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RESUMO 

 

Este trabalho, vinculado à Linha de Pesquisa Formação Humana e Fundamentos da Educação 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás/Regional 

Jataí, é resultado de uma pesquisa que teve como temática as concepções de professores 

alfabetizadores acerca da formação continuada proposta pelo Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), que um programa implementado pelo Ministério da 

Educação (MEC), em âmbito nacional, desenvolvido entre os anos de 2017/2018. O objetivo 

geral da pesquisa é compreender a importância da formação continuada para professores de 

Educação Infantil, implementada por meio do Pnaic. Os objetivos específicos foram: 

contextualizar histórica e politicamente a formação continuada de professores para a EI no 

contexto brasileiro nas duas últimas décadas; compreender a perspectiva e a concepção de 

qualidade que embasa o curso de formação continuada do Pnaic para a Pré-Escola; analisar as 

concepções e os fundamentos teórico-metodológicos do curso de alfabetização do Pnaic na 

Pré-escola e as possíveis implicações dessas concepções como política de formação 

continuada. Como fundamentação metodológica, adotamos a abordagem qualitativa, mediante 

pesquisa bibliográfica e de campo. Realizamos as análises tendo o referencial Marxista - 

materialismo histórico-dialético – como orientação. Desse modo, a coleta dos dados 

empíricos, instrumentalizados por questionários fechados e por entrevistas semiestruturadas, 

respaldaram-se em autores como Marx (1978, 2004, 2011, 2013), Kosik (1976), Frigotto e 

Ciavatta (2003) e Lima (2010). A pesquisa sobre as relações e interações sociais e políticas 

referentes à formação continuada de professores baseou-se em autores como Duarte (2003, 

2005, 2008, 2010, 2013), Martins (2010, 2012, 2015, 2018), Arce (2001, 2005, 2010, 2012, 

2013), Saviani (2007, 2011, 2012, 2018). dentre outros. A partir do materialismo histórico-

dialético, entrelaçamos a investigação de modo a compreender a realidade da formação 

continuada dos professores no âmbito do Pnaic na EI. Procuramos percorrer o caminho em 

mão dupla, do todo para as partes e, inversamente, das partes para o todo, desentranhando 

nosso objeto de estudo, fazendo uma análise dos elementos da realidade que o compõem, de 

seus determinantes e de suas condições históricas sociais. Buscou-se trazer uma reflexão 

sobre o Pnaic enquanto programa de formação continuada para a construção da prática 

pedagógica das professoras de EI. As análises que foram propostas pelo Pnaic apresentam 

uma formação continuada voltada para o encantamento, e o foco central da proposta são as 

habilidades, competências e a troca de experiencias realizadas pelo professor, revelando que a 

formação continuada no âmbito do Pnaic prioriza a formação técnica, em detrimento da 

formação teórica e não cumpre, de maneira efetiva, o que propõe, uma educação de qualidade 

social para a EI.  

 

  

 

Palavras-chave: Qualidade Educacional Social. Educação Infantil. Trabalho Docente. 

Formação Continuada. Pnaic 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

ABSTRACT 

 

This work, linked to the Human Formation and Fundamentals of Education Research Line of 

the postgraduate  program in education of Góias/Regional Jataí Federal University, is a result 

of a research that had as its theme the conceptions of literacy teachers about the continuing 

education proposed by the National Pact for Literacy at the Right Age (Pnaic), wich is a 

program implemented by the Ministry of Education (MEC), at national scope , developed 

between the years 2017/2018. The general objective of the research is to understand the 

importance of continuing education implemented through Pnaic to teachers of Infant 

Education (EI). The specific objectives were: to historically and politically contextualize the 

continuing education of teachers for EI in the brazilian context in the last two decades; 

understand the perspective and conception of quality that underlies the Pnaic’s continuing 

education course for Pre-School; to analyze the conceptions and the theoretical-

methodological foundations of the Pnaic’s literacy course in pre-school and the possible 

implications of these conceptions as a policy of continuing education. As a methodological 

basis, we adopted the qualitative approach, through bibliographic and field research. We 

conducted the analyzes using the Marxist framework - historical-dialectical materialism - as a 

guide. Therefore, the collection of empirical data, instrumentalized by closed questionnaires 

and semi-structured interviews, was supported by authors such as Marx (1978, 2004, 2011, 

2013), Kosik (1976), Frigotto and Ciavata (2003) and Lima (2010). The research on social 

and political relations and interactions related to the continuing education of teachers was 

based on authors such as Duarte (2003, 2005, 2008, 2010, 2013), Martins (2010, 2012, 2015, 

2018), Arce (2001, 2005, 2010, 2012), Saviani (2007, 2011, 2012, 2018), among others. 

Based on historical-dialectical materialism, we intertwined the research in order to understand 

the reality of continuing education by teachers within the scope of Pnaic in EI. We sought to 

bring a reflection on the Pnaic as a continuing education program for the construction of the 

pedagogical practice of early childhood education teachers. The analyses that were proposed 

by the Pnaic present a continuous formation focused on enchantment, and the central focus of 

the proposal is the skills, skills and the exchange of experiences carried out by the teacher, 

revealing that continuing training within the Pnaic prioritizes technical training, to the 

detriment of theoretical training and does not effectively comply with what it proposes, a 

social quality education for Early Childhood Education. 

 

Keywords: Social Educational Quality. Early Childhood Education. Teaching work. 

Continuing Education. Pnaic 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa está vinculada à linha “Formação Humana e Fundamentos da Educação” 

do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Jataí, à nível de 

mestrado. O trabalho possui como objeto de estudo a formação continuada para professores de 

Educação Infantil (EI), implementada por meio do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (Pnaic). O Pnaic para a EI é uma política do Ministério da Educação que se 

configura como um compromisso assumido pelo Governo Federal nos anos de 2017 a 2018, 

em esfera nacional, que vem se configurando como referência de formação continuada para os 

professores alfabetizadores. 

Compartilho com você, leitor, um pouco de minha1 experiência profissional e de como 

surgiu o interesse pela temática. Ingressei no curso de Pedagogia no ano de 2004, na 

Universidade Federal de Goiás/Regional de Jataí. Comecei o curso empolgada, imaginando 

encontrar nas aulas receitas prontas de como preparar uma boa aula. Confesso que minha 

frustação foi grande, principalmente durante o primeiro ano, quando percebi que não existe 

receitas prontas para se dar aula e a faculdade é o ambiente que proporciona a aquisição de 

novos conhecimentos. 

No que diz respeito a verdadeira função docente Arce (2010a, p. 35), expõe que o 

professor “planeja antes de entrar em sala, prepara-se estudando os conteúdos, desenvolvendo 

estratégias de ensino e buscando metodologias eficazes para a aprendizagem”. Para a autora 

citada, o conteúdo transmitido ao aluno, seja popular ou erudito, precisa ser adequado a cada 

faixa etária com a qual se trabalha. Recorremos a Saviani (2011, p.14), pois o conteúdo 

trabalhado diz respeito “ao conhecimento elaborado e não ao conhecimento espontâneo; ao 

saber sistematizado e não ao saber fragmentado; à cultura erudita e não à cultura popular”. 

É preciso, de acordo com Arce (2010a, p. 34), “colocar o ensino como eixo articulador 

do trabalho pedagógico também na educação de crianças menores de seis anos significa 

afirmar que a instituição de educação infantil é uma escola, e isso não é algo perverso” As 

crianças são pequenos aprendizes, e a transmissão2 do conhecimento é parte central do 

 
1 O termo na primeira pessoa do singular é utilizado na introdução para expor informações pessoais e o ponto de 

vista da pesquisadora. 
2 A palavra transmissão utilizada no decorrer do texto, pode gerar um incômodo no leitor, em função de ter sido 

estigmatizada e vinculada, por concepções de educação mais inovadoras e recentes, à pedagogia tradicional. No 

entanto, neste trabalho, o termo não está relacionado ao professor que ensina e ao aluno que aprende de forma 

passiva e sem questionamento. De acordo com Saviani (2012, p. 10), “ensinar, deriva do verbo latino “insigno, 

avi, atum, ensignare”, que significa marcar com um sinal, pôr um sinal em, imprimir, gravar; mas significa 

também exprimir, notar, definir, assinalar, dar a conhecer, anunciar”. Quando frisamos a importância do ensino, 

estamos enfatizando a necessidade de que as professoras da EI se assumam como professoras, como 
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trabalho pedagógico que vai modificar a EI sem perder de vista as particularidades do mesmo. 

Dito isto, a função do professor em elaborar um bom plano, buscando um ensino articulado 

com o currículo organizado, faz parte do processo   de formação do profissional de quem 

trabalha com a Educação Básica (EB), e em especial com a EI. 

Ter tido a oportunidade de participar do quadro de coordenadoras da Secretaria 

Municipal de Educação (SME), foi uma vivência que marcou minha trajetória profissional, 

levando-me a indagar sobre o tema formação continuada e a qualidade educacional na pré-

escola para professores de educação infantil frente a um programa como o Pnaic. A proposta 

do programa era oferecer um suporte pedagógico às ações dos professores que atuavam nas 

turmas de pré-escolas. Esse fato levou-me a questionar sobre a função da formação 

continuada de professores de EI relacionada a um Programa como o Pnaic. 

Apesar de não ser uma prioridade participar de tal formação, o fato da não 

participação poderia trazer implicações depreciativas ao meu desempenho profissional, já que 

a recusa se caracterizaria como desinteresse por querer aperfeiçoar-me, além de poder ser 

considerada, por alguns colegas de trabalho, como uma profissional despreocupada com 

questões relacionadas à capacitação em serviço. Com certeza, isso iria refletir no processo de 

ensino aprendizagem das crianças. Mesmo já possuindo conhecimento teórico que poderia 

subsidiar a minha práxis pedagógica, a opção por não participar da formação continuada 

poderia fazer com que eu corresse o risco de ser sentenciada como uma professora ruim; em 

outras palavras, que não se preocupava com a qualidade da aprendizagem das crianças. 

A escolha por investigar a temática justifica-se por se tratar de uma questão de 

fundamental importância, que permite compreender as contradições e  problemas que 

interferem na formação continuada do professor em serviço e que, de alguma maneira, reflete 

no trabalho desenvolvido com crianças de zero até os cinco anos. 

Para a realização desta pesquisa, partimos da seguinte problematização: qual é a 

importância de uma formação continuada proposta pela SME aos professores de Educação 

Infantil por um programa de governo no âmbito do Pnaic? 

A pesquisa teve como objetivo geral a compreensão das possíveis contribuições da 

formação continuada proposta pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) 

professores de EI. Para alcançar este objetivo, estabelecemos objetivos específicos que nos 

auxiliaram na compreensão do objeto pesquisado: a) contextualizar histórica e politicamente a 

 
profissionais do ensino, organizando sistematicamente o processo ensino-aprendizagem das crianças de forma 

intencional e cientificamente fundamentada naquilo que é relevante ensinar às crianças, levando em conta 

condições psicológicas que requerem modos adequados de ensinamento. 



22 

 

formação continuada de professores para a EI no contexto brasileiro nas duas últimas décadas; 

b) compreender a perspectiva e a concepção de qualidade que embasa o curso de formação 

continuada do Pnaic para a Pré-Escola; c) analisar as concepções e os fundamentos teórico-

metodológicos do curso de alfabetização do Pnaic na Pré-escolas e as possíveis implicações 

dessas concepções nas políticas de formação continuada. 

No empenho de conseguir compreender os objetivos elencados na pesquisa, 

apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados para desenvolver o presente estudo. 

Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório com procedimentos predominantemente 

qualitativos, sem desprezar os elementos quantitativos. A abordagem teórica adotada para a 

construção dos conceitos parte de uma interpretação que se faz da realidade. Minayo (2009) 

apresenta que essa abordagem se aprofunda no mundo dos significados a partir de uma 

realidade que não é visível, e precisa ser exposta e interpretada, em primeira instância, pelos 

próprios pesquisados. Lüdke e André (1986) complementam afirmando que a preocupação da 

pesquisa qualitativa não está na representação de números, mas no fato de aprofundar os 

estudos no grupo social que os participantes investigados então inseridos a fim de 

compreendê-los melhor. 

A partir do materialismo histórico-dialético, entrelaçamos os dados colhidos, de modo 

a procurar compreender a realidade da formação continuada proposta pelo Pnaic aos 

professores da EI. Procuramos percorrer o caminho em mão dupla, do todo para as partes e, 

inversamente, das partes para o todo, desentranhando nosso objeto de estudo, procurando 

fazer uma análise dos elementos da realidade que o compõem, de seus determinantes e de 

suas condições históricas sociais. 

A pesquisa foi desenvolvida no Município de Jataí, localizado no Sudoeste do Estado 

de Goiás, com doze docentes da Rede Municipal de Educação atuantes na Pré-escola. Todas 

elas atuavam na EI na época da pesquisa e participaram do ciclo de formação do Pnaic, 

oferecido para turmas de pré-escolas, em 2017/2018.  

Os dados sócio-históricos e demográficos do município de Jataí não podem ser 

considerados como representativos do conjunto de instituições do município de Jataí, mas 

constituem-se como referência para que se possa situar as respostas obtidas durante a coleta 

de dados sobre as concepções de formação continuada assumidas pelas professoras de EI 

frente ao Pnaic. 

Lançar-se por esse caminho significa assumir o desafio de compreender os impactos 

que a formação continuada do Pnaic, oferecida por um programa de governo em nível de 

alfabetização, dispõe para a EI. Isso é, de fato, um desafio, porque compreender tais 
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determinações demanda trabalho, leitura e pesquisa para que haja efetiva contribuição 

científica sobre um tema caro, como é a formação continuada de professores de EI. 

Compreende-se que uma pesquisa não necessita de temática original, todavia, o 

conhecimento dos trabalhos já realizados é de suma importância. Para isto, fez se necessário 

um levantamento bibliográfico sobre o tema. Definido por Oliveira (2007, p. 69) como, [...] 

um tipo de estudo direto em fontes científicas, sem precisar recorrer diretamente aos 

fatos/fenômenos da realidade empírica”. Realizamos um levantamento no Banco de Teses e 

Dissertações da Capes3, na Revista Eletrônica Scientific Electronic Library Online – SciELO4, 

nos Anais Eletrônicos de congressos nos anos de 2017, 2018 e 2019, na Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações - BDTD5, disponível no banco de dados do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBCT), com o objetivo de investigar os últimos estudos 

científicos desenvolvidos sobre temas relacionados à Formação Continuada de professores 

para EI nos moldes do Pnaic. O Google Acadêmico também entrou na lista de sites 

consultados e contribuiu no levantamento de informações e estudo a respeito da Formação 

Continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa para professores de EI. 

O movimento de busca, leitura e seleção das produções nos possibilitou perceber que 

existe uma falta de pesquisas sobre a temática formação continuada do Pnaic para a EI. 

Assim, entre os artigos encontrados, apenas um foi elaborado nos moldes que abordam a 

temática da formação continuada proposta pelo Pnaic para a pré-escola. Ainda assim, não foi 

na perspectiva teórica do materialismo histórico-dialético. Diante de tal constatação, nossa 

pesquisa ganha importância do ponto vista teórico-metodológico, porque, a partir do nosso 

referencial, pretendemos fazer uma análise da formação continuada para os professores de EI. 

Realizando as análises de outros trabalhos, percebemos que tais contradições e 

ambiguidades se relacionam principalmente às condições objetivas e subjetivas de trabalho. 

Deparamo-nos também com a viabilidade de uma formação continuada para EI no âmbito do 

Pnaic ter se tornado mais um curso de formação fragmentado e sem sentido, entre tantos 

outros apresentados no quadro de programas do governo, que objetivam interesses contrários 

do que realmente se espera de uma formação continuada, por compactuarem com a 

desvalorização e a falta de reconhecimento profissional. 

 
3 Disponível em: http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses. 
4 Disponível em: http://www.scielo.br – A SciELO é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção 

selecionada de periódicos científicos brasileiros. 
5 Disponível em: http://www.bdtd.ibict.br - A BDTD integra os sistemas de informação de teses e 

dissertações existentes nas instituições de ensino e pesquisa brasileiras. 
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Esses fatores, se somados aos significados da profissão docente, podem influenciar na 

maneira de pensar a formação continuada, reconhecendo que ela sozinha não é o fator que vai 

determinar a melhoria da qualidade do ensino, mas se torna um condicionante importante para 

que mudanças no campo educacional aconteçam. Frente a isso, a tendência inicial do trabalho 

foi de analisar que a formação continuada para EI proposta pelo Pnaic teria contribuído com a 

prática pedagógica dos professores de pré-escola. Muito embora a forma como os encontros 

tenham acontecido, de maneira quase sempre desarticulada da teoria, revele uma ação 

desvinculada do trabalho educativo, o que deturpa a realidade educacional em que as 

professoras estão inseridas e acaba por levar a própria classe a acreditar que as formações 

impostas pelo governo tenham influências positivas na qualidade social da EI. 

Dessa forma, compreende-se a necessidade de pesquisar sobre a formação continuada 

em relação ao Pnaic e a qualidade da educacional da EI, dois temas que tem ganhado 

conotações, sentidos e significados diferenciados ao longo dos anos. Mesmo sabendo que a 

proposta do Pnaic não foge à regra, devido sua dimensão federativa e a rapidez com que o 

último ciclo de formação continuada aconteceu, as análises que a envolvem requerem 

cuidados por estarem inseridas em realidades de múltiplas conjunturas, como o território 

nacional. Os resultados desse estudo serão abordados no decorrer dos capítulos. 

Para entendermos como a formação continuada para professores ganha centralidade 

nos discursos oficiais e nas propostas legais, fez-se necessário o estudo dos documentos da 

década de 1980 e dos relativos à reforma educacional de 1990. É importante destacar as 

legislações a partir da década de 1980 como documentos oficiais que versam sobre a 

Constituição Federal de 1988 (CF), o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8069/90, 

(ECA), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96 (LDBEN), o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Infantil (DCNEI), o Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005/2014, 

(PNE) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC/2018), para versar sobre os avanços, 

retrocessos e possibilidades para um trabalho de qualidade social  na Educação Infantil. 

Este trabalho foi dividido em três capítulos, assim descritos: o primeiro capítulo: “A 

formação continuada e o trabalho docente na educação infantil” tem como objetivo 

contextualizar histórica e politicamente a formação continuada de professores para a EI no 

contexto brasileiro a partir da década de 1990. 

Assim, apresentamos considerações que nos ajudam a compreender como tem se 

constituído o trabalho docente e a formação continuada dos professores na Educação Infantil, 

articulados com as transformações ocorridas na sociedade brasileira nas últimas décadas. Por 
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considerar a importância de aprofundar o estudo sobre o trabalho das professoras que atuam 

diretamente com as crianças nas creches e pré-escolas, partimos do surgimento das creches e 

os jardins de infância no Brasil, para isso recorremos a Kuhlmann Jr. (1998) e a Marcílio 

(2009).   

O segundo capítulo: “O Pnaic: um programa de formação continuada para a educação 

infantil” buscou compreender a perspectiva de qualidade educacional que alicerça o curso de 

formação continuada no âmbito do Pnaic para professores de EI. 

Dito isso, percebe-se o quanto a formação continuada está pautada por uma 

perspectiva construtivista. Ao abordar o tema formação continuada para professores de EI  e o 

conceito de qualidade educacional na pré-escola, optamos por dar ênfase aos autores que 

fundamentassem o estudo, como: Duarte (2003, 2005, 2008, 2010), Marsiglia (2015), Saviani 

(2007, 2011, 2012), Dourado e Oliveira (2009), dentre outros, especialmente, por defenderem 

que a formação continuada de professores  deve favorecê-los com uma base teórica sólida e  

consciente, não uma que vai contribuir para um aperfeiçoamento mecânico, com 

características próprias de  programas de formação de professores provenientes de um estado 

gerenciador e regulador. 

No terceiro capítulo: “Docência na educação infantil: o pnaic e a formação 

continuada”, objetiva analisar as concepções e as possíveis contribuições no processo de 

ensino aprendizagem que foram ofertadas as professoras de EI pela SME por meio do curso 

de formação acerca do Pnaic. 

Neste capítulo apresentamos as participantes da pesquisa e os dados da pesquisa 

campo, que teve como base responder à questão proposta da problemática estudada por meio 

dos questionários e depoimentos das professoras entrevistadas, trazendo dúvidas, 

questionamentos e reflexões sobre o Pnaic enquanto programa de formação continuada para a 

construção da prática pedagógica das professoras de EI. 

