

A partir das exigências internacionais e da análise dos índices 

educacionais brasileiros, as políticas educacionais passaram a discutir formas 

de intervir no processo, buscando intervenções para melhoria na qualidade do 

sistema educacional e, dentre elas, a implantação de programas voltados à 

formação continuada dos professores.  
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A preocupação com a formação de professores entrou na pauta mundial 

e, de acordo com Gatti (2008), a formulação de políticas públicas movimenta-

se na direção de reformas curriculares e de mudanças na formação de 

formadores das novas gerações. Esta formulação se conjugou em dois 

movimentos:  

 

[...] de um lado, pelas pressões do mundo do trabalho, que se vem 
estruturando em novas condições, num modelo informatizado e com 
o valor adquirido pelo conhecimento, de outro, com a constatação, 
pelos sistemas de governo, da extensão assumida pelos precários 
desempenhos escolares de grandes parcelas da população (GATTI, 
2008, p. 62). 

 
 

O primeiro movimento relacionado ao mundo do trabalho vincula a 

formação continuada à condição para a melhoria do trabalho e ao mesmo 

tempo como condição de diálogo com as exigências do mercado. O sucesso da 

aprendizagem da criança está relacionado ao sistema de mercado, bem como 

ao acesso à vida social. Por isso, nas palavras de Gontijo (2013, p. 38), é 

preciso: 

[...] pensar em políticas conjugadas de valorização do magistério, de 
melhoria das condições de trabalho dos professores e, sobretudo, 
políticas de distribuição de riquezas que conduzam à melhoria das 
condições de vida da população pobre e dos professores que atuam 
na educação básica.  

 

O segundo movimento destacado por Gatti (2008) está associado aos 

resultados insatisfatórios das avaliações. Resultados estes que têm exigido 

uma constante implementação de medidas públicas em prol da melhoria e da 

qualidade da educação.  

Nesta mesma perspectiva das políticas mais amplas, a preocupação 

com a formação continuada do professor-alfabetizador foi foco de ação nas 

políticas públicas nacionais como resposta tanto às orientações internacionais, 

quanto em prol do efetivo enfrentamento dos índices de alfabetização 

observados no país. Desde a década de 1990, diferentes propostas foram 

implantadas e temos, como apresentado neste capítulo, ao menos quatro 

programas em nível nacional que se destacaram (PROFA, Pró-Letramento, 

PBA e o PNAIC).  



    63 

 

Para Melo (2015), ao analisar acerca da organização e das intenções 

políticas, ideológicas e pedagógicas dos programas oficiais, estes acabam 

incidindo no controle do trabalho docente. 

 
[...] O Estado utiliza a formação dos alfabetizadores, por intermédio 
desses programas, como meio de controle do trabalho docente e 
como forma de alienação das discussões mais amplas acercada 
função social da escola, do caráter social e político da alfabetização, 
do letramento e da formação docente (MELO, 2015, p. 20). 

 
 

O conceito defendido pelos programas é que o professor em formação 

repense sobre a prática, por isso, estes estão estruturados com relatos das 

ações desenvolvidas e partilhadas entre os colegas de formação. Alguns 

destes instituíram pacotes de avaliações e, em relação ao PNAIC, esta prática 

é nítida, ao vincular a Provinha Brasil e ao instituir a ANA20. Por meio do 

SisPacto21 os participantes prestam informações sobre as atividades 

realizadas, respondendo as tarefas solicitadas, após cada encontro de estudos. 

Instiga-nos a partir das propostas destes programas e da materialidade 

dos conteúdos, pensar se realmente eles respondem à demanda de 

enfrentamento dos baixos resultados e se realmente, têm modificado a prática 

do professor-alfabetizador, uma vez que a dimensão do cenário nacional e das 

condições de trabalho docente limitam o fazer pedagógico.  

Todavia, será que o acúmulo de conhecimento a partir das diferentes 

experiências e a proposição do PNAIC, como resposta aos desafios recentes, 

têm sustentado uma formação continuada realmente efetiva para os 

professores que dela participam, auxiliando sua formação e a construção de 

mudanças efetivas em sua prática cotidiana? Animados por este 

questionamento e acreditando que somente os próprios professores poderiam 

nos ajudar a entender a questão é que nos propusemos compreendê-la a partir 

da percepção deles. Ou seja, acreditamos que para compreendermos como 

vem sendo efetivada a proposta de formação continuada do professor-

                                                           
20 ANA – Avaliação Nacional da Alfabetização – Instituída pela Portaria 482 de 07/06/2013, em 
conjunto com o Pacto para aferir os resultados da alfabetização. O exame, uma das principais 
iniciativas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), visa a aferir os níveis de 
alfabetização e letramento em língua portuguesa e em matemática e também as condições de 
oferta do ciclo de alfabetização das redes públicas. Esta avaliação é aplicada aos alunos do 3º 
ano do Ensino Fundamental, ou seja, ao final do Ciclo da Alfabetização.   
21  O SisPacto é o sistema de monitoramento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa disponibilizado no SIMEC (http://simec.mec.gov.br). 
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alfabetizador pelo PNAIC, de forma a compreender se realmente a formação 

vem contribuindo para mudanças na prática do professor, a única estratégia 

possível é buscar resposta na voz dos próprios professores partícipes da 

formação. 

Como bem coloca Azevedo (2004), a formulação de uma política pública 

deve focalizar o campo social, em busca de melhorias para a sociedade, para a 

área educacional e para a qualidade do ensino, aspecto que só poderemos 

observar como efetivado ou não, se formos até aqueles que são seu foco. 
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3 DECISÕES METODOLÓGICAS 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 
ensino. Esses que-fazeres se encontram um 
no corpo do outro. Enquanto ensino continuo 
buscando, reprocurando. Ensino porque 
busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo educo e 
me educo. Pesquiso para conhecer o que 
ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade. 

Paulo Freire (2015) 

 

 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é o maior 

programa que envolve formação continuada de professores-alfabetizadores no 

país, atualmente. Implementado em 2012, seu objetivo é alfabetizar todas as 

crianças do país até os 8 (oito) anos de idade, contando, dentre outras ações, 

com a formação dos professores do ciclo da alfabetização, que compreende os 

1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental.  

Preocupados em compreender como a formação continuada de 

professores proposta pelo programa tem se materializado, tomando como foco 

de análise a percepção dos participantes, nosso objetivo se delimitou em 

pesquisar como os professores partícipes da formação continuada pelo PNAIC 

percebem tal formação e quais as implicações dessa para a sua atuação 

docente. Nossa investigação buscou compreender, portanto, como os 

professores têm percebido a formação proposta, seus pontos positivos e 

negativos, e quais foram as mudanças observadas em sua prática pedagógica, 

a partir dela22. 

Delimitado nosso recorte de pesquisa, as decisões metodológicas para a 

investigação foram sendo tomadas e são objetos de apresentação nesse 

capítulo. Apresentaremos, portanto, o percurso utilizado na pesquisa: o campo 

                                                           
22 A presente investigação foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do 
Vale do Sapucaí – Univás, tendo como Registro CAAE: 55619216.3.0000.55102. 
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da coleta de dados, os sujeitos participantes, os instrumentos utilizados para 

coleta das informações e nossa opção para a organização e análise dos dados. 

 

3.1 CAMPO DO ESTUDO  

 

Metodologicamente, na impossibilidade de uma abrangência nacional, 

ou estadual, optamos por tomar um município como lócus de nossa 

investigação. Considerando a localização geográfica de Pouso Alegre e 

pensando na acessibilidade e locomoção do pesquisador para a coleta de 

dados, optamos por desenvolver a pesquisa em uma das cidades do sul de 

Minas Gerais. Ponderando o fato do pesquisador atuar como Orientador de 

Estudos do PNAIC em Pouso Alegre, avaliamos como mais prudente que a 

investigação fosse desenvolvida em outra cidade, de forma a que o papel 

exercido por ele não interferisse nos relatos dos professores que participariam 

da investigação. Após um primeiro contato com algumas secretarias municipais 

e com o apoio e autorização do Secretário Municipal de Educação de Santa 

Rita do Sapucaí (MG), definimos esta cidade sul mineira como lócus de nossa 

investigação. 

O município de Santa Rita do Sapucaí está localizado na Mesorregião 

do Sul e Sudoeste de Minas Gerais, no Brasil, numa área de 321 km² 

quadrados, com altitude de 821 m e temperatura entre 6° e 32° C, situada 

numa região alternada com montanhas e vales que forma a Bacia do 

Sapucaí23. Segundo dados disponíveis no site do IBGE24, a população 

estimada para 2016 foi de 41.886 habitantes. 

Segundo informação do site oficial do município, a cidade assume uma 

expressão nacional pela projeção das escolas técnicas nas áreas de eletrônica, 

telecomunicação e informática. A economia concentra-se principalmente nas 

atividades agropecuárias e industriais, dentre as quais café, leite, indústria 

agropecuária e eletrônica são suas principais fontes de renda.  

                                                           
23 Dados disponíveis na página oficial do município: 
<http://www.pmsrs.mg.gov.br/Home/?page_id=646>. Acesso em: Acesso em 20 de out. de 
2016. 
24 Consulta no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=315960 em 06 de nov. de 2016. 
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A Rede Municipal de Ensino do município de Santa Rita do Sapucaí 

(MG) é formada por oito (8) Escolas de Ensino Fundamental que atendem 

3.377 alunos das zonas urbana e rural do município, sendo três (3) escolas na 

zona urbana e cinco (5) na zona rural. Para atendimento da Educação Infantil, 

a rede conta com oito (8) unidades. 

Composta por 54 (cinquenta e quatro) turmas no ciclo de alfabetização 

(1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental), a quais somam 966 alunos, a Rede 

Municipal de Ensino do município conta com 47 (quarenta e sete) turmas 

regulares do ciclo alfabetização e 7 (sete) turmas da educação especial, 

especificamente ofertadas na APAE. Nas 47 turmas regulares atuam 41 

(quarenta e uma) professoras polivalentes, sendo que 6 (seis) dessas dobram 

turno e por isso têm mais de uma turma sob sua responsabilidade. Destas 

turmas regulares, 12 (doze) professoras atuam na zona rural e 35 (trinta e 

cinco) na zona urbana.  

3.2 PARTICIPANTES  

Considerando o objetivo da presente pesquisa, os participantes de 

nossa investigação se constituem por professoras que lecionam no ciclo de 

alfabetização, atuam nas turmas regulares e participam da formação 

continuada ofertada pelo PNAIC25. O convite se estendeu a todas as 

professoras da Rede Municipal que participam da formação e que tivessem 

disponibilidade para participar da investigação. 

Portanto, após recebermos uma indicação positiva do secretário 

municipal de educação de Santa Rita de Sapucaí – MG, o projeto de pesquisa 

foi apresentado a ele pessoalmente em 15/04/2016. Na ocasião, apresentamos 

nosso objetivo, instrumento de coleta de dados e roteiro da entrevista 

(APÊNDICE B), com 7 (sete) questões norteadoras. 