Nas considerações finais, retomamos o objetivo inicial desta pesquisa para compor 

elementos oriundos das reflexões sobre a formação continuada implementada pelo Pnaic e 

sobre a prática pedagógica das professoras de EI. 
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1 A FORMAÇÃO CONTINUADA E O TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

Neste capítulo apresentaremos estudos sobre as políticas de formação continuada 

voltadas para trabalhadoras docentes que atuam nos anos iniciais da Educação Básica, em 

especial as que atuam na EI. Para isso, optamos por fazer um recorte temporal tomando como 

base os anos de 1990, devido às mudanças ocorridas na EI nesse período do cenário nacional. 

Dessa forma, buscamos estudar os documentos e leis com o propósito de compreender 

como têm sido constituídas as políticas para formação continuada para as professoras de EI 

nas duas últimas décadas, pois cada vez mais a formação continuada de professores vem 

assumindo lugar de destaque e se tornando o foco de diversas políticas educacionais6. 

Antes de tratar especificamente da formação docente, faz-se necessário realizarmos 

uma abordagem do universo das instituições de EI, mais estritamente sobre o surgimento das 

instituições públicas de atendimento à criança no Brasil. No caso da EI no Brasil, um olhar 

para a história nos ajuda, pois a trajetória histórica da EI ainda incomoda, tendo em vista as 

concepções que lhe são atribuídas. Por ser uma etapa de educação específica e própria, é 

muito confundida; ora é vista como um espaço em que apenas a brincadeira prevalece, ora o 

ensino prevalece como se fizesse parte de uma preparação para o Ensino Fundamental. Esse 

olhar para a história da educação de crianças de zero a cinco anos nos ajuda a compreender 

aspectos além do binômio educar/cuidar. 

Buscamos, de maneira sucinta, fazer um percurso da história da criança brasileira para 

pensar a criança de hoje (século XXI) e consequentemente a forma de trabalho realizado nas 

instituições de EI, e assim, compreendermos um pouco mais sobre o tema abordado nesta 

pesquisa. 

 

1.1 Conquistas na Educação Infantil e as políticas educacionais brasileiras 

 

Conforme Kuhlmann Jr. (1998), nem sempre a EI teve lugar de destaque na formação 

da criança. O surgimento das instituições de educação destinadas às crianças de zero a seis 

anos no Brasil não diferiu muito da Europa, pois as creches por muito tempo foram 

consideradas asilos ou depósitos para que as mães pudessem deixar seus filhos para 

trabalharem. Para esse autor, 

 
6 Políticas educacionais são as decisões que o Poder Público toma em relação à educação. 
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a história das instituições pré-escolares não é uma sucessão de fatos que se somam 

mas a interação de tempos, influências e temas, em que o período de elaboração da 

proposta educacional assistencialista se integra aos outros tempos da história dos 

homens (KUHLMANN Jr., 1998, p. 81). 
 

 

O surgimento das creches no Brasil ocorreu após a segunda metade do século XIX, 

com uma visão puramente assistencialista. Essas instituições de EI objetivavam suprir as 

necessidades básicas da criança, ou seja, ocupar, em muitos aspectos, o lugar da família. O 

sentimento de infância é recente. De acordo Ariès (1973), no século XII a taxa de mortalidade 

infantil era elevada e mostrava um desapego dos adultos em relação à criança, pois 

consideravam a morte entre os pequenos como algo normal e seria facilmente esquecida pelo 

nascimento de outra criança. Durante séculos a criança foi vista e tratada como um adulto em 

miniatura. 

Com frequência, crianças das classes mais desfavorecidas (negras, brancas ou 

mestiças) eram abandonadas por suas famílias. Não importava se eram filhos de escravas, 

mulheres brancas ou pobres, pois elas não queriam ver seus filhos passando por humilhação 

ou sendo maltratados, precisavam sustentá-los e não viam outra saída, senão abandoná-los em 

casas de famílias, praças ou jardins. Com isso surgiram as rodas de expostos7, locais 

destinados a receber as crianças que eram abandonadas constantemente. As crianças deixadas 

na roda ficavam em casas de pessoas conhecidas como amas-de-leite. 

Diante de tal situação, as autoridades brasileiras do século XVII tentaram resolver o 

problema das crianças deixadas na roda, criando uma espécie de mensalidade para quem se 

dispusesse a criar essas crianças. A princípio, até completar três anos de idade; ou até atingir 

os 12 anos de idade, porque, a partir dessa idade, poderiam ter seu trabalho explorado de 

forma remunerada ou pela simples troca de casa e comida. “A roda de expostos foi uma das 

instituições brasileiras de mais longa vida, sobrevivendo aos três grandes regimes de nossa 

História” (MARCÍLIO, 2009, p. 53), e foi considerada um dos primeiros programas 

assistencialistas do Brasil. Entretanto, devido à escassez de recursos, as rodas não conseguiam 

se manter e, com isso, não prestavam a assistência devida às crianças.  

Essa situação era preocupante. De acordo com Marcílio (2009), as rodas de expostos 

buscavam constantemente por famílias que pudessem receber as crianças como pequenos 

aprendizes, ensinando-lhes o oficio da profissão: para as meninas, ensinavam a ser 

 
7 A roda de expostos surgiu na Europa medieval. Seria um meio de garantir o anonimato da pessoa que estava 

abandonando a criança, estimulando-o a levar o bebê que não desejava para a Roda, ao invés de abandoná-lo em 

qualquer lugar ou entregá-lo a casas de família, como era o costume (MARCÍLIO, 2009, p. 53-54). 
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empregadas domésticas; para os meninos, alguma ocupação como ferreiro, sapateiro, 

carpinteiro, dentre outras. Também aos meninos restava outra possibilidade, que era a de 

encarar a dura disciplina do serviço militar. Essas crianças, cuja infância foi marcada pelo 

abandono e pobreza, formaram a primeira clientela do Estado, suscitando medidas baseadas 

no assistencialismo e na filantropia. O atendimento e a educação destinados às crianças 

pobres foram marcados por essas raízes no decorrer do processo histórico.  

As instituições de amparo à criança foram pouco apreciadas no mundo, no Brasil não 

poderia ser diferente. Quando surgiram, eram conhecidas como “depósitos de crianças”, cujo 

objetivo era assistir a criança para que as famílias pudessem trabalhar e garantir o sustento de 

todos os familiares. Associadas à necessidade de cuidar e garantir o sustento dos filhos, 

surgem as instituições de educação infantil. De acordo com Kuhlmann Jr. (1998, p. 64, grifos 

no original), “deixava-se de lado a prescrição de dar a conhecer a verdade e se defendia uma 

educação mais moral e profissional do que intelectual, visando mais a atuação sobre cada 

educando, individualmente, do que sobre a coletividade”. O educar nesse contexto estava 

mais voltado para a submissão do que para a emancipação do sujeito. 

Antes do período de industrialização no país, a educação da criança era 

responsabilidade da família, ou melhor, da mãe, pois, enquanto o pai saía para buscar o 

sustento do lar, a casa e os filhos ficavam aos cuidados da mãe. Ações voltadas à educação 

como forma de promoção cultural destinavam-se apenas às crianças oriundas de famílias 

privilegiadas socialmente. Para Kuhlmann Jr (1998), as instituições educativas foram 

conquistadas por meio de um conjunto de medidas associadas a fenômenos sociais, como o 

processo de urbanização e industrialização. 

O reconhecimento das instituições de EI como espaço escolar traz, em seu bojo, 

histórias de lutas e mudanças ocorridas no cenário social. Portanto, a proposta deste estudo é 

perceber o olhar e o entendimento das creches e pré-escolas, buscando construir uma 

compreensão mais abrangente a respeito da formação continuada para os profissionais dessa 

etapa de educação. 

Por um longo período, os jardins de infância foram considerados, de acordo com 

Kramer (2003), um tema coadjuvante; e a pré-escola tratada com superficialidade, pois em 

nenhum momento apresentaram-se formas de viabilizar o atendimento às crianças, o que 

acabou resultando em uma atenção desproporcional entre os diferentes grupos sociais. Se, por 

um lado, as classes mais favorecidas recebiam sua educação nos jardins de infância; as 

crianças menos favorecidas financeiramente, por outro lado, necessitavam de uma educação 

compensatória, que suprisse não apenas os fatores orgânicos, mas a privação cultural que 
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explicava o seu fracasso escolar. No contexto histórico, para Kuhlmann Jr. (1998, p. 73) havia 

sim uma distinção entre creche e pré-escola: 

 

O jardim de infância, criado por Froebel, seria a instituição educativa por excelência, 

enquanto a creche e as escolas maternais – ou qualquer outro nome dado à 

instituição com características semelhantes às Salles d’asile francesa – seriam 

assistências e não educariam para a emancipação, mas à subordinação. 

 

 

A proposta dos jardins de infância, segundo o autor citado, distinguia-se da creche por 

ter um cunho pedagógico, como um procedimento de marketing, voltado para “o rico”; em 

outras palavras, as propostas pedagógicas foram pensadas para atrair as famílias que tinham 

condições financeiras. Já o trabalho realizado nas creches era considerado um trabalho 

supérfluo, destinado às camadas populares, de cunho assistencial e compensatório. Ou seja, as 

creches surgiram no Brasil para diminuir os problemas decorrentes do estado de miséria em 

que mães e crianças se encontravam. 

O Movimento Escolanovista trazido da Europa e Estados Unidos revolucionou a 

educação destinada às crianças de zero a seis anos de idade, embora tenha causado uma 

polêmica entre governo e setores sociais ao apresentar os jardins de infância como instituições 

de educação, já que alguns políticos e empresários da época julgavam ser um desperdício de 

dinheiro investir em crianças tão pequenas. 

Nesse período, a educação voltada às crianças visava à proteção e à assistência desses 

indivíduos, e as instituições públicas surgiram anos depois. No entanto, os serviços prestados 

à infância destinavam-se apenas a uma camada social mais favorecida. Ainda que a EI fosse 

considerada um período importante para a educação da criança, a concepção discriminatória 

não foi abandonada, difundindo-se a ideia de que a educação pública era uma graça destinada 

aos mais pobres. 

Sob o ideário liberal da Escola Nova, a educação brasileira começou a ter atributos 

mais democráticos, uma prática escolar voltada para a vida; o trabalho, a psicologia e a 

ciência, depositam o conhecimento e o desenvolvimento no aluno. Entretanto, quem mais 

aproveitou dessa democracia dentro da escola foi a classe dominante, não a classe operária. 

Nesse viés, Saviani (2018, p. 40) diz: “quando mais se falou em democracia no interior da 

escola, menos democrática ela foi, e quando menos se falou em democracia, mais ela esteve 

articulada com a construção da ordem democrática”. 

Percebe-se que a EI passou por mudanças, evidenciando seus aspectos sociais e 

pedagógicos, ao pautar-se no objetivo de contribuir para o desenvolvimento integral das 
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crianças de zero a seis anos. Documentos oficiais foram surgindo ao longo dos anos e 

contribuíram para o alcance dos objetivos finais. A Constituição Federal (CF) de 1988 está 

entre esses documentos estabelecidos em um período benéfico para a construção de um olhar 

diferenciado para a criança. 

Atendendo aos anseios da sociedade, a Constituição de 1988 estabeleceu o marco legal 

na EI, que trata a criança como cidadãos de direitos. Assim, estabeleceu no artigo 7º: 

“assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade em 

creches e pré-escolas” (BRASIL, 1988a). Ainda na década de 1980, com a implantação das 

leis trabalhistas por essa Constituição, o direito das mães de deixarem os filhos em 

instituições de EI foi garantido. Nesse mesmo período, o número de mulheres trabalhando 

fora de casa aumentou consideravelmente, e, com isso, o número de demandas por creches e 

pré-escolas também foi alargado. 

Destarte, a Constituição de 1988 apresentou em seu corpo o mais longo capítulo sobre 

educação e, consagrando-a como direito público subjetivo, estabelecendo o princípio da 

gestão democrática e do ensino público gratuito, conforme descrito no artigo 208 (BRASIL, 

1988a), considera que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 

de: 

 

I – a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria; II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; “IV - educação infantil, em creche e 

pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (assegurada através da Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006)”; V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 

pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; VI - oferta de 

ensino noturno regular, adequado às condições do educando; VII - atendimento ao 

educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (grifos da 

pesquisadora). 

 

 

O inciso IV representa um direito constitucional para a EI, assegurando o 

desenvolvimento integral das crianças em creches e pré-escolas como uma etapa do processo 

educacional. 

A década de 1990 foi um período marcante na história da EI, pois desencadeou 

movimentos como a reforma educacional de 19908, um dos movimentos responsáveis pela 

 
8 A Reforma de 1990 foi decorrente da crise de 1980, uma crise de estado, cíclica, um período em que o Brasil 

transita por outra reforma administrativa de Estado, passando de Estado Burocrático ao Estado Gerencial, tendo 

como governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB 

(BRESSER - PEREIRA, 1997). 
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elaboração de documentos como o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8.069, 

aprovado em 13 de julho de 1990 – ECA/1990 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 

nº 9.394, aprovada em 20 de dezembro de 1996, responsáveis pelas mudanças ocorridas nos 

espaços destinados às crianças e adolescentes. Esse período favoreceu novos rumos à EI, que 

deixou de ser vista como um local a se depositar crianças pequenas. Embora a EI tenha 

tomado novos rumos e deixado de ser vista como um depósito de crianças abandonadas, 

adquirindo um caráter educativo, esse novo pensar direcionado às instituições para crianças 

pequenas alcança novos horizontes; a educação adquire caráter antiescolar. Nesse contexto, a 

educação, conforme Arce (2010a, p. 17) “tem como função acompanhar o desenvolvimento 

infantil, respeitando a espontaneidade da criança, havendo o mínimo possível de intervenção 

do professor neste processo”.   

Dito isso, diversos outros fatores favoreceram os avanços nas políticas públicas para a 

EI, dentre eles, a ampla mobilização dos movimentos sociais, a luta de mulheres que 

reivindicaram a creche como um direito da criança, não só da família ou da mãe que 

trabalhava. Entretanto, mesmo com a Constituição de 1988 garantindo o direito das crianças a 

frequentar as instituições públicas de EI, a visão de educação compensatória destinada aos 

mais pobres prevalecia. 

O ECA/1990 foi um importante documento que surgiu em respeito à Constituição 

Federal de 1988, responsável por aumentar o direito da criança, regulamentando a proteção 

integral da criança e do adolescente. Foi o primeiro documento a tratar a criança como sujeito 

de direitos e simboliza um projeto de sociedade apoiado nos direitos humanos, resultando em 

mudanças na gestão das políticas para o atendimento de crianças em instituições públicas, 

inaugurando um novo modo de perceber e tratar a infância e a adolescência. 

O Artigo 15º (BRASIL, 1990) estabelece que “a criança e o adolescente têm direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento 

e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas Leis”. O 

documento reconhece, assim, crianças e adolescentes como pessoas humanas em processo de 

desenvolvimento com seus direitos garantidos em Lei. Além de garantir o direito da criança e 

do adolescente, o ECA/1990 dá ênfase ao atendimento educacional das crianças pequenas, 

como dever da família, como pode ser visto no Artigo 4º: 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
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Da mesma forma, está garantido, no artigo 54, inciso IV do ECA/1990 (BRASIL, 

1990, p. 13), “o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de 

idade9”. A família não pode se eximir da responsabilidade de educar e cuidar dos seus filhos. 

A julgar por todo o trabalho desenvolvido em benefício das crianças e adolescentes, a 

educação deve acontecer preferencialmente no âmbito familiar e posteriormente nas 

instituições públicas de educação. 

Em vias legais, o ECA/1990 assegura que a criança é um ser que goza do direito à 

vida, liberdade, respeito à dignidade humana, como garante o Artigo 3º do ECA/1990 

(BRASIL, 1990, p. 1): 

 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-

se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de 

lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e dignidade. 

 

 

Para ter resguardada a igualdade de direitos da criança, independente da origem, cor, 

sexo, etnia ou classe social, o ECA/1990 considera que ela possa desfrutar os mesmos direitos 

que outras pessoas à educação, ao lazer e à liberdade, em todos os seus aspectos, cultural, 

social e intelectual. Verifica-se, pois, que existe uma preocupação legal com a escolarização 

das crianças e com a garantia do acesso aos bens culturais artísticos. 

Outro documento que surge como garantia dos direitos da criança à escolarização e 

aos bens culturais e que também contribuiu para o processo de institucionalização da 

educação para crianças menores de cinco anos foi a LDBEN nº 9.394/96, que reitera os 

princípios constitucionais e dispõe sobre o atendimento das crianças de zero a cinco anos de 

idade em instituições educativas e reconhece a EI como primeira etapa da Educação Básica10. 

Vale ressaltar que a referida Lei apresenta modelos de formação profissional para a área na 

modalidade de ensino, cabendo aos profissionais o direito de repensarem sua formação e sua 

prática. 

O artigo 29º (BRASIL, 1996) estabelece que a EI seja reconhecida como Educação 

Básica e tem como objetivo “o desenvolvimento integral da criança de até cinco anos11 de 

 
9 Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016. 
10 “A educação escolar compõe-se de: I Educação básica formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio; II Educação Superior” (BRASIL, 1996).  
11 Conforme a LDBEN/96, a educação básica é o primeiro nível do ensino escolar no Brasil.  Compreende três 

etapas: a educação infantil (para crianças com até cinco anos), o ensino fundamental (para alunos de seis a 14 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13306.htm#art1
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idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade”. Em conformidade com o artigo 29º, a LDBEN foi a responsável 

pela oferta da EI nas instituições educativas de todo o Brasil. Essa oferta foi dividida em dois 

grupos: creches, para crianças de zero a três anos; e pré-escola para crianças de quatro a cinco 

anos de idade, sendo essa última obrigatória a sua frequência a partir do ano de 201612. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), (BRASIL, 

1998b), criado em 1998, também foi considerado um avanço para a EI, com soluções 

educativas buscando superar a tradição assistencialista das creches, considerando a criança 

como um ser em processo de construção da sua identidade e autonomia para a sociedade. O 

RCNEI tem como objetivo servir como um guia de reflexão de cunho educacional sobre 

objetivos, conteúdos e orientações didáticas para os profissionais que atuam diretamente com 

crianças de zero a seis anos. 

Um avanço apresentado pelo RCNEI (BRASIL, 1998b) está na importância de a 

criança ter contato com a educação desde seu nascimento, pois a sua interação com a equipe 

docente vai contribuir para a construção de habilidades físicas, cognitivas, emocionais e 

interacionais, criando e fortalecendo sua identidade e seu pleno desenvolvimento integral. 

Cerisara (2002) mostra que, apesar da relevância do assunto abordado e por se tratar de um 

importante documento oficial, as concepções de criança, de desenvolvimento infantil, 

currículo e de educação apresentados do RCNEI, acabaram não sendo contempladas, ficando 

o documento marcado por um ecletismo teórico e metodológico. 

Outro documento que tem como objetivo a melhoria da EI foi o Plano Nacional de 

Educação (PNE) - 2014/2024, Lei nº 13.005 (BRASIL, 2014b). Sancionado em 25 de junho 

de 2014, tornou-se um instrumento de planejamento do Estado democrático de direito, com a 

finalidade de orientar as políticas públicas do setor educacional, nos próximos dez anos. O 

documento é amparado pela Constituição de 1988 e visa efetivar os deveres do Estado em 

relação a todas as etapas da Educação, básica e superior. O PNE é definido como um 

documento a ser seguido, com metas e estratégias visando à garantia e ao direcionamento que 

cada órgão ou entidade deve seguir para garantir o direito a uma educação pública. 

Das 20 metas apresentadas no PNE 2014/2024 (BRASIL, 2014a), a Meta 1 destina-se 

exclusivamente à EI: 

 
anos) e o ensino médio (para alunos de 15 a 17 anos). A Educação Infantil é compota por creches (crianças de 

zero a três anos) e pré--escolas (crianças de quatro e cinco anos) (BRASIL, 1996). 
12 A Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a LDBEN n. 9394/96, diz que as crianças com 4 anos devem 

ser matriculadas na Educação Infantil. De modo que a escola de Educação Infantil terá que sistematizar o 

controle de frequência a partir de agora (BRASIL, 2013). 
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Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches 

de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 

(três) anos até o final da vigência deste PNE. 

 

 

A Meta 7 (BRASIL, 2014a), de um modo mais abrangente, destina-se para toda a 

educação básica e consiste em: “fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as 

seguintes médias nacionais [citadas no documento] para o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb)”. De acordo com o documento oficial do PNE (BRASIL, 2014a) as 

Metas são estruturantes e objetivam garantir o direito à educação básica, universalizando o 

direito às crianças de serem alfabetizadas na idade certa, ampliando a escolaridade e 

oportunidades educacionais para todos. 

Visando aos desígnios da educação, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

aprovada e homologada em dezembro de 2017, constitui-se no mais recente documento de 

caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais a 

serem desenvolvidas por alunos da educação básica, desde que seus direitos de aprendizagens 

e desenvolvimento sejam assegurados em conformidade com o PNE – 2014/2024 (PNE). 

A BNCC (BRASIL, 2017a, p. 5) é o documento normativo que: 

 

[...]aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 

1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei nº 

9.394/1996)1, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam 

à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. 

 

 

A proposta da BNCC para a EI está dividida em duas partes: a) “Direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento”, e b) “Campos de experiências”. O componente “Direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento” divide-se em seis eixos estruturantes, que são: conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, que devem ser assegurados para que as 

crianças tenham condições de aprender e se desenvolver. 

No segundo componente, “Campos de experiências”, a BNCC estabelece cinco 

campos, sugerindo que estes se entrelaçam aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio 

cultural. São eles: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e 

formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações. 
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Do mesmo modo, o reconhecimento da BNCC foi considerado um grande avanço para 

a EI, como uma etapa essencial a estabelecer direitos de aprendizagem para crianças de zero a 

cinco anos. O documento também reconhece a fundamental importância da EI como uma 

etapa da Educação Básica para a construção da identidade e da subjetividade da criança. 

Entretanto, para autores como Barbosa et al (2018) o modelo curricular da BNCC está 

pautado na concepção de competências individuais, tão conhecido nas políticas de formação, 

gestão e reformas educacionais na década de 1990, uma concepção referendada na demanda 

do mercado em detrimento de uma formação ampliada do sujeito. Apesar dos avanços que a 

EI conseguiu com a aprovação da BNCC, de acordo com as autoras acima, retrocessos 

também surgiram, como: 

 

a ausência da premissa fundamental da educação infantil: a indissociabilidade entre 

o cuidar e educar, premissa essa amplamente debatida pela área e de modo ampliado 

em outros documentos nacionais. O documento simplesmente negligencia sua 

existência e importância na construção de uma BNCC que compreende a educação 

infantil e suas especificidades. (BARBOSA et al, 2018, p. 4-5). 

 

 

Os eixos educar e cuidar, que norteiam a EI, tornam-se indissociáveis para o 

desenvolvimento integral das crianças que a frequentam. Portanto, as ambiguidades presentes 

nesta etapa de ensino, sobretudo no modo pelo qual o atendimento às crianças se reflete nas 

instituições públicas, denotam que, a despeito do que afirmam os documentos legais e a 

legislação, ainda persiste uma visão assistencialista. 

Diante do atual cenário, percebe-se que a consolidação de bases da escola pública no 

Brasil foi elaborada na diferença social e econômica da população. Ademais, é evidente que, 

desde o princípio, essa educação preocupou-se mais em modelar e disciplinar a criança, tanto 

a rica quanto a pobre; porém, com uma grande diferença: a rica para ser o cidadão que 

constituiria a sociedade liberal brasileira, e a pobre para se conformar com as desigualdades e 

ser a mão de obra que o país necessitava para o seu desenvolvimento. 

 

1.2 O trabalho docente: modificação e emancipação humana 

 

A definição de trabalho referenciado neste estudo está baseada na ação intencional, de 

modificação e emancipação do homem, conforme sentido atribuído por Marx (2013, p. 102), 

asseverando que o trabalho é “uma condição de existência do homem, independente de todas 

as formas de sociedade, eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem 

e natureza e, portanto, da vida humana”. 
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O trabalho é uma base da existência humana, o mecanismo fundamental para que o 

homem se constitua na sua essência como ser presente e cognoscente. Engels (2004, p. 11) 

defende o trabalho como fonte de riqueza, “é a condição básica e fundamental de toda a vida 

humana. É em tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio 

homem”. Essa afirmação leva a uma reflexão sobre o trabalho e seu processo de hominização 

da espécie humana, constituindo um marco histórico entre existência da vida biológica e da 

esfera social. Portanto, o trabalho é uma produção social e constitui a união entre homem e 

natureza, que se iniciou pelas mãos do homem. Assim, Marx (2013, p. 188) destaca: 

 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo 

em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo 

com a Natureza. [...] a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma útil para 

sua própria vida, ele põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua 

corporeidade, braços e pernas, cabeça e mão. Agindo sobre a natureza externa e 

modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua 

própria natureza. 
 

 

O homem é um ser que pensa e modifica a natureza por meio do seu trabalho para que 

possa viver de maneira confortável. De tal modo, na visão marxiana, o trabalho é a essência 

humana, a atividade vital do sujeito. Conceituando, Marx (2004, p. 84) afirma que o trabalho, 

 

a atividade vital, a vida produtiva mesma aparece ao homem apenas como um meio 

para a satisfação de uma carência, a necessidade de manutenção da existência física. 

A vida produtiva é, porém, a vida genérica. É a vida engendradora de vida. No modo 

(Art) da atividade vital encontra-se o caráter inteiro de uma espécie, seu caráter 

genérico, e a atividade consciente livre é o caráter genérico do homem. A vida 

mesmo aparece só como meio de vida. 

 

 

Sobre essa questão, Anjos e Duarte (2017) corroboram o mesmo pensamento de 

trabalho humano conceituado por Marx: o ser humano modifica a natureza para que ela possa 

vir a suprir suas necessidades. Essas modificações podem ser apropriadas por outros 

indivíduos, sendo caracterizada assim por reprodução de culturas. Para os autores citados “o 

ser humano passa a apropriar-se não mais da natureza diretamente, mas da matéria 

transformada pelo próprio homem, o processo de objetivação pode ser caracterizado como 

produção e reprodução da cultura da humanidade” (ANJOS; DUARTE, 2017, p. 117). 

Para Duarte (2013), o trabalho não é apenas uma atividade que assegura a 

sobrevivência do indivíduo, mas a existência de toda sociedade, em outras palavras, o 

trabalho, enquanto atividade vital, criativa ou de transformação, modifica o homem e a 

natureza. Ao modificar a natureza pelo trabalho, o homem produz sua própria humanidade e a 
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ação do trabalho permite que o homem estabeleça uma distância das demais espécies animais. 

Desta forma, o trabalho é, por excelência, o elemento que diferencia o homem do animal, o 

que o torna diferente dos demais animais é a sua capacidade de transformar a natureza, 

desenvolvendo assim sua consciência. 

Seguindo na mesma linha de pensamento, Saviani (2011, p. 11) estabelece uma 

organização sobre a forma como as teorias da educação se entrelaçam na história política, 

econômica e social e a relação com a produção da cultura humana, destacando que, 

consequentemente, 

 

o trabalho não é qualquer tipo de atividade, mas uma ação adequada a finalidades. É, 

pois, uma ação intencional. Para sobreviver o homem necessita extrair da natureza, 

ativa e intencionalmente, os meios de sua subsistência. Ao fazer isso, ele inicia o 

processo de transformação da natureza, criando um mundo humano (mundo da 

cultura). 

 

 

O que caracteriza o homem, diferenciando-o do animal, para Saviani (2011), é a sua 

capacidade de transformar o meio para suprir as suas necessidades e ser capaz de atender às 

imposições que são fundamentais no processo de transformação ininterrupto. Portanto, 

histórico e social, já que o trabalho passa a atender não somente às necessidades de um 

indivíduo, mas coletivamente, constituindo, assim, o gênero humano. Para Duarte (2013, p. 

74), 

 

o ponto de partida fundamental a partir do qual se realiza a autoconstrução do 

gênero humano é a apropriação da natureza pela atividade objetivadora humana. 

Nesse processo o gênero humano se desenvolve objetivamente e os indivíduos, ao 

agirem mediados pelas objetivações, tornam-se seres genéricos. O indivíduo faz-se 

consciente, de si mesmo e do fato de pertencer ao gênero humano, através do mundo 

criado pelo ser humano, do mundo humanizado, do mundo constituído pelas 

objetivações da atividade humana. 

 

 

O trabalho, para Marx (2013), é a principal forma de objetivação. Para ele, o trabalho 

gera o homem. Assim, o processo de produção da existência humana consiste na garantia da 

sua subsistência material com a consequente produção em escalas cada vez mais amplas e 

complexas de bens materiais. Tal processo pode ser traduzido na rubrica “trabalho material”. 

Apesar disso, para produzir suas necessidades materiais, o homem precisa antecipar em ideias 

os objetivos da ação, o que significa que ele representa mentalmente os objetivos reais dessa 

ação, ou seja, não é qualquer tipo de atividade, mas uma ação que exprime a intencionalidade 

típica do ser humano. Esse processo de antecipação de ideias com objetivos e intenções reais 

é o Trabalho/educação. 
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O processo de educação, por sua vez, é considerado como um processo de trabalho, já 

que o homem necessita produzir sua própria existência a todo instante, transformando a 

natureza por meio do seu trabalho para sobreviver. Segundo Marx (2013, p. 104), 

 

todo trabalho é, por um lado, dispêndio de força humana de trabalho em sentido 

fisiológico, e graças a essa sua propriedade de trabalho humano igual ou abstrato ele 

gera o valor das mercadorias. Por outro lado, todo trabalho é dispêndio de força 

humana de trabalho numa forma específica, determinada à realização de um fim, e, 

nessa qualidade de trabalho concreto útil produz valores de uso. 

 

 

De acordo com Marx (2013), o trabalho, como a principal forma de objetivação, 

permite ao homem agir sobre a natureza, transformando o objeto a sua volta. Entretanto, toda 

objetivação pode vir a ser um fator de alienação, ou seja, o trabalho enriquece o homem, mas 

isso não quer dizer que o homem possua bens acumulados; esse enriquecimento refere-se ao 

conhecimento, experiências, habilidades de uma maneira ampla que o homem pode adquirir. 

De acordo com Marx (2004, p. 80), “o trabalhador se torna tanto mais pobre quanto 

mais riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O 

trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria”. Quanto 

mais trabalha, menos riqueza consegue. É por essa razão que os homens se alienam na 

sociedade capitalista, isto é, a sociedade privada faz com que o consumo seja sempre nutrido, 

gerando no indivíduo a necessidade de possuir cada vez mais produtos supérfluos, sem 

necessidade para o consumo. 

Na sociedade capitalista, a consciência alienada do indivíduo advém de um trabalho 

alienado, cujo progresso vai enriquecer o capital e não o contrário, nesse sentido, Lima (2010, 

p. 36) afirma que: 

 

O trabalho não aparece como trabalho, mas como pleno desenvolvimento da própria 

atividade, na qual desaparece a necessidade natural em sua própria forma imediata, 

porque em lugar da necessidade natural colocou-se uma necessidade historicamente 

desenvolvida. 

 

 

O trabalho, voltado para o consumo excessivo, torna-se alienado, pois alimenta o 

sistema capitalista, ocasionando o aumento exorbitante da produção. E a consequência desse 

aumento consiste na exploração do trabalho. O ser humano tem sonhos e necessidades; à 

medida que cada necessidade é satisfeita, outras são criadas. E, devido a tantas necessidades 

que vão surgindo, o trabalhador precisa submeter-se às condições desumanas que são 

impostas a ele, já que não consegue adquirir o produto por ele mesmo produzido. 
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O homem é um ser dotado de carência e desejos, e a natureza vai oferecer-lhe 

possibilidades de superá-las, ou seja, é por meio do trabalho que o homem consegue saciar 

suas carências e necessidades. Marsiglia (2011, p. 5) apresenta o conceito de homem e a sua 

relação com o trabalho: 

 

o homem como espécie é um ser natural, isto é, é um ser composto biologicamente, 

mas que não está acabado, pois sua constituição depende das suas relações sociais. 

A diferença entre a espécie humana e as outras espécies animais dá-se em 

decorrência do trabalho. Enquanto as outras espécies se adaptam a realidade, 

satisfazendo suas necessidades, o homem modifica a realidade pelo trabalho, 

transformando-a para atender suas necessidades que se vão complexificando na 

medida do desenvolvimento de sua realidade. 

 

 

Continuando nesse mesmo viés, Lima (2010, p. 37) acrescenta que “o trabalho mostra-

se fundante na realização do ser social, condição de sua existência. Porém, esse conceito não é 

sinônimo de emprego, mas remete à condição de existência, em outras palavras, o trabalho é o 

ponto de partida para a humanização do ser social”. É pelo processo de trabalho que o homem 

se relaciona, transforma a natureza a sua volta e se constitui como ser social, criando sua 

própria identidade.  

O meio de satisfazer às próprias necessidades humanas acontece por meio do trabalho 

imaterial, pois consiste no resultado que não é revestido em mercadoria ou que não produz a 

mais valia para o capitalista. O trabalho imaterial caracteriza-se pela produção de valor de 

uso, trabalho e produto de quem efetivamente os produziu. Portanto, é o trabalho que reafirma 

a condição humana. Obviamente, a educação situa-se nessa categoria do trabalho imaterial.  

Para Marsiglia (2011, p. 6), o trabalho humano pode ser classificado em duas 

categorias: “material ou não material”. A primeira consiste na garantia da subsistência do 

homem como sujeito; a segunda trata-se da produção de ideias, conceitos, valores, atitudes e 

habilidades. Em outras palavras, trata-se da produção do saber, seja sobre a natureza ou sobre 

a cultura, isto é, o conjunto da produção humana. 

Certamente, o trabalho humano é o componente que vai diferenciar a categoria 

humana do reino animal. Para Marx (2013), o ser humano possui uma potencialidade que 

reflete sua capacidade física e mental, já a natureza possui matéria prima em grande 

quantidade, da qual o homem necessita para sobreviver. Dessa forma, é possível ao homem, 

por meio de ações, mediar, controlar e regular o metabolismo que o cerca, sendo capaz de 

modificar não só a natureza externa quanto a humana. E tudo isso corre por meio do trabalho. 

Ademais, o trabalho, como categoria central apontada por Lukács (1979), é 

fundamental para o entendimento da sociedade, ou seja, é por meio do trabalho que a 
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humanidade vai sendo transformada. Neste viés, Lima (2010, p. 34) acrescenta que, mesmo 

com as particularidades humanas e sociais, o homem faz parte da natureza, transformando-a e 

a si próprio, e exemplifica: “quando um marceneiro pega um pedaço de madeira para fazer 

uma cadeira, transforma não só a madeira em cadeira, mas uma ideia em cadeira; e transforma 

a si próprio porque aprendeu a fazer algo”. Para terminar a cadeira o homem precisou agir 

sobre a natureza modificando-a, com isso, ele contribuiu também para o seu 

autodesenvolvimento. Duarte (2013, p. 9) coaduna com esse pensamento, afirmando que “a 

atividade que se transfere do sujeito para o objeto é tanto física como mental”, e acrescenta 

que “também é possível constatar que o produto resultante da objetivação pode ser material 

ou não material”.  

É por meio da transformação intencional da natureza que o homem se faz homem e se 

constitui um ser genérico em si. Buscamos a definição nos estudos de Manacorda (2000, p. 

62) para explicar que a relação do homem com o trabalho “é uma troca com a natureza, age 

voluntária e conscientemente, com base num plano e, sobretudo, não ligado a qualquer esfera 

particular, vive universalmente da natureza inorgânica”. Por outro lado, o trabalho que se 

realiza por meio de uma troca orgânica entre o ser social e a natureza produz bens necessários 

à sobrevivência humana. 

O trabalho docente perpassa pela finalidade da ação de ensinar, pois o professor 

idealiza o seu objetivo e o conteúdo concreto é efetivado através das operações realizadas 

conscientemente pelo professor, que considera as condições reais e objetivas na condução do 

processo de apropriação do conhecimento pelo aluno. Dessa forma, podemos compreender 

que a relação trabalho e educação é um princípio educativo e acompanha o ser humano desde 

os tempos mais remotos, e seu conceito vem modificando-se ao decorrer dos anos. 

A relação trabalho/educação, no sistema produtivo do capital, não é pensada como um 

meio de humanização, ou apropriação cultural de cunho imaterial, para alcançar fins materiais 

de produção, sem nada confrontar com o conhecimento, o saber, mas aquele voltado à 

produção econômica. Nesse sistema de produção capitalista, a educação escolar colabora com 

o afastamento dos reais objetivos que compete a ela, sendo que, de acordo com Saviani (2011, 

p. 17), “é necessário viabilizar as condições de sua [do conhecimento sistematizado] 

transmissão e assimilação”13, o que possibilita que o sujeito compreenda a realidade, condição 

 
13 Quando utilizamos a palavra transmissão e assimilação do conhecimento buscamos o embasamento na 

Pedagogia Histórico Crítica proposta por Saviani (2011), que faz da escola uma instituição que possibilita as 

condições de transmissão/assimilação do saber sistematizado. Essa pedagogia empenha-se na defesa da escola, 

cuja a intenção é resgatar a importância de reorganizar o processo educativo, enfatizando o saber sistematizado.  
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única às novas gerações, para que conheçam, interpretem e transformem o mundo em que 

vivem. 

A compreensão da natureza do trabalho docente frente à reestruturação produtiva do 

capital vai além das técnicas, procedimentos pedagógicos e das relações que se estabelecem 

no ambiente escolar. Por isso, acredita-se que a educação escolar só acontece de forma 

positiva quando todos os envolvidos no processo educacional assumem seus lugares e suas 

funções. 

 

1.3 O trabalho docente e a Educação Infantil 

 

O trabalho docente com crianças de EI passou por transformações a partir da 

promulgação da LDBEN nº 9.394/96, a qual segue caminhando no sentido de referenciar 

capítulos exclusivos quanto a esse nível de ensino. Essas modificações, por serem culturais, 

conceberam-se a partir de exigências sociais e econômicas ao longo da história, as quais 

fizeram com que fosse composto um novo papel para a criança e para o trabalhador que atua 

com essa faixa etária. 

Buscamos dialogar com autores que abordam a temática trabalho docente e infância, 

de modo a fortalecer uma compreensão sobre o tema. Para tanto, buscamos a definição de 

trabalho docente na EI em Lima (2010), que afirma que o trabalho docente na EI ainda é 

carregado de sentidos arraigados e diversos, como a prestação de serviços pessoais, a qual 

compreende empatia, compaixão, caridade, carinho e ações ligadas à maternidade, saúde e ao 

corpo, ou aspectos relacionados a valores éticos, físicos, morais e emocionais. 

Historicamente, Ariès (1973) conceitua a educação e o cuidado da primeira infância 

como responsabilidade da família, evidenciando a mãe como papel de destaque nessa função. 

Devido às mudanças ocorridas no mundo do trabalho, em especial pela inserção da mulher no 

mercado de trabalho, a educação das crianças, como mencionada anteriormente, aos poucos 

foi assumida por instituições que não eram mais a família, ficando a cargo da creche e da pré-

escola o papel de educar as crianças. Tornou-se, assim, uma das principais demandas e 

necessidades das mulheres e famílias trabalhadoras. 

As modificações que foram acontecendo no decorrer dos anos fizeram com que a 

criança do século XXI fosse vista de forma diferente, vista como sujeito de direitos, situado 

historicamente, que precisa acima de tudo ter suas necessidades físicas, sociais, emocionais, 

cognitivas e psicológicas preenchidas em todas as suas dimensões. Essas necessidades vão 
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demandar, na EI, um atendimento especial às crianças, impondo ao educador uma postura 

consciente de trabalho para essa faixa etária. 

A fim de compreender mais sobre esse tema, recorremos a Lima (2010), que explica o 

trabalho docente como sendo aquele realizado pelos(as) trabalhadores(as) que se dedicam à 

tarefa de ensinar de forma intencional e sistematizada. Por esse ângulo, a autora afirma 

(LIMA, 2010, p. 70): 

 

[...] o educador tem um papel fundamental no desenvolvimento e execução de um 

projeto histórico que esteja voltado para o homem, mas não como executor das 

diretrizes e reformas educacionais, e sim como crítico e autor de um projeto 

histórico de desenvolvimento do povo, do qual é parte intrínseca. É como outros 

profissionais, construtor da história, na medida em que age conscientemente. 