Após aceite, a Secretaria Municipal de Educação encaminhou para as 

professoras-alfabetizadoras participantes da formação pelo PNAIC, via e-mail, 

                                                           
25 Devido a não obrigatoriedade em participar da formação, nem todos os docentes estão 
inseridos no curso, mesmo que a oferta tenha sido disponibilizada para todos os professores 
alfabetizadores, que atuam nos períodos do primeiro, segundo e terceiro anos, 
respectivamente. Uma professora não participou da formação.  
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a proposta do projeto com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

TCLE (APÊNDICE A). Todos os profissionais participantes da formação foram 

convidados a participar e, dentre as 19 (dezenove) que nos concederam 

entrevista, contamos com dezoito docentes que participam da formação desde 

a implantação do curso, sendo apenas uma cuja participação se iniciou em 

2015. 

A opção por finalizarmos a coleta de dados em dezenove entrevistadas 

se deu uma vez que as falas começaram a apresentar recorrência nas 

respostas dos participantes.  

Das participantes, algumas são formadas no curso profissionalizante de 

magistério (três); no curso superior “Pedagogia” (treze) e no curso superior 

“Normal Superior” (três). Há professoras iniciantes que lecionam até 05 anos 

(três), até professoras já com tempo para se aposentar, que lecionam há mais 

de 20 anos (sete). 

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Para a coleta das informações optamos, como já especificado, por 

trabalhar com professores participantes do programa de formação continuada 

do PNAIC, buscando compreender como estes profissionais percebem a 

formação oferecida, bem como as implicações dessa para sua prática docente. 

Considerando nosso objetivo de pesquisa, optamos pela coleta de dados 

dentro dos parâmetros da pesquisa qualitativa, utilizando como instrumento de 

coleta de dados a entrevista semiestruturada. Segundo Triviños (1987), a 

pesquisa qualitativa permite compreender questões específicas sobre 

determinada realidade e pode ser desenvolvida utilizando-se diferentes formas 

de coleta de dados, sendo a utilização da entrevista semiestruturada justificada 

por esta ser uma técnica que permite interação direta e negociada, entre 

pesquisador e pesquisado. Uma forma de interação social cuja finalidade é 

buscar conhecer como ocorrem os fenômenos (MANZINI, 2003). 

Na pesquisa qualitativa, como bem esclarece Severino (2007, p. 123), o 

objetivo é buscar as informações diretamente onde o fenômeno ocorre:  
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[...] na pesquisa de campo o objeto/fonte é abordado em seu meio 
ambiente próprio. A coleta de dados é feita nas condições naturais 
em que os fenômenos ocorrem, sendo assim diretamente 
observados, sem intervenção manuseio por parte do pesquisador. 
Abrange desde os levantamentos (surveys), que são mais descritivos, 

até estudos mais analíticos. 

 

Na discussão sobre a pesquisa qualitativa, André (2010) pontua que a 

clareza na metodologia escolhida e análise séria e fundamentada são o que 

sustentam o trabalho científico. A construção metodológica é fator 

indispensável para a pesquisa científica, uma vez que valida o trabalho do 

pesquisador e conduz a coleta dos dados e a análise das informações.  

Tomando a técnica de entrevista semiestrutura, Manzini (2003; 2004) 

nos diz que a entrevista é uma forma de interação social e sua finalidade é 

buscar conhecer como ocorrem os fenômenos sociais. O autor defende a 

importância da entrevista como um instrumento que ajuda a compreender o 

fenômeno que está sendo estudando. Segundo ele “[...] o uso da entrevista é 

indicado quando a natureza da informação se tratar de fenômeno que ficaria 

difícil ou impossível de ser observado” (MANZINI, 2004, p. 4). 

Seguindo a recomendação da literatura da área (TRIVIÑOS, 1987; 

MANZINI, 2003), procuramos fazer o contato da forma mais amigável possível 

com o objetivo de estabelecer um clima de segurança e confiança antes da 

entrevista. Utilizamos um roteiro para as entrevistas que, segundo Manzini 

(2003), contribui para a interação entre o entrevistado e o entrevistador no 

momento da entrevista. Para o autor o roteiro auxilia o pesquisador na 

condução da entrevista, pois: 

 

[...] um roteiro terá como função principal auxiliar o pesquisador a 
conduzir a entrevista para o objetivo pretendido. Assim, por sua 
natureza, a entrevista é uma forma de interação social que pode ser 
parcialmente planejada com o auxílio de um roteiro preestabelecido 
(MANZINI, 2003, p. 20). 

 

A partir da opção metodológica para coleta de dados, e após contato 

inicial com a secretaria e comunicação desta com seus professores, entramos 
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em contato com as escolas a fim de obtermos autorização e apoio dos gestores 

das unidades para o contato com as professoras. Munidos da documentação 

da pesquisa autorizada pela Secretaria Municipal de Educação acordamos com 

cada diretor o melhor momento para o contato com os professores. 

No momento da entrevista, munidos do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, explicamos a importância da participação e o caráter sigiloso da 

identidade dos entrevistados, os quais não seriam identificados nominalmente. 

Viabilizamos a coleta de dados na própria unidade escolar, com dia e o horário, 

previamente agendados com os sujeitos envolvidos, de forma a facilitar a 

participação dos mesmos. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Em relação à análise dos dados, optamos pela análise de conteúdo, 

utilizando como inspiração a proposição de Bardin (2016) em que se busca 

descrever o conteúdo das falas, mas não se limitar ao que está diretamente 

posto, buscando relações e conexões que permitam compreender o declarado 

em relação ao objetivo perseguido. 

Nas palavras da autora: 

 

[...] a análise de conteúdo consiste em: um conjunto de técnicas de 
análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. [...] A intenção 
da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção (ou eventualmente, de recepção), inferência 
esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não) (BARDIN, 2016, 
p. 38). 

 

Esta técnica de análise de dados permite a inferência ao conteúdo da 

mensagem, através de uma análise crítica e reflexiva. Portanto, a análise de 

conteúdo é um conjunto de técnicas de análise que enriquece a leitura dos 

dados coletados e que permite “compreender criticamente o sentido das 
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comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas 

ou ocultas” (CHIZZOTTI, 2006, p. 98). 

Em nossa investigação, iniciamos a análise a partir da leitura flutuante 

das entrevistas, em que líamos e destacávamos as declarações que 

chamavam a atenção. Posteriormente, refizemos a leitura buscando os temas 

existentes e iniciando a separação em trechos segundo esses temas, os quais 

emergiram a partir das questões que nortearam o roteiro de perguntas e por 

outras postas pelas professoras durante a entrevista. Após essa primeira 

separação, passamos a armazenar os dados em documento do Excel de forma 

a identificar a entrevistada e o assunto (tema) do qual falava. Após esse 

primeiro exercício, passamos a classificar os conteúdos por meio de temas 

recorrentes e próximos, e por seus núcleos de conteúdo.  

Segundo Bardin (2016) o tema é um recorte de sentido utilizado como 

unidade de registro para estudar motivações de opiniões, de atitudes, de 

crenças, valores e tendências: 

Fazer uma análise temática consiste em descobrir os “núcleos de 
sentido” que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência 
de aparição, podem significar alguma coisa para o objetivo analítico 
escolhido (BARDIN, 2016, p. 135). 

 

Com o banco de dados montado e observando os temas destacados, 

passamos a eleger nossas temáticas de análise em que procurávamos 

compreender a formação, seus pontos fortes e fracos, bem como sua 

implicação na prática pedagógica das entrevistadas. 

Os temas que norteiam nossas análises estão direcionados ao campo 

da formação e da prática, tendo sido divididos no presente estudo em dois 

temas: Tema 1 “A formação no PNAIC na voz dos professores” e Tema 2 

“Implicações na prática docente”. Na primeira temática trazemos a percepção 

das professoras sobre a formação proposta pelo Programa, apresentando os 

pontos positivos e negativos indicados por eles. Na segunda temática 

procuramos desvelar as implicações para a prática docente segundo o que os 

professores trazem como destaque. 
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4 A FORMAÇÃO NO PNAIC: O QUE DIZEM OS PROFESSORES 

 

 

Quanto menos criticidade em nós, tanto mais 
ingenuamente tratamos os problemas e 
discutimos superficialmente os assuntos. Esta 
nos parecia uma das grandes características 
de nossa educação. A de vir enfatizando cada 
vez mais em nós posições ingênuas, que nos 
deixam sempre na periferia de tudo que 
tratamos.  

Paulo Freire (2014) 

 

 

A busca pela formação continuada de professores, como meio de 

enfrentamento aos desafios educacionais, é fato recorrente na política pública 

nacional. Como bem pontuou Gatti (2008), já em 2008 era possível observar o 

crescimento do número de iniciativas colocadas sob o grande guarda-chuva do 

termo “educação continuada”, podendo-se destacar as iniciativas 

governamentais para o aprimoramento profissional. Todavia, nem sempre a 

natureza das propostas se voltava a uma formação para aprofundamento de 

conhecimentos, muitas vezes, utilizadas com certa percepção compensatória 

em que a mudança real na prática, considerando-se uma elaboração pelo 

próprio sujeito, não se materializava. 

Muitas das iniciativas públicas de formação continuada no setor 
educacional adquiriram, então, a feição de programas 
compensatórios e não propriamente de atualização e aprofundamento 
em avanços do conhecimento, sendo realizados com a finalidade de 
suprir aspectos da má-formação anterior, alterando o propósito inicial 
dessa educação – posto nas discussões internacionais –, que seria o 
aprimoramento de profissionais nos avanços, renovações e 
inovações de suas áreas, dando sustentação à sua criatividade 
pessoal e à de grupos profissionais, em função dos rearranjos nas 
produções científicas, técnicas e culturais (GATTI, 2008, p. 58). 

 

Buscando compreender como a formação no Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa - PNAIC tem se materializado para os 
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professores participantes, de modo a compreender a percepção desses em 

relação ao programa e quais seriam suas implicações em sua prática docente, 

olhamos para as entrevistas inspirados pela análise de conteúdo de Bardin 

(2016) e retiramos delas as temáticas mencionadas pelos participantes. Para a 

discussão deste capítulo trazemos recortes das entrevistas, os quais são o 

objeto da análise de dados aqui proposta. 

Para a análise dos dados, e considerando nosso objetivo de pesquisa, 

optamos pela sua distribuição em temas, sendo sua organização pautada pelos 

conteúdos trazidos pelos entrevistados. Buscando elencar as temáticas 

referenciadas pelos nossos sujeitos sobre a formação vivenciada no PNAIC 

emergiram dois temas principais: 

 

 Tema 1 - A formação no PNAIC na voz dos professores 

 Tema 2 - Implicações na prática docente 

 

4.1 TEMA 1 - A FORMAÇÃO NO PNAIC NA VOZ DOS PROFESSORES 

Na formação ofertada pelo PNAIC os professores receberam materiais 

de estudos e, a partir deles, a proposta é a de repensar o modo de trabalho do 

professor-alfabetizador, tendo como referencial uma pactuação entre os 

professores e a proposta nacional de alfabetizar todas as crianças dentro do 

ciclo da alfabetização. 

O caderno “Formação de Professores no Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa” (BRASIL, 2012d), pontua que a prática da 

reflexividade não deve pautar apenas nas observações das situações didáticas, 

mas proporcionar ao professor uma análise de ferramentas conceituais. Pensar 

sobre o fazer pedagógico deve ultrapassar o empírico com o auxílio das teorias 

referenciadas, uma vez que elas não são estáticas, estando em constante 

mudança e complementação. O caderno de formação (BRASIL, 2012d, p. 13) 

anuncia, nessa perspectiva, que a “[...] análise de práticas de sala de aula 

constitui-se um bom dispositivo para trabalhar a reflexividade durante a 
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formação” e acrescenta que esta atividade analítica “[...] se justifica 

principalmente pelo fato de se estabelecer por meio de análises 

contextualizadas e próximas do vivenciado cotidianamente”. 

Ainda que anunciada dessa forma, ao analisarmos as entrevistas os 

professores parecem se referenciar mais aos aspectos práticos discutidos e 

apresentados, que a uma discussão teórica que permitisse a eles o domínio 

das ferramentas conceituais das quais o documento oficial fala. 

Como bem pontua Marcelo Garcia (1995), quando se busca ouvir os 

professores a partir do lugar de sua formação espera-se que esses sujeitos 

sejam capazes de elaborar um posicionamento crítico, que possam confrontar 

o que foi aprendido, tendo em vista a transformação do ensino. Os estudos 

propostos, numa formação posta como continuada, pressupõem que o 

profissional docente tenha conhecimento dos conteúdos de ensino e do modo 

que estes se transformam em ensino. De acordo com o autor para que a 

formação possa se configurar como realmente conhecimento não pode ser 

adquirida “[...] de forma mecânica ou linear” (p. 57). 

De acordo com Marcelo Garcia (2015) a formação docente deve ser 

vista como um processo de desenvolvimento, com conotação evolutiva e 

contínua. A experiência pessoal do docente é condição fundamental para a 

elaboração do conhecimento. O conhecimento provém da formação do 

professor, com a sua experiência concreta e subjetiva.  

Durante o seu processo de formação permanente o desenvolvimento do 

conhecimento vai se configurando na sua estrutura epistemológica. Desta 

forma, existe um conteúdo pedagógico que se elabora à medida em que o 

profissional se coloca em contato com o ensino. Esta formação e este 

desenvolvimento se dão, paralelamente, entre a teoria e a prática. 

Considerando a análise empreendida para a construção dessa temática 

e o agrupamento feito para constituí-la, pudemos localizar as falas das 

professoras, segundo os núcleos de conteúdo que abordam, aspecto que 

evidenciamos do Quadro 15, a seguir, trazendo a frequência das menções: 

segundo o núcleo de conteúdo mencionado. 
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Quadro 15 – A formação no PNAIC 

Apontam o campo teórico como contribuição do PNAIC para a 
fundamentação de sua prática. 

P7; P8 

Não citam questões teóricas propiciadas pela formação e evidenciam 
a utilização de exemplos práticos. 

P2; P3; P5; P8; 
P15  

Evidenciam as sugestões práticas como elemento positivo da 
formação.  

P7; P10; P13; P14; 
P17; P18 

Mencionam a distribuição de materiais didáticos para o apoio 
pedagógico. 

P2; P11 

Falam a respeito do incentivo financeiro. P2; P5 

Ressaltam a importância do trabalho em equipe. P6; P10; P13; P15 

Destacam a troca de experiências para o favorecimento dos trabalhos 
coletivos. 

P1; P2; P3; P7; P8; 
P12; P16; P18 

Fala da desunião dos professores e da falta de apoio e incentivo. P19 

Criticam o atraso da formação nos anos de 2015 e 2016. P4; P6; P8; P11; 
P12; P16; P18 

Aponta que a falta de material para todos os participantes foi um ponto 
negativo. 

P9 

Dizem que a formação posta aos finais de semana é um ponto 
negativo pelo cansaço e por terem que realizar trabalhos domésticos. 

P1; P3; P4; P5; P7; 
P10; P14; P15; P17 

Fonte: Dados das entrevistas, organização do autor 

 

Assim, a partir da análise das entrevistas realizadas constatamos que 

apenas dois professores mencionam o campo teórico como ponto elementar na 

formação pelo Pacto. De acordo com a fala do professor P7, a fundamentação 

teórica é importante para a revisão dos conceitos e os estudos do PNAIC 

proporcionam a revisitação aos conceitos estudados em outros momentos 

formativos:  

 

“[...] a gente aprende na faculdade e a gente acaba deixando um pouco de 

lado. E rever alguns conceitos. Alguns assuntos, algumas teorias, isso é muito 

bom [...]” (P7) 

 

Todavia não encontramos indícios de quais assuntos teóricos a 

formação trouxe e se para ela os estudos contribuíram para mudanças em seu 

cotidiano de trabalho. 

A professora P8 diz que a formação teórica contribuiu com o processo 

de aprendizagem, ajudando na fundamentação do fazer prático: 
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"Eu acho que ajudou porque ajudou nessa formação teórica da gente... Porque 

às vezes a gente utiliza as coisas e não sabe a fundamentação. Achei a 

palavra: Fundamentação teórica! E você concilia ali na prática." (P8) 

 

Ainda que também não estejam claros os conceitos envolvidos, ao 

menos essa professora parece ligar o estudado ao colocado em prática. 

Importante frisar que mesmo mencionando a questão teórica, não 

encontramos durante as entrevistas com essas professoras, evidências do 

movimento gerado por tal “teoria”. Não há sinais de que houve uma reflexão a 

partir do campo teórico posto no curso do Pacto e que permitisse a elas 

repensarem sua própria prática e a atividade da alfabetização. Pelo material do 

PNAIC, pudemos observar que a discussão teórica se faz no início de cada 

unidade, porém que, possivelmente, dependeria de cada formador desenvolver 

os conteúdos teóricos e os conceitos ali colocados. Aspecto que pode ter 

ficado menos potente pela compreensão de que os professores já trariam da 

formação inicial conceitos e discussões, ou porque o foco tenha sido mesmo 

apresentar “algumas teorias” esperando que o formador as desenvolvessem 

durante os encontros e nem sempre ele o fazia.  

Não podemos afirmar que as professoras seriam incapazes, a partir da 

formação vivenciada, de construir o processo reflexivo. Porém, não há 

elementos nas nossas entrevistas que nos ajudem a sustentar uma observação 

mais contundente de uma reflexão oriunda do campo teórico e, em relação com 

a prática, com exceção de P7 e P8. Elas não citam conceitos ou discussões 

que foram propiciadas pela formação. 

Unindo essa reflexão às demais entrevistas, as falas das professoras 

rementem mais ao campo de uma formação que leva a exemplos e discussões 

do como fazer, que a momentos de reflexão sobre a prática potencializados por 

conceitos aprendidos e/ou discutidos, havendo foco na troca de experiência 

sem essa reflexão teórica sobre o feito e o proposto, como pode ser observado 

nas falas a seguir. 
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“[...] além das aulas no sábado (a gente cumpriu todo aquele período dos 
sábados, as tarefas pra sala. Dentro da sala fazia parte do estudo, a parte de 
confecção, a apresentação daquele material e levava pra casa a tarefa). Além 
da tarefa de leitura e de estudo, a gente aplicava na sala de aula, 
acompanhando dentro da matriz curricular, sempre encaixando o material do 
PNAIC com a aula e sempre teve... Deu pra conciliar. Depois a gente montava 
as atividades à parte. Sempre montado à parte pra gente, tendo aquela pasta 
com todo relatório, feito a partir das aulas” P2 

"[...] uma conversa com a outra porque está na mesma sala, no mesmo ciclo, aí 
várias atividades eram uma que passava pra outra, experiência. Porque eu sou 
nova na alfabetização eu aprendi muitas coisas com as meninas lá." P3 

“Na troca de experiências ali, enriquece tanto você. A criatividade você vai 
aprendendo com o outro. Nossa, olha aquele jogo dá pra fazer assim. Oh! Esse 
material dá pra usar assim. Então, eu acho muito válido.” P8 

 

Nesse viés nos parece que emergem evidências de certo praticismo na 

formação ofertada pelo PNAIC, compreendido como modelo pré-estabelecido 

sem reflexão do sujeito sobre seu significado. Esse praticismo contradiz a 

defesa de Marcelo Garcia (1995) para o qual a formação deve proporcionar o 

desenvolvimento profissional dos professores. Segundo o autor, este conceito 

de desenvolvimento profissional pressupõe “uma valorização dos aspectos 

contextuais, organizativos e orientados para a mudança” (MARCELO GARCIA, 

1995, p. 55), e esta mudança só acontece se houver uma indagação reflexiva 

que possibilite ao professor analisar “as causas e consequências da sua 

conduta docente, superando os limites didáticos e da própria aula”.  

O que prevalece, ao se falar da formação vivenciada, são exemplos e 

sugestões práticas, em que o cerne é a exposição de “modelos”, sendo visto 

pelas entrevistadas como ponto positivo, pois traz uma estrutura de texto e 

prática, focado na leitura dos relatos de experiência e na elaboração das 

sequências didáticas, como podemos observar na fala da professora P17: 

 

"A sequência didática que acabou se acostumando com ela. O relato [de 
experiência], apanhei um pouco para aprender. Os trabalhos em grupo, porque 
a gente sempre procura trabalhar com as crianças. Mas, nós adultos 
trabalhando em grupo também foi muito bom. A gente troca experiências. Faz 
atividades, jogos. Então tudo isso ai foi muito bom. E a gente usa em sala com 
as crianças. Porque a gente no PNAIC trabalha também assim: os cartazes, 
recortes”. P17 
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De forma geral, algumas questões propostas nas entrevistas buscaram 

levantar se houve, no curso, elementos que enriqueceram ou contribuíram para 

a formação dos professores, as quais passamos a apresentar dividindo em 

“Pontos Positivos” e “Pontos Negativos” em dependência da natureza do que 

foi pontuado pelas entrevistadas. 

4.1.1 Pontos positivos da formação vivenciada no PNAIC 

Durante as entrevistas, as professoras mencionaram elementos que 

julgaram positivos em relação à formação no PNAIC. Dentre eles observamos 

alguns relacionados à infraestrutura, como o fornecimento de material e a bolsa 

para os cursistas, e outros que se referiam à organização do curso, 

especialmente, quanto à possibilidade de participação relacionada ao trabalho 

em equipe e a troca de experiências. 

A distribuição de materiais didáticos para apoio pedagógico foi 

destacada por duas professoras, mencionando que o fornecimento deste 

material foi positivo pela qualidade deles e porque revelam certa valorização do 

professor. 