 

 

Para Lima (2010), o educador é percebido como um sujeito que, juntamente com os 

demais, cria seu próprio agir por meio de um projeto histórico de desenvolvimento do povo, o 

qual transparece na realização de um projeto pedagógico. Assim sendo, ao exercer suas 

atividades, o educador não pode isentar-se de opções teóricas e políticas, ou atuar movido 

pelo simples gostar de crianças ou ter afeto por elas. 

No Brasil, as bases teóricas e didáticas na EI, de acordo com Lima (2010), 

aconteceram por intermédio de um legado da psicologia do desenvolvimento, com o objetivo 

específico de preparar a criança para seu ingresso no ensino fundamental, ou aquela educação 

fundamentada em critérios e regras pedagógicos, acreditando que a função do professor na 

aprendizagem da criança seja apenas a de um profissional que suaviza ou facilita o 

desenvolvimento dos alunos.  

Quando pensamos em trabalho docente na EI, entendemos ser necessária uma 

compreensão crítica do que seja esse processo de aprendizagem e desenvolvimento de 

crianças menores de cinco anos e que os fundamentos teórico-metodológicos constituídos 

pelos profissionais, ao longo de sua formação inicial ou continuada, exprimem as formas de 

trabalho educacional com as crianças nessa primeira infância. 

Martins (2012, p. 63) acrescenta o fato de a educação escolar ser o meio em que a 

“transformação histórica do ser em direção a um ideal humano superior” ocorre, além de 

contribuir para a formação humana do sujeito com olhares para ações mediadoras no campo 

da criatividade, socialização, criticidade e expressividade humana. E ainda afirma que “a 

educação é uma das condições pelas quais este ser rico em possibilidades desenvolve suas 

capacidades ontológicas essenciais, ou seja, a função básica do processo educativo é a 

humanização no sentido da consolidação dessas propriedades” (2012, p. 50).  
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De acordo com Mascarenhas (2002, p. 51), “humanizar-se é desenvolver dentro de um 

contexto da totalidade, de um desenvolvimento total, completo, multilateral, em todos os 

sentidos das faculdades e das forças produtivas”. Ou seja, para essa autora, a ação de se tornar 

homem não fica aprisionada apenas no progresso ou evolução para tornar-se melhor em umas 

poucas camadas ou classes sociais da vida humana. 

É o trabalho docente que vai influenciar a educação das crianças no processo de 

humanização. Nesse sentido, o exercício da profissão estabelece o contato direto entre o 

professor e a criança, já que são partes integrantes de toda a proposta de ensino. Dito isso, 

para que o trabalho funcione a contento, o exercício dele depende da coletividade. 

Mascarenhas (2005, p. 58) defende que adotarmos “o trabalho como princípio educativo 

desde a educação infantil significa compreendermos a educação a partir da concepção 

marxiana do trabalho e da relação estabelecida com a educação, tendo por objetivo a 

formação do homem unilateral”. A autora destaca o importante papel da escola no 

desenvolvimento da criança, e essa formação deve acontecer desde os primeiros anos de vida. 

O trabalho na educação infantil, para Marsiglia (2011, p. 39), não se resume apenas a 

cuidar de crianças. Embora o cuidar seja um fato muito importante no desenvolvimento da 

criança, ele não pode se sobrepor ao momento de escolarização, momento de aprendizados 

importantes e fundamentais pois, segundo a autora, os conceitos científicos desenvolvem-se a 

partir da colaboração entre o adulto e a criança. Trata-se de um processo não natural, mas 

dependente do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, sujeito a condições de 

vida e aprendizagem. 

Os conceitos científicos, ensinados à criança pelo professor, devem auxiliar na 

interpretação da realidade vivida por ela. Para Duarte (2008), o conhecimento científico faz 

uso da lógica de que todo objeto existe com suas caracteríscas fixas, podendo ir do abstrato ao 

concreto. Para o autor, o professor não pode tomar o conhecimento a partir de “qualquer 

abstração como ponto de partida, nem mesmo iludir-se com aquilo que pareça ser o ponto de 

partida mais natural” (DUARTE, 2008, p.73). Ou seja, o professor tem autonomia para tomar 

as decisões que serão seu ponto de partida e não devem se iludir com o que se diz natural, 

pois nem sempre aquilo considerado o mais natural é o melhor para servir como ponto de 

partida. 

Desse modo, a realidade social é a verdadeira fonte que vai propiciar o 

desenvolvimento infantil e precisa estar separada da superficialidade e do imediatismo do 

capital. As instituições de EI se configuram como um local privilegiado para que interações 

entre a criança e a equipe docente aconteça. 
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As especificidades próprias que comtemplam o desenvolvimento infantil exigem 

práticas diretas, em que “o professor retoma seu status daquele que ensina, que provoca o 

desenvolvimento através da transmissão de conhecimentos” (ARCE, 2010a, p. 32). Para a 

autora, o trabalho do professor vai além do simples cuidar; exige uma formação teórica que 

abarque as necessidades e especificidades desse nível de ensino, de modo que a relação teoria-

prática se tornou quesito importante na formação de futuros profissionais docentes. 

Considerando a necessidade de aprender da criança, necessária se faz a presença de 

outra pessoa. No caso da instituição de EI, a presença do professor torna-se fundamental na 

vida de uma criança, visto que o aprendizado de fato acontece por meio da cultura em seu 

sentido mais amplo. 

Dito isso, para Vigotski (2007, p. 100, grifos no original), seria este motivo que “os 

animais são incapazes de aprendizado no sentido humano do termo; o aprendizado humano 

pressupõe uma natureza social específica e um processo através do qual as crianças 

penetram na vida intelectual daqueles que as cercam”. A intervenção do professor na 

educação da criança muda o que antes era inconcluso e ela transforma-se em ser humano 

singular e social. 

O processo de aprendizagem da criança, de acordo com Vigotski (2007), inicia desde 

o seu nascimento, antes mesmo de sua entrada na escola e, seja qual for o aprendizado que 

venha a ser adquirido, ela possui uma história preexistente. Em outras palavras, antes mesmo 

da entrada da criança na escola, ela é capaz de desenvolver-se. Isso acontece devido ao fato de 

a criança apropriar-se dos nomes de objetos e coisas que fazem parte de seu meio social. 

A criança vai desenvolver sua linguagem, por meio do contato com o adulto, 

aprimorando seu repertório de habilidades. Isso acontece mesmo quando a criança está apenas 

imitando um adulto, ou simplesmente está recebendo algum tipo de instrução sobre a maneira 

com a qual deve agir. Por imitação ou por intermédio de perguntas e respostas, a criança vai 

obtendo um aprendizado.  Nesse sentido, Vigotski (2007, p. 101) afirma que 

 

As crianças podem imitar uma variedade de ações que vão muito além dos limites de 

suas próprias capacidades. Numa atividade coletiva ou sob a orientação de adultos, 

usando a imitação, as crianças são capazes de fazer muitas coisas. Esse fato, que 

parece ter pouco significado em si mesmo, é de fundamental importância. 

 

 

 Trata-se, portanto, de uma relação intrínseca de aprendizagem e desenvolvimento 

entre adultos e crianças. Para esse autor, a forma como o aprendizado impulsiona o 

desenvolvimento revela a maneira como o ensino está organizado. Diante desse contexto, 
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teoriza Vigotski (2007, p. 102), “o ‘bom aprendizado’ é somente aquele que se adianta ao 

desenvolvimento” (grifos no original), ou seja, que está a sua frente, portanto, o trabalho 

docente na EI vai possibilitar uma relação com o ser humano e um aprendizado significativo 

para a criança. 

Arce e Martins (2010) compactuam com Vigotski (2007), quando afirmam que o 

processo de aprendizado pelo qual a criança passa, com suas funções inatas que fazem parte 

do sujeito desde seu nascimento, é reconfigurado. Sendo assim, é pelas ações interiorizadas de 

aprendizagem que as funções psicológicas, como memória, percepção, linguagem, 

pensamento, sentimento e imaginação se estruturam (ARCE; MARTINS, 2010, p. 54): “ou 

seja, o desenvolvimento psíquico do indivíduo ocorre apenas no processo de apropriação dos 

conhecimentos e procedimentos elaborados histórica e socialmente”. A interação 

professor/aluno é imprescindível para que haja desenvolvimento no processo de 

aprendizagem. 

Frente a isso, Arce (2013a, p. 10) acrescenta que o ensino precisa interpor-se a todo o 

trabalho educativo na EI: 

 

precisamos deixar para trás a ideia de que quando falamos em ensino este se reduz a 

aula expositiva, o ensino é a produção intencional da necessidade de conhecer, 

explorar, descobrir e, para isso a transmissão, reprodução, imitação são essenciais. O 

ensino na Educação Infantil é o momento em que o professor leva a criança a formar 

conceitos, a confrontar conhecimentos. Transmite a esta criança todo o 

conhecimento acumulado pela humanidade e presente nos objetos que nos cercam. 

 

 

Concordamos com o pensamento da autora citada, já que, para ensinar, o professor 

necessita de uma formação sólida, assim como de uma formação continuada que proporcione 

o domínio e a descoberta de novos saberes. E estes precisam ser compromissados com o pleno 

desenvolvimento e humanização das crianças pequenas, por meio de um ensino intencional, 

planejado, que transmita conhecimentos historicamente sistematizados e retome o papel do 

professor como aquele que ensina. 

Para Arce (2012, p. 139), o princípio básico na formação humana da criança consiste 

em um ensino intencional e sistematizado na EI. E a autora ainda questiona: 

 

Se as instituições de educação infantil não tiverem por objetivo último o ensino e a 

aquisição de conteúdos por parte das crianças, o que caracterizaria a especificidade 

dessas instituições perante outras como, por exemplo, um clube, onde a criança 

também brinca e interage? 
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Compreendemos que a EI precisa estar pautada no ensino intencional e sistematizado e 

o professor necessita ser aquele que transmite conhecimentos às crianças. Então, o professor é 

aquele cujas ações sustentam-se por uma base teórica e metodológica sólida, que supera as 

improvisações do dia-a-dia. Em outras palavras, o professor deve com as práticas 

espontaneístas e imediatistas em detrimento de um trabalho feito e planejado com propósito e 

finalidades específicas. 

Sob esta perspectiva, observamos que a escola assume um papel de destaque na 

promoção do desenvolvimento humano, uma vez que “[...] é pelo trabalho educativo que os 

adultos assumem um papel decisivo e organizativo junto ao desenvolvimento infantil, e da 

qualidade dessa interferência dependerá a qualidade do desenvolvimento” (ARCE; 

MARTINS, 2010, p. 55). O ensino na educação infantil tem o papel de possibilitar uma 

superação paulatina das relações naturais, espontâneas e imediatas da criança com vistas ao 

domínio da própria conduta. 

Nesse sentido, Saviani (2011, p. 13) afirma que o objeto da educação 

 

diz respeito, por um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser 

assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, 

de outro lado e concomitantemente, a descoberta das formas mais adequadas para 

atingir esse objetivo. 

 

 

Em relação a essas formas, que entendemos ser o papel do docente na EI, o autor 

complementa que “a descoberta das formas adequadas de desenvolvimento do trabalho 

pedagógico trata-se da organização de meios (conteúdos, espaços, tempo e procedimento)” 

[...] “O clássico é aquilo que se firmou como fundamental, como essencial. Pode, pois, 

constituir-se num critério útil para a seleção dos conteúdos do trabalho pedagógico 

(SAVIANI, 2011, p. 13). A compreensão que o professor tem para realizar o trabalho 

pedagógico afeta, direta ou indiretamente, a organização desse trabalho, na direção de se 

buscar um fazer pedagógico que provoque desenvolvimento, sem deixar de considerar as 

características próprias das crianças. 

O papel dos educadores de EI pouco se difere do que se realiza em outras etapas de 

ensino. Para Lima (2010), o conhecimento científico trabalhado na infância é similar ao 

trabalho realizado com crianças maiores, o que vai diferenciar um e outro está no cuidar e 

educar, ou na forma como o trabalhador de EI irá conduzir e planejar suas aulas, uma vez que 

a emancipação do homem passa também pelo domínio do conhecimento historicamente 

acumulado pela humanidade. As instituições de EI devem ser consideradas como espaço mais 
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desenvolvido do saber, onde o ensino não se dá por meio de experiências impensadas, mas 

asseguradas pelo desenvolvimento de atividades planejadas pelo docente. Em outras palavras, 

sua função é assegurar outras condições objetivas e subjetivas rumo a um processo mais 

global de transformação da sociedade de classes, considerando os limites que o presente 

momento histórico nos impõe. 

Percebe-se que a relação teoria e prática do professor envolve aspectos importantes 

que vão direcionar o trabalho pedagógico, ou seja, a teoria se torna concreta, se houver uma 

internalização relacionada à prática, mas em constante sintonia direta com a teoria. 

Compreendemos que, para desenvolver o trabalho no nível de EI, o professor necessita 

mobilizar seus saberes teóricos diariamente, pois a simples transmissão, de maneira aleatória, 

daquilo que sabe faz com que seu aluno não se desenvolva de forma plena e capaz. 

 

1.4 O conceito da formação continuada de professores em serviço 

 

A Formação Continuada de professores é um assunto que vem sendo discutido há anos 

no Brasil. Assim, buscamos, nesta subseção, trazer um panorama da formação de professores, 

acreditando ser uma contribuição para a ressignificação do papel docente como profissional 

de educação, levando em consideração os aspectos educacionais que envolvem o trabalho 

docente e dando enfoque à formação continuada do professor de EI. 

 

1.4.1 Contextualizando as políticas de formação continuada 

 

A reforma da Educação Básica é parte da reforma do Estado de 1990, inserida na ação 

de novos acordos às necessidades do capital, pois o fio condutor para essas reformas foi a 

ideologia neoliberal, tendo como base os organismos multilaterais, com o pretexto de 

modernizar o Estado, tornando-o mais eficaz. Com a vinculação das reformas educacionais ao 

discurso neoliberal, a educação deixa de ser parte do campo social e político para ingressar no 

mercado e funcionar com o lema “Educação para todos”. 

Para Frigotto e Ciavatta (2003), a década de 1990 foi o momento que marcou a 

Educação com a participação de diversos organismos internacionais de vários países e a 

expansão das políticas neoliberais, configurando um novo modelo de projeto social, segundo 

o qual o estado passa a agir mais de acordo com as orientações dos organismos internacionais, 

preocupando-se mais com a promoção da capacidade de competição do indivíduo em 

detrimento de um estado voltado para o interesse dos cidadãos, com, por exemplo, melhores 
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condições de saúde e educação. Ou seja, surge um ideal de estado eficiente e moderno, a 

partir de uma “administração gerencial”, que garante o crescimento econômico. 

Vale destacar que, de acordo com Rabelo, Jimenez e Segundo (2015), um dos períodos 

marcantes foi a realização da Conferência Mundial de Educação para Todos, em 1990, em 

Jomtien (Tailândia), coordenada pelas Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco), pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Banco Mundial. Os 

países presentes na Conferência, inclusive o Brasil, reconheceram que a educação é um direito 

fundamental, que deveria ser democrática quanto ao acesso e às aprendizagens. Em 1993, em 

Nova Déli (Índia), foi realizada a segunda Conferência Mundial de Educação para Todos. Na 

ocasião, representantes de países com maior população, como China, México, Índia e o 

Brasil, assinaram um termo de comprometimento para tentar viabilizar ações para a 

universalização do ensino como garantia de aprendizagem. 

Em resposta às conferências, o MEC coordenou e elaborou o primeiro Plano Decenal 

de Educação para Todos (1993-2003), trazendo considerações das duas conferências de que 

participou. O Plano inclui estratégias como a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDBEN); o financiamento por aluno e valorização dos profissionais da educação, 

com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da 

Valorização do Magistério (Fundef); a criação do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb) e outros como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para o monitoramento dos 

resultados das escolas; a organização dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); a 

descentralização da escolha dos livros didáticos, o desenvolvimento de programas de 

aceleração de aprendizagem e a formação continuada de professores. 

Um marco considerado importante da LDBEN nº 9.394/96 encontra-se na definição da 

formação em nível superior, exigida para o cargo de professora de creches e pré-escolas, 

admitindo-se, porém, como formação mínima, o nível médio, na modalidade normal. 

Entretanto, a formação dos profissionais do ensino sofrera mudanças com a Lei, e suas 

resoluções nos fazem refletir sobre a formação docente, já que o teor da lei traz artigos 

específicos que tratam da formação do profissional atuante na educação básica (BRASIL, 

2009): 

 
Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando 

em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: (Redação 

dada pela Lei nº 12.014, de 2009)  

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio (BRASIL, 2009). 
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Conforme disposto no Artigo da LDBEN nº 9.394/96, é preciso que a formação de 

professores da Educação Básica ocorra em nível superior14. 

A década de 1990 herda uma formação social capitalista e define a administração 

pública gerencialista, formulada por meio da elaboração do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, por Luiz Carlos Bresser Pereira15, marcando um período importante para 

a sociedade brasileira.  

As mudanças decorrentes da reforma educacional na década de 1990 foram 

responsáveis pelas alterações ocorridas nos espaços destinados às crianças, levando a um 

considerável aumento na demanda por instituições educativas. Conforme destacam 

Evangelista e Shiroma (2007, p. 537), 

 
as providências concretas para o exercício do controle político-ideológico sobre o 

magistério envolvem sua formação e sua atuação profissional. Ou seja, a reforma 

dos anos de 1990, e seu prosseguimento no novo século, atingiu todas as esferas da 

docência: currículo, livro didático, formação inicial e contínua, carreira, certificação, 

lócus de formação, uso das tecnologias da informação e comunicação, avaliação e 

gestão. 

 

 

Como se pode perceber, o sistema educativo passou por acentuadas mudanças para 

adequar-se à lógica economicista que desencadeou a reforma educacional de 1990, que, sem 

dúvida, foi um fator importante na formação de professores. 

Nesse mesmo período, o ensino começou a ganhar, de acordo com Arce e Dandolini 

(2009), ares do neoliberalismo, com finalidades específicas, adotando um modelo 

economicista que alinha as políticas educacionais desenvolvimentistas para as novas linhas 

econômicas da nova ordem mundial. Mazzeu (2007, p. 48) nos mostra a adequação sugerida 

nos padrões do capitalismo para a educação: 

 

Trata-se da necessidade de reprodução no plano ideológico das características 

imprescindíveis à conformação dos indivíduos a uma dura realidade de adaptação à 

lógica competitiva e flexível do mercado, para garantir o sucesso em uma sociedade 

“naturalmente” excludente. Em outras palavras, é necessário convencer os 

indivíduos sobre a lógica de competitividade que embasa a política excludente da 

livre concorrência na qual a sobrevivência no mercado de trabalho é garantida 

àquele que melhor se adapta às circunstâncias e ditames do capital, oferecendo as 

melhores condições de venda da própria força de trabalho. 

 
14 No entanto, em 2013, devido as alterações na Lei, volta-se a admitir, sem restrições, formação mínima exigida 

para os docentes de EI e primeiros anos do ensino fundamental na modalidade normal em nível médio. No atual 

contexto a LDBEN nº 9.394/96, prevê formação de professores em nível de ensino superior em cursos normais 

superiores, formação pedagógica para bacharéis, e a formação em serviço a tão conhecida formação continuada. 
15 Professor da Fundação Getúlio Vargas e ministro da Administração e Reforma do Estado no primeiro governo 

de Fernando Henrique Cardoso (FHC). 
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O sistema de educação organizado sob o neoliberalismo transforma a prática do 

professor em algo engessado por interesses econômicos, vinculados a ordens institucionais, 

que produzem mais alvoroço do que contribuição. Freitas, H. (2007) corrobora esse 

pensamento, destacando que o modelo de educação neoliberal brasileiro apresenta uma 

formação docente aligeirada, que incentiva a competividade e o individualismo e que exige 

que, para o profissional de ensino adequar-se às exigências do mercado de trabalho, ele 

precisa ter um perfil empreendedor, com ideias inovadoras que sustentam o modelo de 

educação capitalista, transferindo toda a responsabilidade do poder público para o professor. 

Com a instituição da Rede de Formação Continuada de Professores, houve um 

desdobramento da Portaria MEC nº 1403/2003. Diante disso, várias concepções de formação 

continuada foram se estabelecendo e sendo implantadas enquanto políticas públicas. O 

dinamismo de informações requer uma constante atualização por parte do professor, para 

saber lidar com os conhecimentos construídos e as mudanças ocorridas no campo 

educacional. Portanto, a formação continuada torna-se um meio essencial para as exigências 

atuais. 