 

"Hoje com o PNAIC a gente viu que dá para a criança ver o que é diferenciar 
cada gênero textual e também saber interpretar. [...] o material que nós 
recebemos, os livros pra estudos, são muito bons.” P2 

“Investimento, valorização do professor. A gente precisa. O material achei 
muito rico, com isso já dá pra ver que eles estão investindo. E a gente tem que 
aproveitar a oportunidade.” P11 

 

Ainda dentro do aspecto de investimento, 2 (duas) professoras falaram 

sobre a importância do incentivo financeiro no curso. Uma delas ressaltou que 

o investimento foi importante, uma vez que representa uma valorização na 

formação e ajuda na aquisição de novos materiais:  

 

“[...] eu acho que foi um investimento muito bom de ver [...] depois também com 
a bolsa que a gente recebia, a gente podia estar acrescentando os cursos com 
material, porque eu gosto muito de investir em material para os alunos”. P2 
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Esse recurso financeiro, por meio de bolsa, foi posto pelo PNAIC como 

forma de incentivar os professores a participarem da formação. 

Em relação ao valor da bolsa, R$ 200,00, uma professora se posicionou 

de forma crítica ao ressaltar que a bolsa era de valor baixo, ainda que pelo 

curso não fosse o elemento mais importante: 

 

Então o tempo era um sufoco e aí veio aquele negócio que a gente ia ganhar 
uma bolsa. Ai meu Deus, a bolsa deu buchicho! Como se a bolsa fosse muita 
coisa... Pelo que ensina, a bolsa é até nada. Pelo que mostra pra gente na 
prática. E o curso foi tão bom que podia ter sido uma bolsa mais gorda ou nem 
bolsa” P5 

 

Outro aspecto apontado foi a construção de um trabalho participativo. 

Nossas entrevistadas parecem compreender que a troca entre as próprias 

cursistas durante a formação é uma estratégia muito produtiva para sua 

formação. A troca permitiu a aprendizagem entre os profissionais que 

trabalham com as crianças no ciclo da alfabetização. 

Corroborando essa percepção das cursistas, ao discutir sobre o trabalho 

participativo na formação, Imbernón (2011) aponta que a troca de experiências 

é importante e ajuda a aumentar a comunicação entre os professores. Para ele 

essa troca torna possível a atualização em todos os campos de intervenção 

pedagógica. Isso porque a formação precisa sair do isolamento e da 

individualidade e acontecer no coletivo integrado e de forma colaborativa.  

Para 4 (quatro), das professoras participantes de nossa pesquisa, o 

trabalho em equipe é importante porque uni mais os professores e fortalece o 

espírito de amizade. 

 

“[pontos positivos] a união dos professores, os trabalhos em equipe, os jogos 

confeccionados”. P6 

“A amizade, o espírito de equipe, aprender a trabalhar mais em equipe. [...] A 

desibinição, porque eu era muito tímida, ainda sou um pouco...” P13 
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Já outras, 8 (oito) destacam que a troca de experiências favorece os 

trabalhos coletivos e o compartilhamento de ideias, o que ajuda a enriquecer a 

aprendizagem e a ampliar as possibilidades de fazer o trabalho educacional de 

outras formas. 

“[...] eu suguei muito delas, porque eu estava precisando, entendeu [...] Foi a 
troca, porque os mais velhos assim iam falando. Eu aprendi muito, mais assim 
na interação lá também que tinha. Isso que ajudou bastante" P3 

"[...] está ali trocando ideias do seu dia a dia, com outros professores, com 
outra realidade de outra escola é muito enriquecedor. Foi uma jogada de 
mestre este curso.” P7 

“[...] eu acho que é interessante o convívio ali mesmo coletivo. Porque cada 
uma tem a sua história de sala. Então, quando a gente está ali, naquele 
momento entre nós. A gente acaba compartilhando muitas coisas e o que a 
gente houve com certeza dá pra você aplicar na tua sala.” P12 

“Eu vejo como positivo a mudança de algumas práticas na sala de aula mesmo, 
essa troca de experiências que a gente falou mesmo, não só de uma escola 
com a outra, mas até mesmo dentro da mesma escola. Uma turma... duas 
turmas... tem duas turmas de segundo, uma turma de terceiro de estar se 
comunicando, percebendo ali, às vezes aplicando até mesmo uma mesma 
sequencia didática e vê resposta diferente. Então, essa troca de experiência 
até dentro da própria escola. Negativo essa questão destes dois anos eles 
terem deixado para o final.” P18 

 

A participação coletiva, mesmo que tenha sido apontada como ponto 

positivo pela maioria das entrevistadas não é ponto pacífico, já que os 

trabalhos desenvolvidos em grupo, conforme a metodologia proposta pelo 

programa, não é condição de construção de trabalho em equipe no cotidiano 

escolar. Esta percepção é colocada por 1 (uma) participante que levantou o 

problema da desunião dos professores, comentando que muitos não apoiam o 

trabalho inovador do colega: “[...] só reclamam e se você faz uma coisa 

diferente, você quer aparecer. Então, é difícil também. Eu falo: o professor 

ainda não é uma classe unida!” P19 

A fala da professora P19, destacada anteriormente, chama a atenção 

para a problemática de que nem sempre as equipes escolares estão unidas e 

se apoiam no desenvolvimento das atividades docentes, em busca de um 

trabalho coletivo, o que conflita com tentativa de busca por atividades mais 

participativas, tendo em vista a construção de um trabalho em conjunto. 
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Ainda que as professoras tenham apontado as vivências e as trocas de 

experiências práticas como ponto positivo, nos parece que a forma como elas 

se efetivaram no curso, pelos destaques feitos pelas professoras, não se 

efetivou de forma relacionada com o campo teórico. As percepções trazidas 

pelas professoras não nos fornecem elementos que possam levar ao que 

sugere Freire (2014) quando fala sobre a necessidade de a formação 

continuada proporcionar uma tentativa constante de mudança de atitude 

relacionando teoria e prática, sendo que, para isso, seria preciso refletir o seu 

papel enquanto um sujeito livre, emancipado, capaz de analisar sua inserção 

na realidade.  

4.1.2 Pontos negativos da formação vivenciada no PNAIC 

Ainda que prevaleçam os pontos positivos, algumas questões foram 

percebidas pelas professoras como insatisfatórias, sobretudo, no que diz 

respeito à continuidade do curso e ao atraso em iniciar a formação. Questões 

como a falta de material para todos e a realização da formação aos sábados 

também apareceram durante as entrevistas.  

Como ponto negativo, 7 (sete) professoras ressaltaram o atraso da 

formação que comprometeu o tempo e a disposição para se empenharem nos 

estudos. Como pode ser observado nos trechos destacados a seguir, este 

atraso acarretou no atropelamento da formação, com uma formação acelerada 

e presa a muitos textos, sem tempo suficiente para a elaboração de um 

trabalho mais pormenorizado. 

 

“No ano passado [2015] já foi puxado a gente fazer. Começamos em agosto." 

P4 

"[...] uma coisa que eu achei negativo foi que o nosso último encontro [em 

2015] eles demoraram para começar” P6 

“Falha, falha ao meu ver foi só que os últimos ‘interdisciplinaridade e inclusão’ 

foram muito compactados.” P8 

“Ponto negativo foi só mesmo a questão do último [2015]. A questão do tempo 

só. Sinceramente, eu não aproveitei muito. Mas, foi só isso também. Mas, os 

outros foram tudo certinho." P11 
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“O último bloco [2015], o que eu senti é que tinha muitos textos, cansativo. [...] 

neste bloco que a gente esteve eu achei muito corrido e muito extenso. Textos 

grandes. Que de repente ali, três textos que foram propostos dariam para três 

encontros e não em um." P12 

 

Como já pontuado na discussão do Programa, nos anos de 2015 e 2016 

o cenário nacional de crise afetou a oferta do PNAIC. O financiamento de 

programas educacionais ficou comprometido e muitos foram extintos ou 

posicionados em estágio de reformulação, o PNAIC foi um deles. A proposta 

passou por mudanças tendo sido ofertada em 2015 apenas no mês agosto e 

em 2016 retomada apenas no final do mês de outubro. 

Mesmo com atraso, em 2015 o programa seguiu o esperado, o que não 

ocorreu em 2016. Ao invés de dar continuidade aos cadernos sobre 

Interdisciplinaridade, iniciados em 2015 e com previsão de conclusão para 

2016, o Ministério da Educação apresentou reformulação da proposta, 

priorizando a discussão sobre avaliação educacional, focando na formação 

para a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), a qual teve sua aplicação 

em entre os dias 16 a 25 de novembro de 2016. 

Ainda que somente na fala de 1 (uma) professora, a falta de material 

durante o curso foi colocado como ponto negativo. Segundo o relato dela, 

transcrito a seguir, como a quantidade não foi suficiente para todo o grupo, a 

decisão da equipe formadora foi a de fazer sorteio do material que chegou ao 

município. Este ponto, de certa forma, demonstra certa falta de logística, uma 

vez que o Sispacto gerencia o número de participantes inseridos no Programa. 

 

“[...] teve um curso que eu não recebi o livro. Veio poucos livros, teve sorteio. 
Alguns colegas pegaram o livro, eu mesma na época que estava fazendo o 
pacto não peguei o livro. Não lembro qual disciplina que foi. Acho que foi 
matemática. Sei que teve uma disciplina... não fui só eu.” P9 

 

Outro ponto negativo apontado por 9 (nove) professoras foi em relação à 

oferta do curso aos finais de semana (sábados), durante 8 horas. Como 

podemos observar nos trechos destacados a seguir, este foi um ponto 
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abordado pelas entrevistadas considerando que o fim de semana é o tempo de 

realização dos serviços domésticos e para dedicação à família, o que torna a 

formação aos sábados cansativa. 

 

“[...] é meio cansativo. Pode ser isso, porque a gente já trabalha em dois turnos 
e, no caso, eu já estava fazendo uma pós [...]" P3 

"Ponto negativo é a falta de tempo da gente... É muita coisa num dia só. Vamos 

supor que pudesse só a parte da manhã... Mas aí tem aquele detalhe: ‘nada 

agrada todo mundo’. Se falar, vai ser só na parte da manhã, aí vai falar: ‘nossa, 

se fosse o dia inteiro, sábado que vem não precisava’. É a falta de tempo da 

gente" P5 

“Olha, no primeiro momento eu resisti fazer por ser no sábado. A gente tem 

filho... Mas eu amei [..] a única coisa ruim, na minha opinião, realmente é o 

sábado. Mas, é o único dia que realmente tem, porque tirar um professor da 

sala de aula pra curso, também, eu acho que é um absurdo” P7 

“[...] o único ponto negativo que eu achei no pacto, era a gente ter que fazer no 

sábado, porque eu preferia fazer durante a semana. Os dias que não tiver 

módulos, a gente faria, nem se fosse para fazer duas vezes na semana, porque 

no sábado é o único dia, como eu falei pra você, eu faço as minhas atividades 

no domingo de manhã, porque aí os meus filhos estão dormindo. Não moram 

comigo, estão tudo casado. Mas, estão dormindo. Então, chegam em casa na 

hora do almoço. Então, não tem problema.” P10 

“Além de ser aos sábados, ainda é o dia todo. Então, poderia ser menos, 

encaixar outro horário que desse para a gente fazer a noite ou outro horário 

assim. Mas, sábado e, o dia todo ainda, a gente perde mesmo o final de 

semana.” P17 

 

Podemos observar nas falas das professoras que o cansaço em conciliar 

o tempo da docência com a proposta de uma formação continuada ofertada 

fora do horário de trabalho é um desafio. Nesse sentido, o espaço institucional 

precisa estar implicado de tempos e condições, que proporcionem a 

constituição de uma formação contínua.  