Silva, K. (2016, p. 1) destaca que “o conceito de formação é tal como o de Educação, 

polissêmico podendo situar-se em diferentes polos, relativamente distintos, mas 

contraditoriamente e dialeticamente postos na função e ato de formar”. Diante dessa 

afirmação, a autora nos leva a refletir sobre o papel da formação continuada como algo que se 

diz de ideais e ideologias diferenciadas, que inclusive podem caminhar por direções 

contraditórias no ato de formar. 

Em 1998, foi desenvolvido um programa pela Secretaria de Educação Fundamental do 

Ministério da Educação (SEF/MEC), os Parâmetros em Ação, com a intenção de promover a 

formação continuada de professores, de maneira a facilitar a leitura,  a análise e o debate, de 

forma articulada com a implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais e dos 

Referenciais Curriculares Nacionais. 

Embasada no programa Parâmetros em Ação, a formação continuada no contexto 

neoliberal teve seus princípios pautados na competência técnica, na qual o MEC procurou 

impulsionar os professores, cujo objetivo principal era “apoiar os sistemas de ensino no 

desenvolvimento de propostas pedagógicas de qualidade, na perspectiva de uma educação 

para a cidadania.” (BRASIL, 1999, p. 9), e com isso, alavancar o desenvolvimento 

profissional dos professores no âmbito das secretarias estaduais e municipais de educação. A 

implantação desse programa se fez necessária por conta da demanda de alunos na Educação 
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Básica frente ao fracasso escolar, sendo necessário mais professores qualificados e em 

atendimento àqueles docentes que ainda tinham uma formação inicial precária. 

No campo educacional, a formação continuada é um termo que vem sendo utilizado 

para definir as atividades e cursos realizados com os professores depois de sua formação 

inicial. De acordo com Marin (1995), não é difícil encontrar outros termos e denominações 

atribuídos ao conceito de formação continuada, tais como reciclagem, que se refere ao 

exercício mais radical de uma nova função, com cursos rápidos e esporádicos; treinamento, 

que tem o foco voltado para o indivíduo realizar uma tarefa por meio de uma modelagem do 

comportamento; aperfeiçoamento, que é tornar algo mais perfeito ou completar o que está 

faltando; enquanto “capacitação” é tornar-se capaz, habilitar-se em alguma coisa. Já os termos 

“educação permanente” e “formação contínua” estão relacionados ao conhecimento que os 

profissionais podem adquirir ao longo de sua prática, trata-se do eixo central da formação, 

centrado muitas vezes na escola e são capazes de caracterizar as mais diferentes ações. 

Assim, em complemento às análises acima, Alferes (2009) afirma que os termos foram 

sendo substituídos por outros significados e tendências mais abrangentes. Essas mudanças 

aconteceram para que houvesse a defesa dos interesses dos órgãos públicos, que vão ao 

encontro das políticas públicas governamentais, deixando de lado o interesse do professor. 

De acordo com Gatti, Barreto e André (2011), o caráter da formação continuada, no 

Brasil, nos últimos anos, permaneceu como atualização e aprofundamento de conhecimentos. 

No decorrer dos anos, muitos foram os significados atribuídos à expressão “formação 

continuada”, assim como existe um certo descompasso entre os significados consolidados e os 

existentes entre os profissionais em serviço, visto que cada um possui seu próprio 

entendimento da temática. 

Assim como a nomenclatura se alterou com o tempo, as concepções de formação 

continuada também sofreram transformações devido às mudanças ocorridas nos campos 

político, econômico e cultural. A formação continuada é importante, não só para o 

desenvolvimento do profissional docente, mas também para o desenvolvimento da sociedade 

como um todo. 

Outra ideia difundida do termo é a de suplementação profissional, destacada por Gatti 

e Barreto (2009), em que o conceito de aprimoramento profissional foi mudando para um 

entendimento de formação compensatória, destinada a preencher lacunas da formação inicial. 

Essas mudanças atingem o professor durante sua trajetória em sala de aula. 

Em suma, a experiência do professor é avaliada como fonte do saber e o conhecimento 

do aluno é construído a partir do seu cotidiano. Para Duarte (2010, p. 41), “essa mesma 
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perspectiva é adota pela pedagogia do professor reflexivo, que nada mais é do que a 

aplicação, à formação de professores, das ideias escolanovistas, construtivistas e do princípio 

da centralidade do conhecimento tácito”. Ainda segundo Duarte (2010, p. 38), se o 

conhecimento 

 

mais valorizado na escola passa a ser o conhecimento tácito, cotidiano, pessoal, 

então o trabalho do professor deixa de ser o de transmitir os conhecimentos mais 

desenvolvidos e ricos que a humanidade venha construindo ao longo de sua história. 

O professor deixa de ser um mediador entre o aluno e o patrimônio intelectual mais 

elevado da humanidade, para ser um organizador de atividades que promovam o que 

alguns chamam de negociação de significados construídos no cotidiano dos alunos. 

 

 

Quando o conhecimento mais valorizado na escola passa a ser o conhecimento 

informal, cotidiano e pessoal, o trabalho docente deixa de ser o de transmitir conhecimentos, 

para direcionar o ser humano a um vazio de conteúdo. Nesse sentido, Duarte (2003) esboça 

uma crítica relacionada ao conhecimento tácito e a correspondente desvalorização do 

conhecimento científico, teórico e acadêmico, visto que esse tipo de conhecimento gera seus 

efeitos negativos, e vem ocupando um lugar de destaque nos currículos escolares. 

O papel do professor não é ser apenas um facilitador da aprendizagem do aluno; vai 

além, incide em ser o responsável por transmitir um conhecimento socialmente existente em 

nível mais elevado. Não obstante, a formação continuada de professores pautada nos moldes 

do governo segue em linhas gerais a mesma diretriz. Em outras palavras, o conhecimento 

sistematizado perde espaço para a resolução de problemas cotidianos. 

Certamente, não cabe ao professor ter o domínio apenas da prática educativa, 

subjugando a teoria; precisa ainda ter a capacidade de refletir criticamente sobre seu trabalho. 

Então, faz se necessário que o professor compreenda diversas teorias de aprendizagem, 

métodos e técnicas e, com isso, como afirma Saviani (2011), identifique formas mais 

desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo e converta esse saber de modo a torná-lo 

assimilável pelas crianças no espaço e tempo escolar. Martins (2010, p. 21, grifos no original) 

afirma que, na busca por novos conhecimentos e por um constante processo de ensino e 

aprendizagens, 

 

os conhecimentos sincréticos, empíricos, fortuitos, heterogêneos e de senso comum 

substituem a sistematização de relações explicativas causais já conquistadas pela 

humanidade e, assim, (re)significa-se a realidade, identificada, então, com o 

compartilhamento de interpretações. Delega-se, sobretudo, à “sabedoria de vida” o 

papel de orientar o sujeito no mundo, identificando minimamente com a vida 

cotidiana e com intensas e rápidas transformações.  
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Dentro do contexto das políticas educacionais de governo, a proposta de formação 

continuada seria suficiente para considerar o professor como o profissional mais competente e 

qualificado. Diante disso, a formação continuada é considerada necessária para o professor, 

no entanto, o que não pode acontecer é esses cursos de formação transformarem-se em 

estudos aligeirados, técnicos e pragmáticos, reduzindo-a a meros cursos e programas 

subsidiados pelo governo em consonância com os municípios e as instituições formadoras, 

que visam a qualidade total16 da educação. 

Gatti e Barreto (2009) estabeleceram o campo da formação continuada a partir de 

pesquisas que voltam seu olhar à identidade profissional docente, procurando considerar um 

suposto protagonismo do professor ao reconhecer os saberes inerentes à sua prática, seu 

percurso e identidade profissional. Em conformidade com essa concepção, é destacado o 

conceito de desenvolvimento profissional docente, apresentado por Marcelo (2009) como um 

processo individual e coletivo que se caracteriza no próprio local de trabalho, a escola, e vai 

contribuir para o desenvolvimento das competências profissionais por meio de experiências 

formais e não formais. 

Os cursos que objetivam inserir os docentes em processo de reflexão devem buscar 

constantemente o desenvolvimento profissional, seja individual ou coletivo, em que o 

contexto atual da escola seja valorizado. Autores como Arce (2001a) e Duarte (2003) 

compreendem estudos dessa natureza como uma maneira de idealizar a formação de 

professores, representando, com isso, uma adequação ao ideário neoliberal de educação. 

Os desafios que o trabalho docente vem percorrendo ao longo do tempo têm 

conduzido professores e pesquisadores a buscarem uma compreensão do que é ser docente, 

mas que possa responder às mudanças e às exigências da prática docente. Uma das premissas 

para efetivar a qualidade social da educação infantil está na formação em geral de professores. 

Para Saviani (2011, p. 13), “consequentemente, o trabalho educativo é o ato de produzir, 

direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”. 

O artigo 16 da Resolução nº 2 de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério 

 
16 De acordo com Freitas, L. (1995), a concepção de qualidade total começou a proliferar nos meios educacionais 

na década de 1990. Esse conceito objetiva gerenciar essa qualidade em três direções: 1) controlar a vida do 

produto ou serviço (fornecimentos, atividades administrativas e de gestão); 2) estimular a participação de todos 

para identificar problemas e adotar medidas preventivas e corretivas; 3) estender o conceito ao ambiente da 

unidade de produção, para que todos estejam no mesmo movimento. Percebe-se que todas essas direções 

também para o estabelecimento de maior controle no aparato escolar. Essa questão será melhor analisada no item 

2.3 deste trabalho. 
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para a Educação Básica (BRASIL, 2015a, p. 13), define e compreende a formação continuada 

em diferentes dimensões 

 

coletivas, organizacionais e profissionais, bem como o repensar do processo 

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

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

mínima exigida ao exercício do magistério na educação básica, tendo como principal 

finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de aperfeiçoamento 

técnico, pedagógico, ético e político do profissional docente. 

 

 

Nesse sentido, a formação continuada de professores registra uma articulação entre 

habilidades, competências e a prática docente para manter o controle sobre o trabalho 

educativo, encaixando-se, num processo permanente e coletivo, como uma obrigação imposta 

pelos espaços educativos para alcançar a ascensão profissional. De acordo com Shiroma e 

Evangelista (2010, p. 1), “diante do acirramento das contradições inerentes ao capitalismo, 

governos neoliberais respondem ao agravamento dos problemas sociais com políticas 

compensatórias”.  Nesse viés, Martins (2018) argumenta que um verdadeiro descaso com a 

educação e com a natureza concreta do ser humano vem sendo presenciado e a consequência 

disso é o acirramento no âmbito do trabalho. 

Evidentemente que a formação continuada constitui um fator essencial para a tão 

sonhada e almejada qualidade social educacional. Assim, Facci (2004) esclarece que a 

formação de professores, nessa perspectiva, encontra-se dentro de uma abordagem reflexiva e 

tem se tornado um lugar de destaque momentâneo nas novas vertentes pedagógicas, 

contribuindo, dessa forma, para a criação de um novo perfil de professor, que vai ao encontro 

da nova ordem mundial: um profissional mais flexível e adaptável às novas mudanças. 

No Brasil, a legislação que trata da formação dos profissionais do magistério veio se 

ampliando gradativamente, buscando dar condições cada vez melhores para o trabalho dos 

professores. Os referenciais para a Formação de Professores (BRASIL, 1999, p. 26) afirmam 

que 

 
a formação de professores destaca-se como um tema crucial e, sem dúvida, uma das 

mais importantes dentre as políticas públicas para a educação, pois os desafios 

colocados à escola exigem do trabalho educativo outro patamar profissional, muito 

superior ao hoje existente. [...] Além de uma formação inicial consistente, é preciso 

proporcionar aos professores oportunidades de formação continuada: promover seu 

desenvolvimento profissional é também intervir em suas reais condições de trabalho. 

 

 

Cabe lembrar que os referenciais sinalizam a importância da formação inicial, que é a 

base para qualquer professor, entretanto, isto não quer dizer que ele esteja pronto e acabado 
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para exercer sua profissão. Diante disso, a formação continuada é primordial para que haja 

melhorias significativas em seu trabalho. Arce (2005, p. 59-60) mostra como deveria ser e o 

que deveria contemplar a formação do professor 

 

precisa contemplar as diversas áreas de conhecimento humano para que sua cultura 

seja vasta, fornecendo-lhe assim elementos para que possa ensinar os alunos, 

possibilitando-lhes enxergar a humanidade, seus anseios e necessidades e não 

somente os seus próprios interesses imediatos. O conhecimento deve inquietar, ser 

uma vacina contra a apatia e o egoísmo. Ainda não possuímos melhor forma de 

fazer isso do que a leitura e o ensino. 

 

 

Tanto a formação inicial quanto a continuada devem articular-se entre si, mas as 

políticas públicas precisam entender a importância de ambas na constituição da identidade 

profissional de cada docente. 

Os Referenciais para a Formação de Professores (BRASIL, 1999) destacam que a 

formação continuada não pode ser um instrumento destinado a suprir as deficiências de uma 

formação inicial malfeita ou aligeirada, mas sim, uma parte complementar do exercício 

docente. Desse modo, a formação continuada deveria estar um passo à frente, na busca pela 

compreensão da práxis docente, como uma etapa essencial para se fazer professor de forma 

plena. Por isso, o professor deve e precisa ser valorizado, pois da formação continuada e da 

valorização docente depende a importância do ensino não só nas séries iniciais, mas em todas 

as etapas de ensino. 

Ainda sobre o processo formativo continuado, a Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015, 

possui um repertório de informações e habilidades compostas de conhecimentos práticos e 

teóricos, resultante de um percurso formativo cuja consolidação se dá por meio do exercício 

profissional. Sendo assim, a formação continuada do professor não pode se limitar ao domínio 

de conhecimentos básicos, precisa ir além desse conhecimento prático, para buscar na teoria 

respostas para seus anseios. 

Percebe-se, nas propostas de políticas educacionais, que elas carecem de uma análise 

mais aprofundada sobre o ser docente e o papel desempenhado por ele em sua concretude. 

Essa ausência de formação continuada específica para os profissionais de EI pode ocorrer 

devido a uma descaracterização do papel docente nessa etapa de educação, levando à 

desintelectualização da classe, fortalecendo um trabalho direcionado aos cuidados imediatos 

da criança e ao cumprimento da extensa rotina, gerando uma alienação do trabalho 

pedagógico. 
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Percebemos que o trabalho pedagógico não está imune às relações de alienação. 

Inserido em um processo de alienação, o homem vê o produto de seu trabalho separado de si. 

Dessa forma, perde seu controle e se distancia dos outros e de si mesmo. A forma como Marx 

(1978, p. 104) esclarece como se dá a alienação do trabalho contribui com a debate sobre o 

tema: 

 

primeiramente ser o trabalho externo ao trabalhador, não fazer parte de sua natureza 

e, por conseguinte, ele não se realizar em seu trabalho, mas negar a si mesmo, ter um 

sentimento de sofrimento em vez de bem-estar, não desenvolver livremente suas 

energias físicas e mentais, mas ficar fisicamente exausto e mentalmente deprimido. 

O trabalhador, portanto, só se sente à vontade em seu tempo de folga, enquanto no 

trabalho se sente contrafeito. 

 

 

A despeito disso, a formação dos profissionais de educação, seja inicial ou continuada 

na sociedade globalizada tem sido direcionada pelo Relatório Delors17. De acordo com 

Evangelista e Shiroma (2007), trata-se de um documento que propõe novos pilares para o 

conceito de educação do novo milênio, a saber: aprender a conhecer; aprender a fazer; 

aprender a viver juntos e aprender a ser. Essa concepção pressupõe um ensino menos teórico, 

mais prático e centrado no aluno. 

É possível notar grandes avanços relacionados à EI, principalmente a respeito das 

necessidades de valorização e bem-estar que as crianças apresentam. Com o passar dos anos, 

a infância conquistou direitos, reconhecimento e expansão em seu atendimento educacional. 

Entretanto, vale ressaltar que um dos maiores desafios da EI, no momento, está em garantir os 

avanços obtidos na trajetória histórica do campo da EI, especialmente em relação aos 

programas de atendimento de crianças pequenas em período integral e parcial, direitos 

adquiridos pelos profissionais que já se encontravam atuando no setor; o alcance de uma 

educação de qualidade social; a construção de uma política para a formação de profissionais 

de EI, reconhecimento da condição dos professores; tradução e aplicação das leis em 

realidade concreta. 

Todavia, mesmo com a chegada de novas conquistas e avanços para essa etapa de 

ensino, existem questões que necessitam ser resolvidas ou melhor aprimoradas, tais como: a 

superação da ideia de educação assistencialista e o fortalecimento do real papel do professor 

de EI e, principalmente, a consolidação de uma formação continuada que reconheça o mérito 

 
17 O Relatório Delors foi elaborado pela comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, sob a 

coordenação do economista Jacques Delors. O documento carrega em seu bojo a formação de professores em 

nível superior para todos os profissionais de educação, mas que necessariamente não seria realizada em 

universidades, mas em institutos de educação (DELORS, 1998).     
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de um trabalho pedagógico significativo, próprio para esta faixa etária, sem a preocupação de 

uma etapa preparatória para os anos seguintes de escolarização. 

Concluindo, o desafio é fazer com que a formação continuada se torne um ambiente 

que reconheça o papel do professor como centro na implantação das políticas públicas 

educativas, que se torne um local de produção e troca de conhecimentos teóricos e 

sistematizados e não apenas mais um local em que os docentes da Educação Básica e em 

especial os da EI adotem a política do professor reflexivo. Torna-se necessário, então, buscar 

estudos e referências teóricas para a compreensão e utilização desse conceito. 
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2 O PNAIC: UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Este capítulo objetiva compreender a perspectiva e a concepção de qualidade que 

embasa o curso de formação continuada do Pnaic para a Pré-Escola. Para isso, apresentamos o 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) como um programa18 de formação 

docente, enquanto um compromisso formal assumido entre os governos federal, do Distrito 

Federal, dos estados e municípios, cujas atividades constituem um conjunto articulado de 

ações, materiais e referências curriculares e pedagógicas disponibilizados pelo Ministério da 

Educação para atender a meta 5 do Plano Nacional da Educação (PNE), que é assegurar a 

todas as crianças o direito de serem alfabetizadas até os oito anos de idade, ou seja, até o final 

do 3º ano19 do Ensino Fundamental, passando a compor uma política educacional sistêmica, 

dentro de uma perspectiva ampliada de alfabetização visando à melhoria da aprendizagem, 

que inclui a capacitação aos professores alfabetizadores que atuam na Educação Infantil20, 

especialmente a pré-escola. Consideramos que a temática em questão está inserida em um 

movimento histórico de manipulação e submissão docente.  

O discurso sobre formação do Pnaic, presente nos cadernos orientadores, justifica-se 

pelo fato de a professora ser a responsável por organizar de forma autônoma sua própria 

conduta. No curso, a professora adquire o conhecimento que será repassado à criança e, ainda, 

tem a oportunidade de boas condições de aprendizagens. 

Frente a isso, existe a necessidade de assumirmos uma concepção de formação 

continuada numa perspectiva crítica, que busque contemplar todas as dimensões humanas e 

construir a indissociabilidade entre teoria e prática, permitindo que a professora possa 

ressignificar sua atuação docente, produzindo conhecimentos sobre seu trabalho. 

 

 

 

 
18 Programa é o nome que dá a uma série de ações organizadas com o objetivo de melhorar as condições de vida 

numa dada região e são conhecidos como sendo de desenvolvimento económico e social. As políticas são um 

conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado diretamente ou indiretamente, com a 

participação de entes públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de cidadania, de forma 

difusa ou para determinado seguimento social, cultural, étnico ou econômico (BRASIL, 2017e). 
19 MEC antecipa idade de alfabetização para o final do 2º ano do Ensino Fundamental, geralmente acontece por 

volta dos sete anos de idade (BRASIL, 2017a) 
20  Conforme a LDBEN/96, a educação básica é o primeiro nível do ensino escolar no Brasil.  Compreende três 

etapas: a educação infantil (para crianças com até seis anos), o ensino fundamental (para alunos de sete aos 14 

anos) e o ensino médio (para alunos de 15 a 17 anos). A Educação Infantil é compotas por creches (crianças de 

zero a três anos) e pré--escola (quatro e cinco anos) (BRASIL, 1996). 
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2.1 Contexto histórico do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

 

Desde 2001 o Ministério da Educação (MEC) passou a contemplar ações de formação 

continuada destinadas às professoras alfabetizadoras, com a disponibilização de programas 

que pudessem contribuir para a alfabetização das crianças no Ensino fundamental, com o 

objetivo de melhorar a qualidade do processo ensino aprendizagem, como o Programa de 

Formação de Professores Alfabetizadores21 - Profa (BRASIL, 2001a), cuja proposta era 

orientar as ações educativas de alfabetização na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e 

na Educação de Jovens e Adultos (EJA); estendendo-se, posteriormente, com o Programa de 

Formação Continuada Docente para as séries iniciais do Ensino Fundamental Pró-

Letramento22 (BRASIL, 2006a), que consistiu numa mobilização pela leitura e escrita, 

iniciado em 2007 sendo que, na sequência, veio o Programa de Apoio a Leitura e Escrita - 

Praler23 (BRASIL, 2006b), cujas ações são as mesmas que configuram a atual política 

nacional de alfabetização, e isso culminou no Pnaic, um programa pensado e implantado no 

contexto da gestão do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff (2011-2014). 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - Pnaic surgiu em 2012 como um 

desdobramento do Plano de Metas e Compromissos Todos pela Educação24, conforme 

estabelece em seu artigo 2, inciso II, “alfabetizar as crianças até no máximo oito anos de 

idade” (BRASIL, 2007). Portanto, o Pnaic é produto de uma política pública25  de formação 

continuada, que visa mobilizar um conjunto de ações em busca de alfabetizar letrando todas 

as crianças oriundas das escolas públicas brasileiras.  

A principal inspiração do Pnaic foi o Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic) 

(CEARÁ, 2007), um programa implantado no Estado do Ceará, em função do baixo Índice de 

 
21 Profa – Programa de Formação de Professores Alfabetizadores foi um programa lançado pelo MEC em 2001 e 

finalizado em 2002, que buscava a competência profissional do alfabetizador, destacando-se, dentro do contexto 

da sala de aula, o papel do professor. (BRASIL, 2001a). 
22 Pró-Letramento – Um programa de formação continuada de professores realizado pelo MEC em parceria com 

universidades, e tinha como objetivo à melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e matemática 

nos anos iniciais do ensino fundamental (BRASIL, 2006a).  
23 Praler é uma iniciativa do MEC, em consonância com as políticas de investimentos no processo de 

alfabetização no início da alfabetização (BRASIL, 2006b). 
24 O discurso oficial, protagonizado pelo Governo Federal, “de que a alfabetização foi e está sendo considerada 

como o maior e mais importante desafio a ser enfrentado por toda a sociedade, incluindo os entes federativos 

(União, Estados e Municípios)”, culminou com o lançamento, em 2007, do Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação (BRASIL, 2007). 
25 Políticas públicas são um conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos (nacionais, 

estaduais ou municipais) com a participação, direta ou indireta, de entes públicos ou privados que visam 

assegurar determinado direito de cidadania a vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, 

cultural, étnico ou econômico.  
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Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do Estado. A implantação do Paic26 aconteceu 

no ano de 2007 no município de Sobral, posteriormente expandido para os demais municípios 

do Estado. Foi um programa criado para solucionar os baixos resultados dos problemas de 

aprendizagens apresentados pelos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental. Nesse contexto, 

ressaltamos que o Pnaic é fruto da experiência de dois programas, um de abrangência 

nacional, o Pró-Letramento e, o outro a nível estadual, o Paic, ainda em vigência no Ceará. 

O Pnaic iniciou suas atividades em 2013 estabelecendo ênfase na formação em língua 

portuguesa, seu segundo ano de formação aconteceu em 2014 e teve como prioridade a 

alfabetização matemática. Nenhuma diferença nas demais propostas que antecederam o Pnaic, 

já que a preocupação inicial das intervenções mantinha o mesmo foco nas duas disciplinas. A 

única diferença foi que nos anos de 2014 e 2015 passou a integrar Artes, Ciências Humanas e 

Ciências da Natureza em sua formação. No ano de 2016 abordou aspectos como: 

fortalecimento das estruturas estaduais e regionais de gestão do programa, monitoramento da 

execução e avaliação periódica dos alunos. 

No ano de 2017, o Pnaic teve alterações consideradas a partir dos problemas advindos 

dos altos índices de crianças que chegavam ao final do ciclo de alfabetização e não eram 

consideradas alfabetizadas27 de acordo com os dados da Avaliação Nacional da 

Alfabetização28 (ANA). Em 2013 e 2014, o Ministério da Educação (MEC) levado a repensar 

suas políticas de alfabetização, lançou a ampliação do Pnaic para Educação Infantil. Isso fez 

com que os organizadores promovessem mudanças, expandindo e estruturando o Pnaic para o 

ano de 2017. 

A expansão do Pnaic para EI aconteceu por meio da Portaria nº 826, de 7 de julho de 

2017 (BRASIL, 2017c, p. 1). O Artigo 2º determina em seu 2º parágrafo que as ações do 

Pnaic terão como foco 

 

os estudantes da pré-escola e do ensino fundamental, cabendo aos professores, 

coordenadores pedagógicos, gestores escolares e gestores públicos uma 

responsabilidade compartilhada no alcance do direito da criança de escrever, ler com 

 
26 O surgimento do Programa de Alfabetização na Idade Certa – Paic foi devido a problemas detectados na 

formação inicial dos professores alfabetizadores, então, com auxílio da União dos Dirigentes Municipais de 

Educação - UNDIME e do Fundo das Nações Unidas para a Infância - Unicef, o Estado do Ceará conseguiu a 

adesão de 60 municípios, e concentrou-se em cinco eixos: gestão da educação municipal, avaliação externa, 

alfabetização, educação infantil, literatura infantil e formação do leitor (CEARÁ, 2007). 
27 Considerando os dados apresentados no resultado da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) em 2013 e 

2014, com um baixo rendimento das crianças em Língua Portuguesa e Matemática (BRASIL, 2017b). 
28 A ANA é um teste de larga escala, elaborado a partir do Banco Nacional de Itens (BNI) do Inep. No 

documento Orientados para o PNAIC 2017, constam os dados da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) 

apenas dos anos de 2013 e 2014. Entretanto, os resultados atuais da ANA datam 2015, 2106 e 2017, estão 

disponíveis em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/painel-educacional. 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/painel-educacional
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fluência e dominar os fundamentos da Matemática no nível recomendável para sua 

idade. 

 

 

O MEC foi o responsável por estender o Pnaic para a EI no ano de 2017, cabendo ao 

Distrito Federal, estados e municípios reafirmarem o compromisso com a alfabetização e 

letramento da criança. Ao MEC coube colocar competência, generalização e legitimidade 

jurídica do compromisso referente à alfabetização sob a responsabilidade dos estados e 

municípios. Resta-nos uma pergunta: ao propor uma política de formação continuada a nível 

de alfabetização a todos os professores da pré-escola, delega-se responsabilidade a quem 

alfabetizar essas crianças na EI? 

O Caderno de Apresentação do Pnaic para a EI, intitulado “Leitura e escrita na 

Educação Infantil”, carrega o mesmo nome do projeto que veio sendo desenvolvido desde 

2008, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), 

Coordenação Geral de Educação Infantil pertencente à Secretaria de Educação 

Básica/Ministério da Educação. O Caderno explica o teor do conteúdo a ser desenvolvido 

durante as formações continuadas. O projeto teve como ponto de partida a formação de 

leitores, a cultura escrita e os questionamentos em relação a criança de zero a cinco e sua 

capacidade em ler e escrever na EI.  

Os conteúdos orientadores do curso são organizados em módulos e depois 

subdivididos, em nove cadernos, estruturados em três seções cada, unindo prática e teoria. Os 

cadernos de estudo estão vinculados às universidades públicas29, responsáveis pela formação 

dos orientadores de estudo, que, por sua vez, organizaram os estudos dos formadores locais, 

os quais foram repassados aos professores alfabetizadores atuantes nas turmas de pré-escolas. 

No primeiro ciclo de formação destinado à EI, os organizadores selecionaram 

cadernos com temas específicos que pudessem contribuir com às especificidades do professor 

em relação ao trabalho com a criança, relacionando os conteúdos entre si. 

Nessa perspectiva, os cadernos de formações e os objetivos de cada unidade ficaram 

assim distribuídos: 

 

 

 

 
29 As edições anteriores do PNAIC foram supervisionadas pela Universidade Federal de Goiás (UFG), no Ano de 

2017. Quando implantaram na educação infantil, a UFG deixou de supervisionar o trabalho e este passou a ser 

supervisionado pela Universidade Estadual de Goiás (UEG). 
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Quadro 1 – Cadernos de Formação do Pnaic para Educação Infantil 

 
CADERNOS DE ESTUDOS – EDUCAÇÃO INFANTIL – PNAIC 2017/2018 

CADERNO TEMÁTICA PRINCÍPIO NORTEADOR 

 

 

Caderno 0 

 

 

Leitura e escrita na Educação 

Infantil - Apresentação 

Nesse caderno, apresenta-se o curso “Leitura e Escrita na 

Educação Infantil” e seu objetivo geral, que é a formação 

de professoras de Educação Infantil, para que possam 

desenvolver, com qualidade, o trabalho com a linguagem 

oral e escrita em creches e pré-escolas. 

 

 

Caderno 1 

 

 

Ser docente na educação infantil 

Nesse caderno, leva-se o professor a refletir sobre a 

especificidade do fazer docente na Educação Infantil, um 

ensino comprometido com o respeito às crianças de até 

cinco anos como sujeitos de direitos, ativos e capazes.  

 

 

 

Caderno 2 

 

 

Ser criança na Educação Infantil: 

infância e linguagem 

Nesse caderno, dirige-se a atenção do professor à 

criança, que, no processo de descoberta do mundo, 

constrói e é construída pela linguagem, seja nos gestos, 

no olhar, nos sons, na fala, nas brincadeiras, nas histórias 

que inventa, nas relações que estabelece ou nas 

preferências que manifesta.  

 

 

Caderno 3 

 

Linguagem oral e linguagem 

escrita na Educação Infantil: 

práticas e interações 

Nesse caderno, analisa-se a cultura escrita (ou culturas 

do escrito) como um modo específico de expressão da 

cultura – a linguagem escrita –, na qual adultos e 

crianças estamos de alguma forma inseridos, com 

diferentes níveis de produção e de participação. 

 

 

 

Caderno 4 

 

 

Bebês como leitores e autores 

Nesse caderno, aborda-se as especificidades do trabalho 

com os bebês, esses seres tão delicados e, ao mesmo 

tempo, tão ativos e capazes. É explicado como os bebês, 

nas suas relações com os outros, vão construindo 

sentidos, e como os vínculos precoces com o adulto são 

fundamentais nesse processo. 

 
 

 

Caderno 5 

 
 

 

Crianças como leitoras e autoras 

Nesse caderno, leva-se o professor a entender sobre o 

desenvolvimento da leitura e da escrita na faixa de três a 

cinco anos de idade. Serão apresentadas diferentes 

concepções teóricas sobre o desenvolvimento da criança 

e quais implicações para as práticas de leitura e escrita na 

Educação Infantil.  

 
 

Caderno 6 

 
 

Currículo e linguagem na 

Educação Infantil 

Nesse caderno, instiga-se os professores a fazer uma 

análise mais aprofundada sobre as relações entre os 

pressupostos teóricos, práticas pedagógicas, 

planejamento, organização do cotidiano e avaliação na 

Educação Infantil. 

 

 

Caderno 7 

 

Livros infantis: acervos, espaços 

e mediações 

Nesse caderno, explicitam-se as políticas públicas do 

livro e da leitura, em especial o Programa Nacional 

Biblioteca na Escola (PNBE) e os processos de seleção 

dos títulos destinados à Educação Infantil. 

 

 

 

Caderno 8 

 

 

Diálogo com as famílias: a leitura 

dentro e fora da escola 

Nesse caderno, aprofunda-se a análise do tema leitura e 

escrita na Educação Infantil, e das práticas sociais que 

giram em torno da leitura e da escrita, conduzidas por 

diferentes famílias e em diferentes cidades, para levar o 

professor a refletir sobre as potencialidades da 

articulação das práticas que são desenvolvidas no 

contexto escolar. 

Fonte: Dados elaborados pela pesquisadora com base no Documento Orientador – Pnaic em ação 2017 em 

03/03/2019. 

 

Os cadernos, que foram elaborados para grupos de docentes da EI, tiveram como foco 

a leitura e escrita de crianças de zero a cinco anos de idade, como se pode perceber nos 
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cadernos 3, 4, 7 e 8. Em sua estrutura, também é possível notar objetos controladores do 

processo pedagógico determinando como o professor deve ensinar em sala de aula. A função 

do professor é ser conhecedor do processo de desenvolvimento infantil. Diante disso, Arce e 

Dandolini (2009, p. 85) afirmam: 

 

o trabalho das professoras de educação infantil refere-se ao pleno desenvolvimento e 

humanização das crianças [...] esses conhecimentos de causa possibilitam à 

professora a visão entre o ponto de partida e o ponto de chegada do trabalho 

pedagógico, sem os quais não é possível agir para transformar a possibilidade em 

realidade. 

 

 

As propostas elencadas nos cadernos de formações deveriam gerar no professor um 

perfil que contribuísse para um debate teórico, baseado nas experiências em relação aos 

direitos de aprendizagens da criança e nos processos de alfabetização próprios para a EI. 

Diante disso, tornam-se visíveis obstáculos que agem como inibidores do desenvolvimento de 

uma formação crítica, e um dos desafios é encontrado nos materiais didáticos utilizados para 

esse processo. 

Apesar de 2017 ser o primeiro ano de implantação do Pnaic para a EI, o Documento 

Orientador (BRASIL, 2017b) apresentou fragilidades em sua implantação, pois, devido ao 

corte de verbas, não foi distribuído aos professores o material impresso, ficando sob 

responsabilidade dos municípios que aderiram ao Pnaic, com autonomia e flexibilidade, 

providenciar e escolher a melhor forma de trabalhar esse material com os professores de pré-

escola. 

Outra fragilidade apresentada pelo programa está relacionada ao corte das bolsas para 

o ano de 2017/2018, visto que nas versões anteriores todos os participantes contaram com 

apoio financeiro. Segundo a Resolução nº 12, de 6 de setembro de 2017 da portaria 867 

(BRASIL, 2017d, p. 1), 

 

ficam estabelecidas as normas e procedimentos para o pagamento de bolsas de 

estudo e pesquisa aos participantes da formação continuada no âmbito do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – Pnaic e do Programa Novo Mais 

Educação – PNME, implementados pela Secretaria de Educação Básica do 

Ministério da Educação –SEB/MEC com base nas Portarias MEC nº 826, de 7 de 

julho de 2017, e nº 851, de 13 de julho de 2017. 

 

 

 Para o ano de 2017/2018, além de os materiais não terem sido impressos, as bolsas de 

estudos foram destinadas apenas aos profissionais da Educação Básica das redes públicas de 

ensino que ministraram e coordenaram os cursos de aperfeiçoamento e para os profissionais 
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que participaram da elaboração dos materiais e conteúdo para a formação continuada. A 

concessão das bolsas para o ano de 2017/2018 esteve condicionada aos requisitos e 

atribuições previstos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fundeb)30 e 

destinava-se apenas aos participantes descritos no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 – Apoio financeiro do Pnaic – 2017/2018 

 

APOIO FINANCEIRO – BOLSAS 

EQUIPE FUNÇÃO QUANTIDADE VALOR 

 

Equipe de 

Gestão 

Coordenador Estadual 1 por UF 1.500,00 

Coordenador Undime 1 por UF 1.500,00 

Coordenador de Gestão 1 por UF 1.500,00 

Coordenador Regional 1 por regional conforme a organização das 

redes de ensino na UF 

 

1.200,00 

Coordenador Local 1 por Munícipio 1.000,00 

 Coordenador da formação 1 por UF 1.500,00 

Formador estadual 1 para 10 formadores regionais 1.200,00 

 Formador regional 1 para 20 formadores locais 1.000,00 

Equipe de 

formação 

Formador local – Educação 

Infantil 

1 para 25 coordenadores pedagógicos 765,00 

 Formador local – 1º ao 3º 

ano 

1 para 25 professores e coordenadores 

pedagógicos 

765,00 

 Formador local - Novo Mais 

Educação 

1 para 25 articuladores da escola 765,00 

Equipe de 

pesquisa 

Coordenador de pesquisa 1 por Projeto 1.200,00 

 

Pesquisador O quantitativo varia conforme o Projeto 400,00 

Fonte: Dados elaborado pela pesquisadora com base no Documento orientador – Pnaic em ação 2017, em 

19/03/2019. 

 

É importante destacar o fato de as bolsas não terem sido destinadas aos professores 

cursistas, conforme consta no Documento Orientador (BRASIL, 2017b) nem aos 

coordenadores pedagógicos, já que esse último foi integrado de modo informal a partir de 

2016 às formações do Pnaic. Há de se considerar que, além do corte das bolsas para os 

professores cursistas, estes também não foram dispensados de suas atribuições diárias para 

participar das formações do Pnaic. Além disso, a Medida Provisória nº 586, de 8 de novembro 

de 2012 (BRASIL, 2012), dispôs sobre apoio técnico e financeiro da união aos entes 

Federados que aderiram ao Pnaic e explicita que este financiamento objetiva dar suporte à 

formação continuada dos professores alfabetizadores, como também dar reconhecimento aos 

 
30 O Fundeb foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo 

Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério - Fundef, que vigorou de 1998 a 2006 (BRASIL, 2007). 
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resultados alcançados pelas escolas e profissionais na execução das ações do Pnaic. No 

entanto, devido a inúmeras mudanças ao longo do programa, a concessão de bolsas sofreu 

alterações para a edição do Pnaic 2017/2018. Para Aranda, Viédes e Lins (2018, p. 47): 

 

é preciso que haja a compreensão que a qualidade está interligada à valorização dos 

profissionais de educação, nesse caso, são os professores e coordenadores que estão 

no universo escolar, envolvidos diretamente na gestão do processo alfabetizador no 

ciclo de alfabetização e devem ser valorizados e reconhecidos. 

 

 

Nesse sentido, as respectivas bolsas deveriam ter sido sustentadas aos professores 

cursistas, conforme as edições anteriores, pois são esses profissionais que estão diretamente 

ligados às crianças, que são os sujeitos foco das formações do Pnaic, segundo as autoras. Mas 

o nosso objeto de estudo não consiste em realizar comparativos entre as diversas edições do 

Pnaic. O objetivo aqui é apenas levantar elementos estruturais que repercutiram no 

desenvolvimento do Programa na edição de 2017, que é a primeira que focalizou o professor 

de EI.  

Por se tratar de uma estrutura de funcionamento em rede, o Pnaic contou com um 

Comitê Gestor Nacional, formado pelo Sistema Integrado de Monitoramento e Controle – 

Simec, conforme consta no  Documento Orientador (2017b),  que foi o responsável por 

organizar uma coordenação institucional em cada estado, Distrito Federal e municípios, para 

controlar conteúdos, frequência, carga horária e o controle das bolsas de cada participante. 

Sobre o conteúdo e a carga horária prevista no caderno orientador, para a EI, seriam, no 

mínimo, 120 horas, em um curso presencial, com a duração de dois semestres letivos. Cada 

uma das unidades seria trabalhada em quatro horas/aula, perfazendo um total de 96 horas. O 

restante das horas seria trabalhado na modalidade a distância: com leituras, discussão de 

livros de literatura (grupo de leitura) e outras atividades propostas pela instituição responsável 

por desenvolver o curso, articulando teoria e prática. 

No entanto, diferentemente do que consta no Documento Orientador (BRASIL, 

2017b), a carga horária repassada aos professores formadores locais e aos cursistas teve um 

total de 100 horas, por meio de estudos e atividades práticas presenciais e online, com base no 

Programa Pró-Letramento. Os encontros previstos para os meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2017, dando continuidade nos meses de março, abril e maio do ano de 2018, 

aconteceram de forma condensada nos meses de novembro e dezembro de 2017.  
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O quadro a seguir, referente ao cronograma, apresenta os objetivos que foram 

trabalhados durante os três encontros presenciais, com uma carga horária de oito horas cada 

encontro. 