A formação deve conciliar as condições de trabalho docente a seus 

processos e se materializar de forma mais produtiva possível, para que se 
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efetive a união entre a formação e a prática cotidiana num movimento de 

reflexão potente para a mudança e melhoria na prática docente. 

Ao discutir a respeito do processo de formação dos professores Di Giorgi 

et al. (2010) toma o pressuposto de que o sujeito é o autor de sua formação e 

atuação. Por isso a formação precisa estar articulada às condições do exercício 

profissional da docência. Sob esse prisma, o autor defende que “a formação do 

professor será tanto mais produtiva quanto mais estiver articulada com a 

referência do processo formativo, qual seja, o professor no contexto de seu 

trabalho” (DI GIORGI et al., 2010, p. 41). 

Para que se materialize este processo formativo é preciso que as 

escolas possibilitem a criação de uma nova cultura profissional, conforme 

defende Imbernón (2011). Segundo o autor a formação centrada na escola é 

aquela que transforma a instituição educacional em lugar de formação. Muito 

além de carregar um conjunto de técnicas e procedimentos, a formação tem:  

 

[...] uma carga ideológica, valores, atitudes, crenças. Não é, portanto, 
uma simples transferência física, nem tampouco um novo 
agrupamento de professores para formá-los, e sim um novo enfoque 
para redefinir os conteúdos, as estratégias, os protagonistas e os 
propósitos da formação (IMBERNÓN, 2011, p. 85). 

 

 A formação no espaço escolar, enquanto momento de trabalho é aquela 

que deve buscar na teoria, o suporte para redefinir sua prática. Corroborando 

com Imbernón (2011), os estudos de Freire (2014) defendem uma prática 

significativa, em que o suporte teórico é elemento fundamental para o professor 

exercer sua reflexão-ação-reflexão.  

O papel da fundamentação teórica não é só o de apresentar uma 

discussão técnica e problematizada, no campo da racionalidade, mas uma 

nova epistemologia para a sua prática profissional. Neste sentido, a reflexão 

sobre a prática profissional precisa ganhar significado (FREIRE, 2014). 

Para Freire (2014, p. 123), a teoria precisa implicar numa inserção na 

realidade, levando o sujeito a vivenciar e praticar uma análise reflexiva, em 

busca de uma constante mudança de atitude, e neste sentido ele sustenta que: 
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“[...] a educação não é teórica porque lhe falta esse gosto de comprovação, da 

invenção, da pesquisa”. 

 

4.2 IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA DOCENTE 

 

Pensar a prática docente é elemento fundamental dentro da proposta de 

formação, uma vez que se espera que o professor seja capaz de reconstruir 

pontos que são importantes para um novo fazer pedagógico, revisitando sua 

prática a partir do movimento de reflexão potencializado pela discussão teórica 

de concepções e conceitos. Nas palavras de Di Giorgi et al. (2010, p. 29) os 

saberes teóricos e a prática se articulam e para a efetividade desse processo é 

preciso que o professor se aproprie de “diversos instrumentos conceituais”. 

Esse processo acarretará em uma ação adequada, dentro de um contexto 

específico. 

Em concordância com Freire (2014), uma ação adequada é aquela em 

que se apresenta uma atividade educacional pautada numa mudança de 

atitude. Segundo o autor, a teoria precisa implicar numa “inserção na realidade” 

com foco, num olhar para a ação social. A partir deste pressuposto, revisitar a 

prática, em vista de um novo fazer pedagógico, é agir de forma consciente 

sobre sua própria realidade. Esta reflexão sobre a prática só dará materialidade 

ao processo formativo do profissional docente quando contribuir para a 

inserção do sujeito na sua realidade social.  

Quando iniciamos nossa pesquisa, uma das questões a investigar a 

partir das falas dos participantes era se a formação no PNAIC trazia 

implicações para a prática docente. Nossas análises indicam que embora os 

professores anunciem mudanças em suas práticas relacionadas à formação 

vivenciada, esta carrega certa ênfase no desenvolvimento de “modelos” e 

“exemplos de como fazer”, não indiciando de forma mais efetiva que as 

mudanças decorram de processos de reflexão e revisitação da própria prática, 

a partir do estudo teórico e compartilhamento de experiências. 
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De acordo com Freire (2015) o professor precisa exercer de forma crítica 

o seu processo de formação, como mecanismo de aprimoramento de sua 

própria prática e este movimento precisa ser dinâmico e dialético. Somente 

dessa forma é que o professor consegue sair de seu estado de ingenuidade, 

para a elaboração de uma nova curiosidade epistemológica. A partir deste 

pressuposto, o autor defende que:  

[...] na formação permanente dos professores, o momento 
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 
próxima prática (FREIRE, 2015, p. 17). 

 

Todavia, quando as professoras mencionam que a formação no PNAIC 

contribuiu para a prática, mesmo que citem a questão teórica, nos parece que a 

contribuição se concentra no “fazer”, que embora seja percebido na adoção de 

atividades diferenciadas na sala de aula, com elementos mais concretos, não 

explicitam reflexão capaz de mexer com as concepções docentes, remetendo 

mais a adoção de “modelos” e “bons exemplos” que a discussões que 

permitiriam um revisitar da própria prática pelo docente, acarretando um 

repensar da ação, a partir de pressupostos que deem sentido à mudança.  

Assim como na temática anterior, considerando a análise empreendida e 

o agrupamento feito para constituir a temática, pudemos localizar as falas das 

professoras segundo os núcleos de conteúdo que abordam, aspecto que 

evidenciamos do Quadro 16, a seguir, trazendo a frequência das menções 

segundo o núcleo de conteúdo mencionado. 

 

Quadro 16 – Implicações para a prática 

Apontam que a formação implicou em mudanças levando a uma 
forma diferente de prática em sala de aula.  

P3; P4; P5; P6; P8; 
P10; P11; P12; P13; 
P15; P18; P19  

Dizem que a formação ajudou a dinamizar as aulas através da 
utilização dos jogos, das sequências didáticas e com o uso da 
leitura deleite.  

P1; P2; P3; P4; P5; 
P6; P7; P8; P9; P10; 
P11; P12; P13; P14; 
P16; P17; P18; 

Disseram que houve mudanças no como fazer as atividades na 
sala de aula e na forma de ver e praticar o ensino.  

P2; P11; P12; P13; 
P14; P15; P16 

Critica a adoção da formação como elemento para a resolução do 
problema da alfabetização 

P18 

Fonte: Dados das entrevistas, organização do autor 
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Assim, 12 (doze) professoras ressaltam que a formação implicou em 

mudanças na prática, porém frisando a contribuição no fazer de “forma 

diferente”, como destacamos em algumas falas a seguir. Remetem-se à 

percepção de atividades que “deram certo”, como mencionado pela professora 

P11 “O PNAIC mostrou muito e a gente viu bastante lá que isso dá certo, 

funciona mesmo”, não mencionando uma reflexão dos porquês da adoção das 

atividades ou quais discussões teóricas subsidiariam aquela prática e 

decorrente adoção dela em seu fazer.  

 

“No PNAIC nós tivemos as aulas bem práticas. A gente fazia teoria, depois 
vinham as práticas. Então, eles apresentavam pra gente diversas formas... 
Assim fica mais fácil de alfabetizar, muito através do lúdico, de jogos... pra 
facilitar pra gente mesmo." P4 

“Então, era um curso dinâmico. Não era uma coisa que você sentava lá. Ficava 
escutando, escutando e ia embora pra casa. Aquilo lá não acrescentava. Agora 
do jeito que foi... as orientadoras foram muito bem preparadas. As orientadoras 
do curso vinham e colocavam em prática. Depois passavam pra gente” P5 

“O PNAIC foi um excelente curso. Eu estava falando que tem pessoas que se 
formaram a pouco tempo e ainda tem a aprendizagem, o conteúdo mais fresco. 
Mas, tinham professores que fizeram o curso com a gente e estavam muito 
defasados. Então, o PNAIC ajudou a dar essa reciclagem. Ajudou. Nossa, foi 
muito bom! Inclusive, aplicamos em sala de aula os conteúdos, os jogos que a 
gente confeccionou e para o aprendizado é muito bom. É muito significativo, 
principalmente para as crianças de baixo desempenho.” P6 

“Dá um leque bem grande de oportunidades, de ideias, então é bem legal. Não 
trabalha só quem não quer, não é mesmo?! Porque ideias têm muitas. Foi 
muito rico e olha que eu nem participei dos dois anteriores, eu acredito que 
tenha dado muita bagagem para quem está inserido no PNAIC.” P12 

“Eu já trabalhava do meu jeito, com meus métodos, mas depois que eu 
comecei a fazer, a participar do curso do PNAIC nossa, me ajudou muito! Me 
abriu o horizonte! Enxerguei muita coisa que eu encontrava dificuldade, através 
do PNAIC eu consegui. Por exemplo, jogos, eu trabalhava o mínimo e ali 
fazendo a capacitação eu consegui aprender a trabalhar muito mais, a ensinar. 
Eu olhava, tinha aquela dúvida, através do curso não, eu consegui passar isso 
para as crianças. Vários jogos que eu dei para eles e foram fáceis de 
compreender. A criança compreendeu com facilidade. A aula ficou mais 
produtiva.” P13 

 “[...] a formação ajuda muito na prática do professor, com as estratégias. O 
professor já tem uma noção, mas ajuda muito, clareia bastante, norteia 
bastante o trabalho do professor, no que é passado lá. Os vídeos que são 
passados, os textos de leitura, sugestões que são oferecidas pelo curso” P15 
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Ao tomarmos a fala da professora P6: “o PNAIC ajudou a dar essa 

reciclagem”, encontramos ainda uma concepção de que voltar a estudar é fazer 

uma reciclagem e esta se justificaria, na fala da participante, por muitos 

professores estarem “defasados”. Nessa fala encontramos um sinal de que há 

um reconhecimento por parte das professoras de que haveria algo em seu 

fazer a ser modificado, mas que não sabem como. Como relata a professora 

P3 ao dizer “eu estava meio perdida”. 

Por outro lado, quando um curso traz uma ideia pautada em formas de 

fazer e estratégias de trabalho, as professoras assumem essa proposta como 

algo inovador. De acordo com a participante P4: “eles apresentavam pra gente 

diversas formas”, isso deixa em evidência, mais uma vez, que o formato do 

curso deu ênfase no “como” alfabetizar. 