 

Quadro 3 – Formações locais presenciais do Pnaic para Educação Infantil 

 
FORMAÇÕES PRESENCIAIS E SEUS OBJETIVOS 

 

ENCONTROS 
CARGA 

HORÁRIA 

 

OBJETIVOS 

 

1ª Formação 

 

8h 

Produzir com os professores, a partir do debate, diagnóstico referente às 

questões da Alfabetização e do Letramento nos contextos de Educação 

Infantil de crianças de 4 e 5 anos; 

 

 

2ª Formação 

 

 

8h 

Compreender os fundamentos biológicos e socioculturais do 

desenvolvimento da criança refletindo o papel dos adultos na 

constituição da subjetividade infantil e pensando a escola como lugar de 

cultura em que dialogam com as crianças, professores e suas histórias de 

vida; 

Refletir sobre a especificidade do fazer docente na Educação Infantil, 

comprometido com o respeito às crianças de até cinco anos como 

sujeitos de direitos, ativos e capazes; 

 

 

 

3ª Formação 

 

 

 

8h 

Discutir os processos de imersão e participação da criança na “cultura 

escrita” ou “cultura do escrito”; 

Compreender os processos de apropriação da linguagem pela criança, 

nas interações com os outros, na mediação com a cultura; 

Reconhecer princípios para a realização de um trabalho pedagógico, 

dialógico e significativo, com a linguagem verbal (oral e escrita) na 

Educação Infantil e as diferenças e semelhanças em relação àquele 

desenvolvido no Ensino Fundamental. 

Vivenciar a proposta de estudo do caderno 3 do material do curso 

“Leitura e escrita na Educação Infantil” e aprofundar aspectos 

relevantes; 

Compreender alguns princípios que orientam o trabalho pedagógico e a 

escolha de atividades a serem realizadas com as crianças pequenas em 

contextos de educação formal; 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora com base nos materiais disponibilizados para os encontros 

presenciais pelas Formadoras regionais em 19/02/2019 

 

A análise do quadro 3 nos permite perceber o aligeiramento e a imensa condensação 

dos conteúdos trabalhados. Foram três encontros na modalidade presencial; os demais 

aconteceram fragmentados e a distância, com atividades dirigidas relacionadas aos cadernos 

de estudos da EI. Devido à fragmentação do curso, os três últimos aconteceram por meio de 

uma educação que cresce cada vez mais impulsionada pelos programas de governo, são as 

chamadas Educação à Distância (EAD). Frente a isso, Martins (2018, p. 130) nos lembra que 

 

as ações do Estado passam a ter dupla face: de um lado, retira investimentos para 

instituições públicas e de outra cria nichos de mercado a partir da retirada de 

direitos, a exemplo do surgimento das grandes empresas de educação, que 

movimentam hoje, no Brasil, milhões de reais. 
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Essa autora ainda ressalta que o único objetivo consiste na ampliação dos espaços 

rentáveis para uma acumulação financeira e essa ampliação gera uma desvalorização do 

trabalho docente. Os programas de governo estão preocupados com a obtenção do lucro e não 

com políticas de valorização docente, mas com políticas voltadas para uma visão neoliberal 

de educação. Seguindo por esse viés, Martins (2018, p. 138) aborda que 

 

sob a égide da mercantilização também da educação, as instituições de ensino 

encontram-se cada vez mais subjugadas aos modelos de gestão empresarial e aos 

parâmetros de avaliação externa, que centram o olhar no produto com o mais 

absoluto descaso em relação ao processo e às condições objetivas nas quais ele 

ocorre, notadamente no que tange ao salário do docente. 

 

 

No discurso neoliberal, segundo a autora citada, a educação deixa de fazer parte do 

campo político e social e passa a fazer parte do mundo empresarial. Esse modelo de educação 

empresarial está longe de se relacionar com uma educação escolar de qualidade social, cujo 

escopo seria um ideal maior de desenvolvimento humano. 

Essa visão empresarial de educação torna-se desrespeitosa com o educador em todos 

os seus diretos, pois usam-se as avaliações externas e internas com o objetivo de verificar o 

nível de aprendizado das crianças e o desempenho do educador. Conclui-se, portanto, que a 

escola abordada pelo neoliberalismo assume um discurso de mercado, com técnicas de 

gerenciamento que esvaziam o conteúdo político da cidadania. 

Dessa maneira, “o idealismo neoliberal ganha força, pois tem seu conteúdo ideológico 

voltado para o individualismo, a competitividade, transformando a prática do professor em 

algo engessado, com interesses econômicos atrelados às ordens das instituições que mais 

tumultuam do que colaboram” (BORGES, 2017, p. 23). Assim, a educação está sendo 

mercantilizada, uma das provas está na implantação do Pnaic para a EI. Com isso, a formação 

continuada assume um novo formato, com procedimentos, técnicas e “métodos inovadores” 

com o objetivo de atingir uma educação denominada de qualidade total, a qual está mais 

voltada para a competência técnica do docente em sala de aula. Para Sito (2011, p. 7), a 

qualidade total que foi levada para o campo educacional manifesta-se como discurso oficial 

para a teoria neoliberal, pois trata-se de uma “proposta ideológica que visa, na esteira da 

política neoliberal, ajustar a educação enquanto campo estratégico, a lógica empresarial 

voltada às necessidades de mercado”. 

Para melhor analisarmos a formação continuada, precisamos pensá-la como parte 

integrante de uma atividade de valorização docente e que não se limita às formações prontas, 
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mas que a concebe como parte importante do cenário de busca e construção de sua prática 

pedagógica. 

 

2.2 O Pacto e a formação continuada na perspectiva da alfabetização na Educação 

Infantil 

 

No ano de 2015, as diretrizes do Pnaic foram pensadas com o propósito de qualificar a 

prática docente nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Sendo assim, o Pnaic (BRASIL, 

2015b) foi planejado para ser considerado um dos maiores programas de formação continuada 

de professores que o MEC já desenvolveu. 

No entanto, a proposta de implantação do Pnaic na EI no ano de 2017 tem sido alvo de 

muitos debates e o MEC procura concretizar o aperfeiçoamento das professoras, 

estabelecendo uma política regulatória e descentralizada para garantir o acesso à formação, 

oferecendo materiais e conteúdo que engessam a prática do professor. 

Para compreender um pouco mais sobre trabalho docente e sobre formação continuada 

para professores de EI, voltaremos a falar da Constituição Federal, promulgada em 1988, que 

estabelece, em seu artigo 6º, a educação como um direito social. Com base nesta, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96), aprovada em dezembro de 1996, 

traz, no artigo 2, os princípios e fins da Educação Nacional estabelecendo que “a educação, 

dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996). 

E ainda estabelece, no artigo 29, que “a educação infantil, primeira etapa da 

Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 

(cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 

ação da família e da comunidade”. A lei não sugere o avanço da criança no processo de 

escolarização, entretanto, prioriza questões que favorecem o desenvolvimento da criança, 

levando a contribuir para uma formação antiescolar do indivíduo.  

No que tange à EI, concordamos com Arce (2012) quando não defende uma educação 

antiescolar, que superestima as “pedagogias da infância”, sugerindo uma desintelectualização 

e a desvalorização docente sobre o ato de ensinar, em virtude da fetichização da infância31. 

 
31 A fetichização da infância é uma das manifestações de uma sociedade contemporânea alienada, que age, de 

uma certa forma, com a naturalização da infância, e a criança se torna “modelo” a ser seguido pelo adulto. Neste 
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Discurso pedagógico desta natureza torna a “inserção da criança na vida social um processo 

natural, universal e imutável, não deixando aparecer seu caráter histórico” (ARCE, 2012, p. 

145). Em outras palavras, o que aparenta ser a valorização da criança constitui-se na 

desvalorização da educação escolar. 

De modo complementar, para Arce (2012), é preciso ir a raiz do problema e assumir 

uma posição firme relacionada à educação escolar e à transmissão de conhecimentos, como 

produto da atividade definida de ensino por parte do professor. É possível notar que as Leis 

voltadas para a formação continuada educacional defendem uma valorização ética, política e 

estética do trabalho pedagógico, diferenciando a especificidade das crianças pequenas vistas 

como sujeitos históricos de direitos. Todavia, em muitos aspectos, a relação criança e 

professor é explorada como uma multiplicidade de seres em formação, incompletos e 

dependentes das relações sociais e culturais humanas.  

Partindo desse pressuposto, a Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, estabelece 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 2010, p. 5) 

e, em seu artigo 11, garante os direitos do desenvolvimento integral da criança, determinando 

que 

 

na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve prever formas 

para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das 

crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que 

serão trabalhados no Ensino Fundamental. 

 

 

De acordo com as normas, são as interações práticas cotidianas responsáveis por 

construir a identidade pessoal e coletiva da criança: ela brinca, imagina, fantasia, deseja, 

aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentimentos sobre a natureza e 

sobre a sociedade, produzindo cultura. 

Diante desse contexto, compreender um programa de formação continuada no âmbito 

do Pnaic requer uma análise de todo o contexto, não apenas do conteúdo, dos referenciais 

teóricos e da formação docente, mas também dos conflitos e interesses políticos presentes nas 

diretrizes de implementação. Nesse sentido, o Art. 1º da Portaria 826, de 7 de julho de 2017, 

(BRASIL, 2017c) dispõe sobre ações e diretrizes gerais do Pnaic Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa - Pnaic, que passa a abranger: 

 

 
caminho, não é o adulto que guia a criança; pelo contrário, o adulto vai aprender com a criança e cada um vai 

construir seu conhecimento (ARCE, 2012). 
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I - a alfabetização em língua portuguesa e em matemática; II - a realização de 

avaliações com foco na alfabetização, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP; e III - o apoio gerencial, técnico e financeiro 

aos entes que tenham aderido às ações do PNAIC, para sua efetiva implementação. 

 

 

Com base nessa portaria, as ações do Pnaic se apoiam em quatro eixos de atuação 

(BRASIL, 2015b, p. 10): 

 

1. Formação continuada presencial para os professores alfabetizadores e seus 

orientadores de estudos; 2. Materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio 

pedagógico, jogos e tecnologias educacionais; 3. Avaliações sistemáticas; 4. Gestão, 

controle social e mobilização. 

 

 

O eixo estruturante do Pnaic é a formação continuada e tornou-se “o documento” 

capaz de superar os problemas que impedem a aprendizagem inicial da língua escrita. Se 

partirmos da definição central de formação continuada32 como eixo central de um programa 

de governo como o Pnaic pela alfabetização na idade certa, a formação de competências e a 

formação reflexiva do professor passam a ser compreendidas como eixos metodológicos do 

programa que visa elevar os números das avaliações em torno da alfabetização por meio de 

trocas de experiências e práticas reflexivas docentes. 

Diante desse contexto, para Martins (2015, p. 9), os defensores da pedagogia do 

professor reflexivo percebem que a “formação do professor significa promover condições 

para que ele mesmo reflita sobre o modo pelo qual se forma”. A autora discorda desse modelo 

de formação de professor que não o leva à reflexão, como se pode ver no trecho a seguir 

transcrito 

 

uma forte emergência de estratégias de personificação e individualização 

educacionais que sugerem a formação de professor centrada na atividade cotidiana 

da sala de aula, na sua maneira de ser professor, centrada, portanto, em sua 

experiência própria. O saber da experiência adquire grande importância, ocupando 

um espaço outrora concedido à formação teórica metodológica e técnica. 

 

 

Pontuada pela autora citada, essa tendência pode ser identificada nas propostas do 

Pnaic (BRASIL, 2012), nas quais a formação inicial tem sido irrelevante para a formação do 

professor, apresentando-se a formação continuada como compreensão de superação da 

realidade. Assim sendo, a formação continuada foi conduzida de forma planejada para que o 

 
32 A formação continuada, um dos eixos estruturantes do Pnaic, é o objeto principal deste estudo, porém, na 

sequência, outros eixos poderão ser abordados para melhor compreensão do leitor sobre o programa. 
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docente reflita sobre sua prática, com isso, surge um perfil novo de professor para a século 

XXI, seguindo os propósitos do Pnaic. 

Diante dessa concepção de formação de professor, Duarte (2011, p. 3) apresenta 

ideário do “aprender a aprender”, “como uma expressão inequívoca das proposições 

educacionais afinadas com o projeto neoliberal, considerado projeto político de adequação das 

estruturas e instituições sociais às características do processo de reprodução do capital no final 

do século XX”. 

Ao denominar a pedagogia do “aprender a aprender” como uma junção das tendências 

da pedagogia das competências, do construtivismo e da escola nova, Duarte (2005) se opõe à 

afirmação de que aprender por si próprio é melhor que aprender por meio da transmissão de 

conhecimentos por outras pessoas; em outras palavras, aprender sozinho auxiliaria no 

aumento da autonomia individual. 

Concordamos com o autor, quando este não se apresenta contra o desenvolvimento 

intelectual de forma autônoma por parte do indivíduo em buscar novos conhecimentos. O que 

é apresentado por Duarte (2008, p. 8, grifos no original) está no “fato de que as pedagogias do 

‘aprender a aprender’ estabelecem uma hierarquia valorativa, na qual o aprender sozinho 

situa-se em um nível mais elevado que o da aprendizagem resultante da transmissão de 

conhecimentos por alguém”. Para o autor, esses pressupostos das tendências pedagógicas 

ocasionam na desvalorização do saber escolar, com base na alegação de que deve acontecer 

uma transferência do papel do professor para o de formador. 

Na perspectiva da pedagogia das competências, o papel do professor, na formação da 

criança, torna-se necessário “no sentido de possibilitar a construção e a reconstrução do saber-

fazer produzido a partir da experiência” (BRASIL, 2016b, p. 22), visto que o lema “aprender 

fazendo” está sendo colocado como ideal, tanto em relação à educação de crianças quanto à 

formação dos professores. Dessa forma, as relações sociais criadas no interior de uma 

instituição educacional são formadas por diferentes nuances interpessoais que envolvem 

diversas relações sociais, culturais e econômicas. 

Em relação aos conteúdos e discursos veiculados no material formativo, é preciso 

reconhecer que o programa de formação cumpre finalidades específicas e sua manifestação 

acontece de maneira velada em determinadas representações sociais de modo a formar um 

profissional alienado, com habilidades e técnicas que não favoreçam a sua capacidade crítica 

de analisar seu próprio processo de trabalho. Frente a isso, Arce e Dandolini (2009, p. 56) 

apresentam o novo perfil, “um professor competente tecnicamente e inofensivo 

politicamente”, que preza mais pela formação técnica do que por uma formação teórica.  
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Nos materiais online disponibilizados para a formação continuada de professores para 

a EI, percebe-se uma formação técnica, por meio de imagens que direcionam para a 

construção de um magistério nos moldes normalistas do século XIX, próximo ao XX, uma 

vez que os conteúdos são permeados de imagens e fotografias que nos reportam à pedagogia 

da infância, que defende uma educação fetichizada. 

Arce (2012) traz uma crítica à situação da aprendizagem em relação ao prejuízo do 

ensino na EI e coloca em evidência que a Pedagogia da Infância faz um esforço para 

materializar ou envolver a cultura da infância e a educação escolar tradicional, pois a 

Pedagogia da Infância não identifica a escolarização, o ensino e a transmissão de 

conhecimentos como algo importante para a formação humana do sujeito. Para ela (ARCE, 

2012, p. 142), “a Pedagogia da Infância não somente quer preservar a criança da educação 

escolar, como também quer fazer da infância um refúgio distante das mazelas produzidas pela 

sociedade contemporânea”. Uma pedagogia que eleva a criança ao centro das relações, 

conforme apresentado na figura a seguir: 

 

Figura 1 - O papel do professor em sala de aula 

 

 
     Fonte: Imagem retirada da Coleção Leitura e Escrita para EI Caderno 6 (BRASIL, 2016f, p. 46). 

 

Na tentativa de aproximar os professores de suas formações, o Pnaic usa de recursos 

ilustrativos de forma bem infantilizada. Para isso, “o material foi elaborado tendo como 

objetivo a articulação entre forma e conteúdo”. O conteúdo atuaria pela sua forma, e vice e 

versa. Por isso, buscou-se trazer no material “um projeto gráfico editorial bem-cuidado com 
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ilustrações de autores e ilustradores de referência no campo da literatura infantil” (BRASIL, 

2016f, p. 14). Pode-se perceber na figura 1, a premissa das crianças como protagonistas do 

ensino, e o papel do professor somente como mediador do processo ensino-aprendizagem. 

Considera-se a criança como detentora do saber e de sua vontade de aprender. Entretanto, ao 

analisarmos a realidade, constatamos que essa concepção de educação privilegia as crianças 

oriundas das classes sociais mais privilegiadas social e economicamente, porque desde o 

nascimento, vivem em ambientes em que há muitos tipos de estímulos, inclusive para a leitura 

de livros e para a apreciação de obras de arte, por exemplo. Situação bem diferente vivem as 

crianças oriundas de classes menos favorecidas. Assim, perguntamos: como ficam as crianças 

que vivem em ambientes pobres de estímulos? Elas terão acesso ao conhecimento erudito, 

acumulado pela humanidade? 

Percebe-se uma descaracterização do trabalho docente e em especial do papel do 

professor de EI em relação à especificidade deste trabalho com crianças de 0 a 5 anos. O 

professor está sendo arremessado de sua função precípua, “ensinar”, em defesa de um ideário 

antiescolar, que consiste no ato da negação de ensinar conhecimentos produzidos e 

acumulados ao longo da história. A imagem a seguir retrata essa descaracterização do 

trabalho docente: 

 

Figura 2 - Modelo do quadro de imagens da relação professor aluno 

 

 
      Fonte: Imagem retirada da Coleção Leitura e Escrita para EI Caderno 6 (BRASIL, 2016f, p. 47). 

 

Dessa maneira, nota-se que os cadernos se voltam para uma formação rápida, 

sugerindo ao professor a necessidade de um serviço superficial. O material descaracteriza o 
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papel do professor em relação à criança, pois traz um conteúdo artificial, com o auxílio de 

imagens que se remetem a uma formação infantilizada da profissão docente. Esse discurso 

pedagógico torna a “inserção da criança na vida social um processo natural, universal e 

imutável, não deixando aparecer seu caráter histórico” (ARCE, 2012, p. 145). Essa autora 

ainda destaca a fetichização da infância na abordagem da Pedagogia da Infância, pelo fato de 

tornar a criança um “modelo” a ser seguido pelo adulto. Em tal perspectiva, as crianças são 

vistas como guias e os adultos como seguidores das mesmas. 

Nesse sentido, Martins (2010, p. 20) afirma ser urgente “um modelo de formação 

alternativo, no qual a construção de conhecimentos se coloque a serviço do desvelamento da 

prática social, apto a promover o questionamento da realidade fetichizada e alienada que se 

impõe aos indivíduos”. 

Tal fato tem provocado a desintelectualização do trabalho docente, fortalecendo uma 

ontologia velada, ligada a uma prática imediatista, esvaziada e voltada em si mesma. Nesse 

sentido, debater sobre o papel da educação formal e da EI na sociedade atual se faz essencial 

por dois motivos. Primeiro, por ser compreendido como caráter assistencial; segundo, porque 

pode ser ação de estratégia e prevenção contra o fracasso escolar no Ensino Fundamental.  

Para Saviani (2011, p. 26), a pedagogia histórico-crítica está posicionada claramente 

“a favor dos interesses dos trabalhadores, isto é, da classe fundamental dominada na 

sociedade capitalista. É preciso classificar a pedagogia histórico-crítica enquanto 

possibilidade de uma educação escolar, para isso faz-se necessária sua inserção no contexto 

escolar para construção de uma educação crítica, dotada de sentido e significado, que se dirija 

de fato à transformação social.  

As diretrizes do Pnaic para a formação de 2017 da EI vão de encontro ao que Saviani 

defende como pedagogia histórico-crítica, já que o curso de formação procurou intensificar as 

ações e estratégias do programa, para uma qualificação docente em sua prática diária. 

Segundo Cagliari (1993, p. 18), para se transformar a prática alfabetizadora em práxis 

pedagógica docente, os alfabetizadores “precisam de uma formação especial, mais sólida e 

sofisticada, dada a importância e a complexidade de seu trabalho”. Na contramão dessa 

afirmação, sabemos, pelo diálogo com outros professores, que, em muitos casos, a prática 

pedagógica não foi aprendida com sólido referencial prático. Desta forma, as imagens 

encontradas nos cadernos de formação contradizem os objetivos declarados no mesmo 

material, no que tange ao acesso da criança à cultura escrita e a como esse processo acontece. 

Os cadernos ainda nos levam a questionar se a implantação do programa não seria uma 

antecipação das etapas de ensino, levando a criança a pular essas fases durante sua formação, 
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fragmentando as práticas diárias que possibilitam a implantação de um currículo voltado para 

resultados em avaliações externas. 