De acordo com Melo (2015), ao estudar os programas de formação de 

professores alfabetizadores, há uma intenção em prescrever normas para o 

fazer docente, alinhadas a objetivos políticos de perpetuação da ordem social 

vigente e isso reduz o trabalho do professor ao de mero executor. A autora 

ressalta o papel da operacionalização técnica desses programas e conclui que 

eles defendem que o bom professor é aquele que assimila e aplica as 

orientações didático-pedagógicas das propostas oficiais. Sob esta perspectiva 

de análise crítica aos programas de formação continuada, a autora nos leva a 

refletir afirmando que o fim último deles é: 

 

[...] formar professores capazes de proceder a uma aplicabilidade das 
propostas pedagógicas “sugeridas”, que expressem a aquisição de 
competências técnicas para o ensino da leitura e da escrita, visando a 
resultados satisfatórios no trabalho pedagógico junto às crianças, sob 
a perspectiva recomendada (MELO, 2015, p.144, grifo do autor). 

 

Fica evidente ao tomarmos esta análise de Melo (2015) que as 

propostas destas formações carregam uma recomendação, ou seja, elas 

instrumentalizam-se em sugestões prontas, concebidas como positivas e que 

resultaram em algumas instâncias de forma satisfatória. Todavia, não se 

caracterizam como continuidade, pois elas surgem como implementações 

paliativas e, por isso, cessam sem ser capazes de se enraizarem em prática 

reflexiva do professor.  
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As sugestões para o processo alfabetizador são dadas como práticas 

prontas, como podemos observar na fala da professora P15 quando afirma que 

“[...] a formação ajuda muito na prática do professor, com as estratégias”. Vai 

se evidenciando na maioria das falas que as estratégias – o como fazer – 

foram o ponto focalizado na formação, já que os participantes não evidenciam 

as questões teóricas quando detalham as mudanças e aprendizagens com a 

formação, mencionando esta formação, mas sem enfatizar ou exemplificar do 

que se trata, passando imediatamente a descrever ações relacionadas à 

aquisição de exemplos de atividades.  

Ao menos 17 (dezessete) professoras apontam que a formação ajudou a 

dinamizar as aulas e nas falas delas o uso da leitura deleite, da utilização dos 

jogos e da elaboração das sequências didáticas são recorrentes e confirmam a 

estrutura posta no curso, de uma formação aligeirada, preocupada em ensinar 

a fazer, nos moldes de uma oficina. 

“Com a experiência de outras professoras, filmes também e dos cadernos que 
a gente vai estudando e vai dando ideia pra gente [...] novas experiências, 
novos desafios, vontade de criar outras coisas diferentes Pegando a ideia de 
um jogo, com outro montando novos jogos. Outra visão para gente fazer e 
planejar uma nova aula. Outra visão!” P1 

“Desde o começo, da língua portuguesa, a gente trabalhou com os jogos. 
Depois veio a matemática. Na parte da matemática teve a caixa de jogos. Cada 
professor montou a sua e junto com os jogos de matemática e hoje a gente 
tem, eu tenho a minha caixa, (eu tenho a minha caixa você pode estar olhando 
lá). É uma caixa que a gente manuseia, que é uma coisa... material que é do 
dia a dia.” P2 

“Nós acabamos de fazer um projeto folclore que a gente vai dar uma prova 
agora, bem legalzinha, que eles vão saber sem estudar. Porque foi bem 
trabalhado o folclore. Nós trabalhamos projeto olimpíadas. Tudo o que você 
perguntava, eles sabiam. Então, isso às vezes a gente trabalhava sequencia 
didática, mas não tinha o nome que era uma sequência didática. Aprimorou 
tudo que eu trabalhava, mas não tão profundo como eu aprendi no Pacto. 
Trabalhar mais, por exemplo, ler para eles quase todos os dias.” P10 

“A sequência didática comecei com o PNAIC. Aprendi a fazer a sequencia 
didática com o PNAIC. A interdisciplinaridade. Eu sempre achei difícil... e com o 
PNAIC eu consigo achar um pouco mais fácil. [...] Acho que a prática dos 
jogos, do lúdico. Procurar bastante pelo lúdico. Acho que foi o que mais mudou 
também. Eu tinha pouca prática, antes do PNAIC, em sala de aula, e ainda 
assim olhava aquele tanto de conteúdo. Eu achava que não dava tempo de 
ficar parando para jogar, parar [para] brincar não dá. E, com o PNAIC a gente 
vê que o jogo vai muito além do conteúdo mesmo” P16 
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Diante das falas apresentadas anteriormente, podemos observar que a 

dinâmica assumida na organização dos encontros de formação parece ter sido 

marcada pela segunda etapa, quando há ênfase nas ações e atividades 

práticas. Na proposta do curso, a metodologia de trabalho geralmente trazia no 

período da manhã um momento de estudo, com texto de discussão sobre o 

tema, e no período vespertino uma pauta mais voltada para atividades práticas, 

com a confecção de jogos, vídeos, atividades para serem apresentadas aos 

professores.  

Nos parece que a tentativa de apresentar outras formas de fazer e de 

agir em sala de aula atingiu seu objetivo, já que as falas revelam os elementos 

trabalhados no curso, colocados em ação na sala de aula, levando as 

professoras a confeccionarem os materiais concretos. Todavia, o que nos 

preocupa é a longevidade dessas ações e sua real pertinência ao processo de 

ensino-aprendizagem dos diferentes grupos de alunos, já que não temos 

indícios concretos nas falas das entrevistadas de uma reflexão que os tenha 

levado a ir além do praticismo, revisitando suas concepções sobre o processo. 

Como as atividades traziam alguns modelos já apresentados nos relatos de 

experiência ou sugeridos na partilha dos orientadores, não podemos avaliar o 

quanto seriam ações ligadas à mudança da forma de ver o processo de ensino-

aprendizagem e, portanto, perenes e adaptáveis à mudança de contexto. 

Nesse sentido, esperava-se que a discussão teórica fosse também 

enfatizada pelos entrevistados, já que compreender o papel da teoria não é 

somente importar os saberes oriundos dos pensadores e teóricos, 

apresentados na formação, mas refletir sobre sua própria prática a partir dos 

pressupostos teóricos. Portanto, o que observamos nas falas das professoras é 

que se focaliza o discurso no como fazer aprendido durante a formação, seja 

pelos exemplos práticos do material, seja pela partilha de experiências pelas 

cursistas, sem que elas a remetam a discussões teóricas.  

Imbernón (2011) nos ajuda a pensar sobre isso quando pontua que a 

formação permanente do professor, precisa implicar em uma “revisão dos 
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conteúdos e dos processos”, não podendo compreender a formação apenas 

como:  

[...] atualização científica, pedagógica e cultural do professor, e sim, 
sobretudo, como a descoberta da teoria para organizá-la, 
fundamentá-la, revisá-la e combatê-la, se preciso. Trata-se de 
remover o sentido pedagógico comum e recompor o equilíbrio entre 
os esquemas práticas e os esquemas teóricos que os sustentam 
(IMBERNÓN, 2011, p. 72). 

 

A proposta da dinâmica apresentada no curso de formação do PNAIC de 

trazer como viés importante a prática, não é um ponto negativo, todavia quando 

ela pende ao praticismo sem permitir ao professor o domínio das questões 

teóricas que o permitam revisitar sua própria prática acaba perdendo potência 

na transformação da prática social de forma mais duradoura. Nas palavras de 

Miranda e Resende (2006, p. 516): 

 

[...] é importante discutir a tendência que hoje se verifica de 
estabelecer o primado da ação sobre a reflexão, da prática sobre a 
teoria, da experiência sobre o pensamento, tendência de que 
resultam pelo menos dois graves reducionismos: o praticismo e a 
instrumentalização da teoria. [...] O ideal de formação não pode, por 
qualquer pretexto, passar ao largo da defesa de uma sólida formação 
teórica, cujo princípio não deveria ser a instrumentalidade da ação 
(“teoria para quê?”), mas a fecundidade da prática social em sua 
estreita vinculação com a mesma teoria. [...]. 

 

Nas falas das professoras, a ocorrência dessas práticas nos instiga a 

pensar se realmente o curso provocou uma mudança significativa na ação 

pedagógica ou apenas forneceu modelos que não mexem de forma mais ampla 

com suas concepções. Será que essas práticas terão continuidade no trabalho 

escolar ou elas estão conectadas com a dinâmica da formação e tendem a 

findar com seu fim?  

Essa indagação nos preocupa, uma vez que as implicações da formação 

para a prática podem estar presas a um modelo que não assegura a mudança 

efetiva na ação, levando a ação criativa e ativa do cotidiano do professor. 

Conforme propõe Freire (2005), ao defender que a formação precisa levar o 

sujeito a se engajar e se comprometer com a realidade e ser capaz de fazer 

uma reflexão crítica para nela atuar de maneira efetiva. 
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A dinâmica do curso pela percepção dos professores sobre as 

implicações em sua prática evidencia uma formação continuada que acaba 

focalizando o “como fazer” em detrimento do repensar o cotidiano. A 

construção de uma concepção de formação que leve o professor a mergulhar 

numa ressignificação da prática não está evidente. Todavia, não podemos nos 

furtar a observar que ações importantes têm sido feitas e que os participantes 

ressaltam a adoção de outras atividades em sua prática. Aspecto importante, 

mas não suficiente caso não se promova a autonomia dos professores: uma 

reformulação do fazer a partir de uma reflexão sobre as concepções que 

envolvem o processo de ensino-aprendizagem e as ações que potencializam 

esse processo com foco em um plano intencional para alfabetizar as crianças, 

no caso específico da preocupação do PNAIC. 

Importa ressaltar que a proposta da formação do PNAIC é mesmo fazer 

o uso do lúdico, leituras e jogos para que a aprendizagem fique mais prazerosa 

e potente, quebrando o peso instaurando na escola de uma educação 

tradicional, pautada no uso excessivo de cópias da lousa. Entretanto, essa 

importante e essencial intenção pode ter se perdido no desenvolvimento do 

curso, seja pelo tempo destinado ao debate teórico, ou pelo preparo dos 

formadores, aspectos que, infelizmente, fogem ao escopo e alcance de nossos 

dados e mencionamos aqui apenas como hipóteses levantadas. 

Analisando a proposta do PNAIC e concordando com a utilização do 

lúdico como ferramenta docente, Carneiro (2015) discute a formação proposta 

na área da matemática e aponta a necessidade do professor fazer uso dos 

jogos como um elemento pedagógico. De acordo com o autor, através do jogo 

o professor pode desenvolver novos conteúdos e aplicar conceitos já ou não 

conhecidos pelos alunos. Problematizando essa necessidade, todavia, de que 

o jogo não seja utilizado sem uma intencionalidade pedagógica clara, o autor 

ressalta que o professor precisa proporcionar, por meio das brincadeiras, a 

compreensão das estratégias e a resolução de situações-problemas sendo que 

o jogo não pode: 
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[...] ser introduzido na aula de matemática sem que o professor tenha 
um objetivo determinado e conheça suas potencialidades e limites. 
Além disso, precisa ter clareza dos conceitos matemáticos que 
podem ser ensinados (CARNEIRO, 2015, p. 174). 

 

Dessa forma, o que se destaca na posição do autor é a necessidade de 

clareza teórica por parte dos professores sobre esse recurso importante na 

relação ensino-aprendizagem, o que corrobora a defesa de que não basta a 

aplicação de modelos prontos, sendo necessária uma reflexão sobre o 

processo para que ele seja realmente potente. 

Percebemos nas falas de muitas professoras que o trabalho com os 

jogos, aparece como uma forma criativa para ensinar. Porém, não fica claro se 

elas estão fazendo uso do instrumento a partir de um repensar da relação 

ensino-aprendizagem ou, simplesmente, porque aprenderam a técnica e a 

acharam interessantes para motivação dos alunos. É preciso que o professor 

se aproprie deste suporte pedagógico para auxiliar o processo de 

aprendizagem das crianças.  

Neste sentido, os estudos apresentados por Carneiro (2015, p. 175) 

reforçam que: “a simples utilização de um jogo não garante que os alunos 

compreendam os conceitos matemáticos envolvidos, mas é fundamental, para 

que isso aconteça, a intervenção do professor”, o que, em nosso entendimento, 

só é possível de ser adequadamente planejado a partir de uma reflexão e 

apropriação dos princípios envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Araújo e Reis (2014), para que a formação possa trazer novos 

aspectos para a prática do docente é fundamental que ele consiga fazer uma 

leitura analítica dos processos formativos que estão envolvidos. Não basta 

apenas fazer uso de práticas que se apresentam como positivas, se o 

educador não é capaz de potencializar o processo, a concepção teórica e o 

fundamento de tal intervenção.  

De acordo com o caderno “Formação de Professores no Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa” (BRASIL, 2012d), é importante que a 

formação suscite elementos que levem os professores a se verem em 

determinadas situações que possam redirecionar seus próprios gestos em 

momentos semelhantes. Desta forma, a formação precisa trazer novos 



    94 

 

 

 

elementos para que o professor possa conceber novas formas de desenvolver 

o ato pedagógico. 

A respeito da prática docente, 7 (sete) professoras disseram que houve 

mudanças no como fazer as atividades na sala de aula e, consequentemente, 

na forma de ver e praticar o ensino. Porém, não fica claro, como podemos 

observar nos trechos destacados a seguir, se as mudanças são oriundas de 

uma análise conceitual, fecundada nos pressupostos teóricos, ou apenas a 

partir de um modelo proposto pelo Programa. 

 

“Porque às vezes a gente fazia uma atividade e não era registrado. Hoje no 
meu plano de aula, se você olhar, é tudo com anotação. Porque a gente 
aprendeu a registrar tudo, até uma fala de uma criança. Então, a gente está 
registrando.” P2 

“Eu acho que abre a cabeça do professor, clareia mais e a do aluno também. 
Ele vai aprender sem sacrifício, sem sofrimento. Porque eu acho que na 
cabecinha de algumas crianças é um sofrimento vir pra escola.” P11 

“Eu já trabalhava do meu jeito, com meus métodos, mas depois que eu 
comecei a fazer, a participar do curso do PNAIC, nossa, me ajudou muito! Me 
abriu o horizonte! Enxerguei muita coisa que eu encontrava dificuldade e 
através do PNAIC eu consegui. Por exemplo, jogos, eu trabalhava o mínimo e 
ali fazendo a capacitação eu consegui aprender a trabalhar muito mais, a 
ensinar... Eu olhava, tinha aquela dúvida e através do curso não, eu consegui 
passar isso para as crianças. Vários jogos que eu dei para eles e foram fáceis 
de compreender.” P13 

“Faz a gente repensar a nossa prática. A própria troca de experiências lá... Eu 
acho que é muito válido pra gente pegar o que deu certo, o que funcionou 
numa escola. Eu acho que isso ajuda bastante.” P16 

 

Interessante notar na fala da professora P16, destacada anteriormente, 

o foco no “pegar o que deu certo, o que funcionou”, porque indicia a adoção de 

“modelos” sem uma reflexão mais aprofundada dos porquês que sustentam 

aquela ação. A indagação que fica é se a vivência na formação acabou 

gerando apenas proposição de atividades, o que por si só não é ruim, desde 

que seja acompanhada pela reflexão e tomada de consciência sobre o que 

fundamenta aquelas ações, ou se a estrutura posta pela formação propiciou a 

reflexão autônoma e crítica, conforme defende Freire (2014). Pelas falas 

analisadas, todavia, nos parece que as professoras se remetem mais a 
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momentos de aprendizagem de “modelos prontos” que a momentos de estudo 

e reflexão sobre as concepções que dão origem às proposições 

exemplificadas. 

Embora tenha sido apontado por apenas 1 (uma) entrevistada, a fala 

destacada a seguir, nos parece interessante mencionar a percepção de que 

apenas a formação não poderá resolver as questões que levam as crianças a 

não se alfabetizarem. Pensar o aspecto da formação continuada ofertada por 

meio das políticas públicas abre uma discussão polêmica no que tange a 

responsabilizar o profissional da educação como o único responsável pela 

melhoria da qualidade da educação. Não podemos nos esquecer de que 

existem outros elementos que influenciam o sistema educacional, conforme 

pontuam Mainardes (2009) e Melo (2015). 

 

“[...] embora a gente veja que seja um curso muito bom, que a gente aprende 
muito eu acho um ponto que seja negativo às vezes achar que isso é uma 
panaceia, que seria a solução de todos os problemas, não é verdade! Nos 
auxilia, é uma coisa que nos ajuda, mas não é uma coisa... porque você fez o 
curso do PNAIC que você vai conseguir resolver todos os problemas.” P18 

 

A crítica da professora, diante do aspecto da formação continuada, abre 

espaço para uma discussão muito séria. Sua fala vem ao encontro da reflexão 

de André (2010) sobre a formação de professores quando a autora destaca 

que não podemos ver exclusivamente a formação docente como ponto para tal 

melhoria da educação, havendo outros aspectos importantes para a melhoria 

almejada, dentre eles: melhores condições de trabalho; planos de carreira; 

organização sindical dos docentes; formação de uma dimensão política para o 

docente e formação para atuar em movimentos sociais e em ONGs. 

Como pontua Freire (2005, p. 80), de forma geral, ressaltamos que é 

preciso construir uma formação crítica que seja capaz de sair do campo do 

praticismo, do seguir o modelo e considerar uma dimensão mais independente, 

que suscite uma mudança social e politizada e que “implica um constante ato 

de desvelamento da realidade”. 

No dizer de Di Giorgi et al. (2010, p. 84) espera-se que os docentes 

consigam refletir sua própria ação.  
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[o docente deve refletir] criticamente sobre assuntos que 
transcendam os limites de suas próprias aulas, trazendo, desse 
modo, para seu âmbito de trabalho, as considerações sociais e 
políticas, que o influenciam e são por ele influenciadas. 

 

Sobre este prisma suscitado nos estudos de Di Giorgi et al. (2010), a 

formação continuada só surtirá efeito, quando a esta for associada uma postura 

crítica, que consiga se distanciar daquilo que está posto, refletindo 

teoricamente sobre a prática, mas não de forma isolada, trazendo também as 

questões sociais e políticas.  

 

EM SÍNTESE... 

O que apresentamos neste capítulo foram as percepções de professores 

participantes do programa de formação do PNAIC, em que pontos positivos e 

pontos negativos constituíram o Programa em sua estrutura organizacional e 

em sua proposta pedagógica. Esses pontos indicam como os professores se 

apropriaram e trouxeram para sua prática docente mudanças no fazer 

pedagógico.  

Mesmo que impregnadas numa estrutura voltada ao fazer pedagógico, 

não podemos negar que houve algumas reflexões das professoras, em relação 

à forma de olhar para a prática docente e se preocupar em fazer de outra 

maneira. Esse despertar para uma prática mais lúdica, envolvendo a criança 

por meio de atividades diferenciadas, através dos jogos, projetos e sequências 

didática propostas pela formação, ainda que careça de uma reflexão teórica 

que permita a real mudança, pode ser lida como uma forma de sair de um 

modelo tradicionalista de ensinar, o qual, infelizmente, não será perene caso 

não seja ancorado em mudanças de concepção.  

Ouvir os professores é dar voz aos sujeitos diretamente envolvidos e nos 

aproximar, a partir de sua percepção, da realidade vivida por eles. As questões 

postas por estes sujeitos nos ajudam a problematizar a máxima instaurada na 

política nacional sobre a busca por uma “educação de qualidade”, a qual ainda 
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que anunciada, não necessariamente é posta em ação na implementação das 

políticas pensadas. 

Pensar sobre esse discurso nos leva a questionar que concepção de 

qualidade é esta, uma vez que segundo as entrevistas se evidencia a 

preocupação com a prática no sentido do praticismo, sem se evidenciar a 

busca por uma formação mais ampla e voltada à reflexão transformadora 

dessa prática, protagonizada pelas professoras. Ainda que a troca de 

experiências, o “aprender com o outro” e a adoção de atividades apresentadas 

como “positivas” sejam aspectos interessantes, não poderiam ser postos como 

modelos a seguir, mas como parte de um processo reflexivo que envolvesse a 

formação teórica para subsidiar mudanças mais profundas de concepção.  

A formação da qual os professores falam parece focar nestes aspectos 

“práticos”, o que não seria negativo se envolvesse discussões teóricas, no 

movimento de reflexão fundamentada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou investigar o programa de formação continuada 

vinculado ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, 

implantado em 2012, o qual carrega como objetivo a alfabetização das crianças 

até o final do 3º do ensino fundamental, com oito anos de idade. Ao 

pesquisarmos professores participantes do programa, buscamos analisar como 

eles percebem a proposta da formação continuada e suas implicações para a 

prática docente, bem como pontos positivos e negativos da formação ofertada. 

Fruto de uma discussão iniciada na década de 1990, uma das ações 

principais do PNAIC se volta à formação continuada do educador, 

especialmente do professor-alfabetizador, num viés anunciado como formação 

reflexiva segundo a qual é pensando sobre sua própria prática, que o professor 

potencialmente a transforma. 

Ao analisarmos os documentos que norteiam a formação docente no 

PNAIC, pudemos observar que eles procuram preencher lacunas deixadas pela 

formação inicial, porém deixam a desejar em relação ao que anunciam como 

princípio já que não permitem o foco, como se esperaria numa reflexão crítica, 

permanente e que seja capaz de trazer novos pontos na discussão 

educacional, considerando que colocam ênfase nas atividades práticas, de 

socialização de experiências e propostas de atividades.  

Diante de uma proposta focada na elaboração de atividades para a 

melhoria da educação, o que observamos é que o professor passa mais por 

uma atualização de atividades práticas do que inserção num processo de 

elaboração de uma reflexão sobre sua prática. Observamos pelas entrevistas 

analisadas que a formação não potencializa como desejável a quebra e o 

repensar das concepções pedagógicas. Pela declaração de nossas 

entrevistadas, parece que a formação proposta foi capaz de propiciar 

modificações na prática docente, levando os participantes a redimensionarem o 

trabalho de alfabetização junto a seus estudantes, mas em um viés mais 
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voltado ao praticismo, sem a carga de reflexão teórica necessária para 

modificar concepções e, assim, tornar mais efetivas e contínuas as ações.  

Assim, ao buscarmos analisar como os professores percebem a 

formação no PNAIC, deparamo-nos com algumas lacunas. Percebemos pouca 

formação pedagógica, falta de foco no conhecimento teórico e concepção de 

alfabetização que deveriam estar na base do Programa.  

Esse ponto talvez esteja ligado a um dos elementos que trazemos em 

nossa discussão que é o papel dos orientadores estudos. Estes, por sua vez 

são os responsáveis por repassar os conteúdos da formação que recebem dos 

formadores das Instituições de Ensino Superior - IES. Questionamos se os 

orientadores possuem uma formação pedagógica e técnica capaz de assegurar 

uma discussão teórica que seja capaz de potencializar a reflexão sobre as 

mudanças na prática docente. Porém, o limite de nossa pesquisa não nos 

permite desvelar a questão. 

Neste sentido, observamos que o desenho proposto no PNAIC contribui 

para uma formação nacional quanto a um conjunto de atividades formuladas 

como jogos e projetos educacionais e, que se disseminam em relatos de 

experiências e formas de fazer. Ainda que importantes, nossa preocupação é a 

de que essas implicações provoquem na escola um movimento temporário, 

condicionado ao período de formação, mas que não se perpetua como prática 

cotidiana, pois não levam os professores a repensarem de forma crítica o seu 

papel e sua ação na escola. 

O que encontramos em nossos estudos é uma forte tendência em fazer 

um trabalho bonito, criativo e mais lúdico focado na aplicabilidade de propostas 

ofertadas pelo curso. Isso é fortemente claro quando os professores rementem 

às propostas apresentadas pelos orientadores e estes, por sua vez, recebem 

das IES uma estrutura pronta que está direcionada no como desenvolver as 

atividades na sala de aula, apresentada como uma receita pronta. 

Ressaltamos que essas práticas e a partilha de projetos e atividades não 

tornam a formação negativa. Porém, a proposta de uma formação reflexiva 

como discutimos no decorrer deste trabalho, nos parece implicar a capacidade 

do professor de fazer uma autocrítica sobre o seu trabalho, proporcionando 
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uma autoformação e que, a partir desse pressuposto elabore uma formação 

permanente, cotidiana, social, política, cultural e pedagógica.  

A formação continuada caracteriza-se como um elemento fundamental 

para a construção de uma educação de qualidade, tendo em vista a 

possibilidade do profissional docente repensar a respeito de sua prática, bem 

como construir mecanismos de diálogo entre a teoria e a prática, uma vez que 

a relação entre elas sempre passa por novos delineamentos. A forte tendência 

ao praticismo pode acarretar um desprezo ao processo crítico reflexivo. 

Neste sentido é importante voltar o nosso olhar para os programas de 

formação continuada do professor-alfabetizador e analisarmos quais são as 

verdadeiras intenções que sustentam essas políticas educacionais. 

Aprofundando nessa perspectiva, Paula e Mello (2016, p. 71) defendem que o 

professor não deve apenas refletir sobre a sua própria prática, mas a partir dela 

participar das reformas educacionais:  

 

O movimento pela prática reflexiva parte do reconhecimento de que 
os educadores devem participar ativamente das reformas 
educacionais, considerando que a produção de conhecimentos sobre 
o ensino e a aprendizagem não são propriedade exclusiva das 
universidades e centros de pesquisas e os educadores também 
desenvolvem teorias capazes de contribuir para a construção de 
conhecimentos acerca das boas práticas. 

 

Esta reflexão precisa assumir uma dimensão maior. Ela precisa se 

estender ao campo das questões pedagógicas. No dizer de Azevedo (2004) a 

educação é um espaço de contribuição social, visando atender às 

necessidades da sociedade. Neste sentido, como nos coloca Imbernón (2009), 

o professor é um agente social que influencia e recebe a influência da sua 

formação a partir do contexto em que está inserido. Por ele e nele passa uma 

sociedade que precisa ser pensada, questionada e criticada eticamente, a 

partir do espaço da escola. Isso só se materializará a partir de uma reflexão 

conectada com a transformação social. Ponto discutido com esmero por Freire 

(2014) quando pontua o homem como o sujeito de sua própria história. 

Dessa forma, dar voz aos professores é permitir que suas angústias e 

esperanças possam falar sobre o sentido da escola, sobre suas limitações e 
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mazelas e, sobretudo, permitir que se construa uma dialogicidade entre o 

campo teórico e as necessidades de uma prática comprometida como a 

formação cidadã do ser humano. 

Falar de uma formação continuada é levantar uma discussão crítica 

sobre a realidade histórica, social, política e pedagógica em que se constrói a 

educação e a formação do professor, em particular o alfabetizador. A formação 

não pode visar unicamente à aquisição de conhecimento, mas precisa levar os 

professores a um conhecimento da realidade e, por isso, necessita de tempo 

para uma reflexão contínua e coletiva sobre as questões que atingem o 

trabalho pedagógico. 

Ao chegarmos ao final deste trabalho é possível dizermos que o PNAIC 

é um programa importante e que tem provocado algumas mudanças na escola, 

pela sua abrangência ou pelas atividades que propicia na prática docente. 

Porém, tem suas limitações que se tornam um convite nacional para repensar a 

prática docente da alfabetização e, principalmente, as políticas públicas que a 

tomam como foco de ação e intervenção. Sendo o PNAIC um programa 

recente, esperamos que novos questionamentos sejam levantados por meio de 

outras pesquisas e que esses possam contribuir para reflexões que permitam 

aprimorar as propostas de formação continuada dos professores-

alfabetizadores. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(TCLE) 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de 

aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento e rubrique as 

duas (2) páginas. Este termo está em duas vias, sendo uma delas sua e a 

outra do pesquisador.  

 

Eu, Cristiano José de Oliveira, portador do RG MG-__________, 

residente à Rua _______________________, bairro _________________, e 

minha orientadora, Profa. Dra. Luana Costa Almeida, aluno e docente, 

respectivamente do curso de Mestrado em Educação da Universidade Vale do 

Sapucaí, Univás, Pouso Alegre/MG, estamos realizando uma pesquisa 

intitulada “Formação Continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa - PNAIC: percepção dos professores participantes”, que 

objetiva a investigação de como os professores participantes da formação 

continuada pelo programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa  - 

PNAIC percebem a formação oferecida e quais as implicações dessa para a 

sua prática docente. 

Tendo em vista que o PNAIC abrange a formação continuada para 

professores alfabetizadores, optamos por uma pesquisa qualitativa utilizando 

como instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada. Composta 

por 7 (sete) perguntas, nosso roteiro de entrevista abrange levantamento 

acerca do PNAIC, seus pontos positivos e negativos, assim como suas 

implicações para a prática docente. A entrevista será desenvolvida com 47 

(quarenta e sete) professores, todos participantes da formação pelo PNAIC, e 

as declarações dos professores serão tratadas de forma totalmente 

confidencial sendo que, após entrevista, cada participante receberá um código 

de identificação (Ex. P1, P2, (...) P47). Todos os professores convidados a 

participar dessa pesquisa, o são de livre e espontânea vontade, sendo 

possível, caso desejarem, desistir de sua participação sem qualquer 

penalização ou prejuízo.  

Neste sentido, o (a) convidamos a participar de nossa coleta de dados 

como professor alfabetizador da Rede Municipal de Ensino de Santa Rita do 

Sapucaí (MG), participante da formação ofertada pelo PNAIC, esclarecendo 

que não é obrigado a participar e que, caso aceite, sua participação será 

muito importante tendo em vista que esperamos que a pesquisa possa 

contribuir para o aprofundamento dos estudos acerca das políticas públicas 

para formação continuada dos professores.  

 Esta pesquisa envolvendo seres humanos está em conformidade com 

as diretrizes e com as normas previstas na Resolução nº 466, de 12 de 
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dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde e em hipótese alguma 

pretende tornar público informações nominais oferecidas pelos 

professores, se comprometendo a não divulgar o nome dos professores, em 

quaisquer publicações, ainda que científicas, que sejam produto das análises 

produzidas. Portanto, será mantido o anonimato, assim como o sigilo das 

informações obtidas e será respeitada a privacidade e a livre decisão de querer 

ou não participar do estudo.  

A realização da presente pesquisa apresenta riscos mínimos e não 

ocasionará desconforto ou prejuízo à integridade física, moral ou psicológica 

dos professores participantes, todavia como consta nas normas previstas na 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de 

Saúde, é garantida indenização em casos de danos, comprovadamente 

decorrentes da sua participação na pesquisa, por meio de decisão judicial ou 

extrajudicial. 

Em caso de dúvidas e se quiser ser melhor informado(a) poderá entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, que é o órgão que irá 

controlar a pesquisa do ponto de vista ético, da Faculdade de Ciências da 

Saúde “Dr. José Antônio Garcia Coutinho”. O CEP funciona em Pouso Alegre – 

MG, de segunda à sexta-feira, em horário comercial, das 8h às 17h e o seu 

telefone é (35) 3449-9271.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 
 
Eu,_____________________________________________________________

_______, RG______________________________, abaixo assinado, concordo 

em participar do estudo “Formação Continuada no Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa - PNAIC: percepção dos professores 

participantes” e declaro que fui devidamente informado e esclarecido pelo 

pesquisador Cristiano José de Oliveira sobre a pesquisa.  

Santa Rita do Sapucaí, MG ____ de _______________ de 2016. 

 
_______________________________ 

Assinatura do Participante 
 

 
____________________________ 

Cristiano José de Oliveira 
 

Contatos do participante:  
 
E-mail - _____________________________ 
 
Telefone - (___) _______________________  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

 

Tema: Formação continuada 

Nome:_______________________________________________________ 

Data de Nascimento:_________________ 

Formação:____________________________________________________ 

 

Questões: 

1. Em sua opinião, quais os desafios para alfabetizar as crianças dentro do 

Ciclo da alfabetização? 

 

2. Você considera que a formação no PNAIC ajuda no enfrentamento destes 

desafios? 

 

3. Como acontece a formação no PNAIC? 

 

4.  Há algo da formação no PNAIC que você utiliza em sua prática em sala de 

aula?  

Se sim: 

4.1 - O quê? 

4.2 – Já fazia antes ou passou a fazer após a formação do PNAIC? 

 

5. Algo mudou em sua prática a partir da formação no PNAIC? (Pedir para 

descrever) 

 

6. Em sua opinião, quais os pontos positivos e negativos da formação no 

PNAIC? 

 

7. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação à formação no 

PNAIC que ainda não tenhamos comentado? 
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TERMO DE PERMISSÃO PARA PUBLICAÇÃO (cessão de direitos) 
 

 

    Declaro, com este Termo, permitir a publicação da dissertação de 

minha autoria pela Universidade do Vale do Sapucaí, em versão eletrônica e 

(para fins de uso exclusivamente acadêmico) a ser disponibilizada no site 

oficial dessa Universidade.  

 

Título da dissertação: “Formação continuada no Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa - PNAIC: percepção dos professores 

participantes”  

 

Autoria: Cristiano José de Oliveira 

 

 

Por ser verdade assino o presente Termo em meu nome.  

 

 

Assinatura: 

____________________________________________ 

 

Pouso Alegre, _______de _____________________ de _______. 

 