A implantação do Pnaic para a EI é sustentada por um discurso hierarquizado, que 

engrandece a formação de professores, efeito cascata conforme apresentado no Documento 

Orientador (BRASIL, 2017b), do qual participam coordenadores gerais, supervisores, 

formadores regionais, coordenadores municipais, formadores locais e, por último, mas não 

menos importante neste cenário educacional, os professores alfabetizadores. O resultado 

desses programas interfere na qualidade social da educação, promovendo ações de controle do 

processo pedagógico e do fazer docente. 

Diante das ações estabelecidas pelos programas de governo, Freitas, L. (2012) define 

três categorias centrais nas reformas educacionais, quais sejam a responsabilização, a 

meritocracia e a privatização. A primeira delas, a responsabilização, acontece por meio de 

testes padronizados e divulgação de desempenho das instituições escolares, como meio de 

recompensa ou culpa pelos resultados obtidos. A segunda categoria consiste na criação de 

ranking para a divulgação dos desempenhos das escolas por meio dos testes padronizados, 

resultando em um sistema meritocrático, que engrandece o mérito individual, sem 

compreender o contexto. E, por último, a privatização decorre das duas primeiras categorias, e 

destina-se a criar um ambiente propício para ampliar e privatizar o sistema público de 

educação. 

Sobre as categorias, o autor citado acrescenta que, cada vez mais, elas têm se mostrado 

presentes no campo educacional, criando uma nova fase destinada às políticas educacionais, 

que valorizam a lei do incentivo e os resultados das avaliações externas e divulga costumes 

arcaicos relacionados ao desempenho da escola, gerando desigualdades sociais e 

educacionais, fortalecendo a concorrência, a meritocracia e o esvaziamento de uma proposta 

crítica de formação humana na escola. 

Eventualmente, do ponto de vista legal, há uma preocupação com a educação. Pode-se 

destacar que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos 

Profissionais do Magistério, instituídas pela Resolução Nº 02/2015, de 1º de julho de 2015, do 

Conselho Nacional de Educação - CNE, têm como finalidade a reflexão sobre a prática 

educacional, primando por um aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do 

profissional docente.  O artigo 1º, parágrafo terceiro (BRASIL, 2015a, p. 4) estabelece que 

 

 a formação docente inicial e continuada para a educação básica constitui processo 

dinâmico e complexo, direcionado à melhoria permanente da qualidade social da 

educação e à valorização profissional, devendo ser assumida em regime de 
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colaboração pelos entes federados nos respectivos sistemas de ensino e desenvolvida 

pelas instituições de educação credenciadas. 

 

 

Do mesmo modo que a formação docente não inicia na faculdade, tampouco termina 

com a sua prática educativa diária; deve ter continuidade e ser ligada à história de vida do 

professor e sua relação estabelecida com o educando, buscando resgatar e valorizar as 

experiências e saberes indispensáveis à sua práxis pedagógica, promovendo a reflexão sobre a 

sua ação educativa no contexto social no qual está inserido. 

Seguindo um padrão de modelos de formações oferecidos pelo MEC, as políticas 

públicas deveriam estar comprometidas com a melhoria do ensino, garantindo condições 

mínimas que viabilizem um trabalho docente de qualidade, enxergando a escola e a própria 

formação continuada como práticas sociais.  Na proposta estabelecida no Pnaic, o educador 

precisa compreender essa formação como uma forma de reflexão simultânea de sua ação, 

entre o que fazer e como fazer (BRASIL, 2016a, p. 20) 

 

alguns aspectos relacionados aos contextos de atuação e de formação dos 

professores influenciam a formação de profissionais reflexivos. É importante que 

tais contextos se constituam em espaços de formação capazes de possibilitar aos 

seus profissionais a aquisição de novos conhecimentos a partir da discussão e análise 

das próprias ações educativas. Nessas instituições, a formação dos professores se dá 

de forma contínua, interativa e dinâmica. Nessa perspectiva, não basta mudar o 

profissional, é necessário mudar também os contextos nos quais ele atua. 

 

 

As tendências pedagógicas impostas pelas políticas de formação na perspectiva de 

uma sociedade capitalista preocupam-se mais em buscar formações que contemplem aspectos 

avaliativos, ou seja, formar o sujeito para as competências, priorizando as habilidades que o 

educando possa vir a desenvolver, e menos com a formação humana do ser social, que se 

configura em uma visão crítica de valorização do desenvolvimento pessoal e profissional dos 

educadores, alunos e instituições escolares. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 2001b, p. 33) concebem a 

ideia de que o papel do Estado é investir na escola, preparando e instrumentalizando crianças 

e jovens para um processo democrático, disponibilizando uma educação laica, gratuita e de 

qualidade, e que possibilite a participação social de todos na sociedade: 

     

o ensino de qualidade que a sociedade demanda atualmente expressa-se aqui como a 

possibilidade de o sistema educacional vir a propor uma prática educativa adequada 

às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da realidade brasileira, que 

considere os interesses e as motivações dos alunos e garanta as aprendizagens 

essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes 
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de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que 

vivem. 

 

 

O Pnaic procura abordar a alfabetização como uma codificação e decodificação de 

códigos ou o domínio de convenções ortográficas, porém a alfabetização ultrapassa esse 

objetivo, tornando-se mais complexa, abrangendo a leitura e a produção de textos visando ao 

ensino de qualidade. De acordo com Martins e Marsiglia (2015, p. 73), “cabe ao professor a 

tarefa de nortear o ensino de maneira que garanta a apropriação da escrita como instrumento 

cultural complexo”. O processo de alfabetização acontece por meio de uma apropriação da 

leitura e da escrita. Isso faz com que a criança aprenda a ler, interpretar e dominar 

instrumentos culturais de elaboração e sistematização do conhecimento. 

Por conseguinte, entendemos que a alfabetização é primordial para a humanização do 

indivíduo e é por meio desse processo que nos tornaremos cidadãos conscientes de nossa 

presença e importância no mundo. É por meio deste domínio da língua oral e escrita que a 

alfabetização se torna um elemento fundamental de participação efetiva, já que, por 

intermédio dessa alfabetização, o homem se comunicará, terá acesso às informações, saberá 

expressar-se e defender o seu ponto de vista. Por meio dessa alfabetização é que o ser humano 

partilha ou constrói diferente visões de mundo. Por isso, cabem à escola a responsabilidade e 

a função de ensinar o homem, garantindo a todos o acesso aos saberes linguísticos e eruditos 

necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos. 

O domínio dos instrumentos necessários à elaboração do saber durante o processo de 

alfabetização implica a superação, por incorporação dos conceitos espontâneos pelos 

conceitos científicos. De acordo com Martins e Marsiglia (2015, p. 73), 

 

a alfabetização compreende todo um processo de apropriação, pelos indivíduos, de 

uma forma específica de objetivação humana: a escrita. Essa objetivação é produto 

histórico do trabalho, da vida social e, como tal, assenta-se, necessariamente, na 

prática social. Se isso confere, quando a escrita deixa de ser compreendida como 

uma unidade de sentido nas práticas sociais, quando se aliena daquilo que lhe 

confere fundamento, tal fato resulta do fracasso no processo de transmissão, 

portanto não há alfabetização. 

 

 

As autoras citadas referem-se à objetivação humana como um produto histórico do 

trabalho, da vida social, que se reflete na prática social. Além disso, Silva, E. (2007, p. 135) 

destaca a importância de uma boa mediação pedagógica dentro do processo de alfabetização, 

 

a mediação pedagógica, necessariamente, precisa ser planejada, organizada e 

transformada em objeto de reflexão pelo coletivo da escola, no sentido de buscar não 
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só o avanço cognitivo dos alunos, mas propiciar as condições afetivas que 

contribuam para o estabelecimento de vínculos positivos entre os alunos e os 

conteúdos escolares. 

 

 

Essas mediações não podem depender apenas da boa vontade do professor; requerem 

recursos humanos e materiais suficientes, assim como estratégias de investimento na 

formação do educador e em uma proposta pedagógica construída coletivamente, pensada para 

todos os participantes do meio escolar envolvidos no processo de aprendizagens. 

Diante dessa perspectiva, o professor busca uma consolidação entre o seu 

conhecimento e sua experiência. E o processo de formação continuada lhe possibilita atualizar 

seu conhecimento frente às mudanças que a sociedade exige. Aliás, como o próprio nome diz, 

uma formação contínua, em que o educador busca se aperfeiçoar e reconstruir o seu saber 

teórico, fortalecendo sua maneira de ensinar. 

Sustentamos a ideia de uma formação continuada de professores na EI, pela ótica do 

método histórico-dialético, que possibilite, de acordo com Lima e Mioto (2007, p. 39), 

“trabalhar sempre considerando a contradição e o conflito; o ‘devir’; o movimento histórico; a 

totalidade e a unidade dos contrários; além de apreender, em todo o percurso de pesquisa, as 

dimensões filosóficas, material/concreta e política que envolvem seu objeto de estudo”. 

Kuhlmann Jr. (1998) traz em suas análises a compreensão a respeito das atribuições da 

EI e da articulação desta com o Ensino Fundamental. O docente de EI não deve distanciar-se 

do seu propósito, que é ensinar, já que as crianças pequenas se interessam por aprender a ler, a 

escrever e a contar. Porém, é necessário que exista uma clareza quanto à especificidade de 

ensinar na EI e, de preferência, é preciso ter a criança como objeto central deste processo; isso 

define o ponto de partida para orientar o trabalho pedagógico. 

É preciso repensar não só as práticas pedagógicas, mas toda a estrutura da EI. É 

preciso avaliar como vem sendo desenvolvido o trabalho educativo e se este está de fato 

alcançando os critérios de uma qualidade tão esperada na educação e não apenas se efetivando 

para cumprir com as metas avaliativas. A seguir, procuramos compreender a concepção de 

“qualidade” proposta para o campo educacional e como tem sido o processo de globalização 

como referência central para este conceito dentro da esfera de ensino, compreendendo esse 

movimento como uma tomada mundial para execução de um projeto neoliberal. 
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2.3 O Pnaic enquanto programa de formação continuada e a qualidade educacional da 

pré-escola 

 

Com a educação orientada pelos argumentos do neoliberalismo33, a palavra de ordem é 

“qualidade”, e se configura como a palavra destaque dos manuais acadêmicos e nos discursos 

pedagógicos, capaz de solucionar todas as mazelas da educação. Para Enguita (2007), a 

qualidade da educação está se transformando em modismos e torna-se visível seu 

compartilhamento enquanto meta coletiva, tornando-se um conceito universal que todos 

utilizam, mesmo discordando de seu entendimento. 

A origem do termo qualidade vem da Gestão de Qualidade Total – GQT ou da TQM 

(Total Quality Management), que consiste em um meio de melhorar a concorrência, a eficácia 

e flexibilidade de organizações privadas e está muito relacionada com a maneira pela qual as 

grandes empresas devem planejar, organizar e compreender cada atividade que depende de 

cada indivíduo, em cada nível na empresa. Em outras palavras, a TQM, para Longo (1996), se 

baseia na melhoria contínua dos produtos, serviços e processos desenvolvidos pelas 

organizações, reduzindo os erros de produção, visando à satisfação do cliente, como também 

a garantia aos trabalhadores de um nível mais elevado de formação. 

A qualidade total, de acordo com Herédia (1997), é uma filosofia de administração dos 

negócios que foi sistematizada e difundida pelo ideólogo norte-americano Edwards Deming, 

conhecida também como modelo japonês de administração dos negócios, que foi amplamente 

divulgada na década de 1940, em nível mundial; mas somente em 1960 esse conceito foi 

incluído aos programas técnicos de produção, controle e gestão. 

O termo “qualidade total” foi transferido para o campo da educação, apresentando-se, 

evidentemente, como discurso oficial na teoria neoliberal. Dito isso, Zitkoski (1997, p. 84) 

esclarece as competências formativas que as empresas almejam no ambiente educacional, 

afirmando que 

 

o que está na raiz das teorias sobre Qualidade Total na educação, de reengenharia do 

ensino, da excelência do ensino é a razão instrumental como a positivação da vida, 

tecnificação do conhecimento, burocratização dos sistemas e atrofiamentos da 

capacidade crítica e criativa do ser humano. 

 

 

 
33 O neoliberalismo pode integrar um sistema econômico, dotado de técnicas de poder que se implementam por 

meio de um conjunto legítimo de reformas no plano econômico, político, jurídico e educacional (GENTILI, 

2001). 

http://www.8idea.com.br/blog/o-que-e-melhoria-continua/
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Por esse motivo, decorre o interesse do sistema capitalista na educação dos futuros 

trabalhadores, por querer enlaçar a educação como se fosse um negócio; e o aluno, um 

produto. Diante disto, a educação é um processo que trata de seres humanos inseridos em um 

sistema de exclusão social, ainda que tenham capacidade de compreensão, de luta e de 

resistência. 

Os argumentos que foram sendo construídos com base nesse conceito de exclusão 

social têm a função de evidenciar a ineficiência do estado, cuja ideologia, segundo Dourado 

(2002, p. 237), tem o papel de justificar a compreensão neoliberal neste contexto 

“ideologicamente difundida apenas como reformulação da gestão do desenvolvimento 

capitalista, na qual a desigualdade é aceita como norma”. A essência da reforma de estado 

ocasionando as reformas educacionais resumia-se em transferir a qualidade do mercado para a 

educação. Disseminava-se a ideia de que só a qualidade da indústria poderia garantir a 

eficiência e eficácia almejadas na educação. Diante dessa dialética, o discurso da qualidade 

total na educação depara-se com um campo produtivo e fértil. E, como resultado, as políticas 

educacionais tornar-se-ão conhecidas por esta perspectiva. 

De acordo com Longo (1996, p. 9, grifos da pesquisadora), “o termo qualidade total 

tem em seu conceito a inserção de seis atributos ou dimensões básicas que lhe conferem 

características de totalidade. Essas seis dimensões são: qualidade intrínseca, custo, 

atendimento, moral, segurança e ética”. Para a autora, a primeira dimensão é a qualidade 

intrínseca, que se relaciona com o produto e sua capacidade em cumprir o seu objetivo. A 

dimensão custo está em segundo lugar e gira em torno da relação custo-benefício34, custo para 

organização que presta o serviço e o preço final para o cliente. A terceira dimensão é o 

atendimento, o qual contém parâmetros que definem o local, prazo e quantidade, demostrando 

importância na prestação de serviços de excelência. A quarta dimensão da qualidade total é a 

moral dos funcionários, que é vista como um ponto primordial na prestação de serviços, já 

que funcionários mal preparados, desmotivados e que não tenham uma consciência plena de 

seu papel na instituição não são capazes de contribuir com a organização. A segurança física 

dos clientes vem em quinto lugar; em outras palavras, o impacto causado pelos serviços 

prestados gera impactos no meio ambiente e isto está relacionado com a segurança. E por 

último, a sexta dimensão do conceito de qualidade total, a ética, que é representada por 

códigos, regras de conduta e valores da organização. 

 
34 Portanto, não é suficiente ter o produto mais barato, mas sim ter o maior valor pelo preço justo. 
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Dessa forma, o conceito de qualidade foi incorporado aos mais diversos setores da 

sociedade, e vem fazendo com que parte dos educadores se atentem para o delineamento 

teórico de novos padrões de produção, consumo, conhecimento, formas culturais e políticas. 

Contrapondo-se aos estudos em torno da temática da qualidade nas organizações e empresas 

privadas, torna-se imprescindível discorrer sobre o que realmente seja a qualidade e quais as 

particularidades lhe são inerentes ao contexto educacional. Nessa trajetória, a divisão entre os 

elementos quantitativos e qualitativos aparece próxima aos novos modelos de organizações 

escolares. 

A partir dessa conjuntura, percebe-se que o conceito de qualidade se tornou um termo 

polissêmico e passou a ser utilizado em diversos campos da sociedade, para apontar serviços e 

objetos que satisfaçam seus usuários e sua origem está mais relacionada aos discursos 

neoliberais. Nesses moldes, dizer que a educação tem qualidade não significa necessariamente 

afirmar que ela esteja ligada ao fato de o professor participar de cursos de aperfeiçoamento 

impostos pelo governo, ou de o aluno frequentar regularmente a escola. Outros fatores, de 

ordem econômica, política e cultural, que envolvem toda a sociedade, precisam ser 

considerados. 

Em contrapartida, investir na educação básica, tendo a qualidade como parâmetro de 

suas diretrizes, ações e metas, torna-se um desafio, principalmente se se pensa o conceito de 

qualidade com um enfoque sócio-histórico. Para Dourado (2007, p. 940), 

  

a qualidade social da educação implica assegurar um processo pedagógico pautado 

pela eficiência, eficácia e efetividade social, de modo a contribuir com a melhoria da 

aprendizagem dos educandos, em articulação à melhoria das condições de vida e de 

formação da população. 

 

 

Quando se buscam melhorias relacionadas à qualidade da educação, faz-se necessário 

realizar medidas que vão além do ingresso e permanência do aluno na escola; ações capazes 

de refutar a situação da baixa qualidade da aprendizagem na Educação Básica também são 

demandadas, o que presume a identificação de ressalvas dentro da política de gestão, 

refletindo sobre as construções de estratégias de mudança do quadro atual. 

A qualidade social da educação fundamenta-se em mudanças, frutos de reformas 

educacionais. Está ligada à superação das desigualdades sociais, procurando meios mais 

eficazes de funcionamento das escolas, assim como o amplo acesso do atendimento escolar. 

Ora, é notório que o foco nas escolas pautado pela qualidade educacional mudou; passou de 

superação das desigualdades para resultados em níveis de eficiência e competência que as 
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escolas consigam atingir. Nesse sentido, Dourado (2007, p. 940) afirma que “o conceito de 

qualidade, nessa perspectiva, não pode ser reduzido a rendimento escolar, nem tomado como 

referência para o estabelecimento de mero ranking entre as instituições de ensino”.  

Antes de nos aprofundarmos nos discursos em torno da “qualidade da educação”, 

recorremos a Dourado e Oliveira (2009, p. 203) para as definições do que entendem por 

educação,  

 

para alguns, ela se restringe às diferentes etapas de escolarização que se apresentam 

de modo sistemático por meio do sistema escolar. Para outros, a educação deve ser 

entendida como espaço múltiplo, que compreende diferentes atores, espaços e 

dinâmicas formativas, efetivado por meio de processos sistemáticos e 

assistemáticos. 

 

 

Essa concepção de educação, de acordo com esses autores, compreende possibilidades 

e limites intermediários a esse desempenho e seu elo de dependência às funções de 

organizações sociais e políticas planejadas pelas formas de civilidade vigente. Nessa direção, 

a educação é percebida na qualidade de componente constitutivo e constituinte das ligações 

sociais ampliadas, colaborando com a transformação e manutenção das relações sociais. 

Frente a isso, a mudança no campo educacional passou a tratar da soma de aparelhos e 

recursos políticos, administrativos e pedagógicos35, criados com o objetivo de melhorar a 

qualidade educacional, por meio de uma política de avaliação e responsabilização de 

resultados. 

A lógica da eficiência e da competência, que predomina sobre as instituições de 

educação, desenvolvem-se como um mecanismo de responsabilização de controle e regulação 

das transformações empregadas no sistema de ensino. Destarte, a definição de qualidade 

secundariza as técnicas da “Qualidade Total”, conforme caminha ligada ao acompanhamento 

do nível de desempenho e controle externo, mediante mudanças políticas e organizacionais. 

Dito isso, o debate educacional foi conduzido em torno dos resultados e rendimentos 

escolares, sendo que as condições históricas, econômicas, sociais e culturais dos alunos foram 

ficando em desvantagem. Por conseguinte, o tema qualidade da educação tornou-se pauta de 

reivindicações entre os diversos movimentos sociais, organismos internacionais, órgãos do 

governo e classes sociais que possuem concepções diferentes do tipo de qualidade que se 

almeja para a educação, seja por parte da classe trabalhadora ou burguesa. O envolvimento 

 
35 Entre os recursos políticos e pedagógicos está o Plano de Desenvolvimento da Educação, seguido pelo Plano 

de Metas Compromisso Todos pela Educação, e este, por sua vez, inclui o Ideb, um instrumento para conferir a 

qualidade do ensino na educação básica. 
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dos organismos internacionais acaba por sistematizar as “políticas focais fragmentadas e a 

gestão educacional centrada na perspectiva da mercantilização” (FRIGOTTO, 2009, p. 69). 

Quando se trata de qualidade educacional, é importante lembrar que o foco se volta 

para o profissional docente, visto o relevante papel que o professor desempenha para a 

efetivação de uma educação de qualidade. Muitas vezes, esse olhar limita-se apenas à figura 

do professor como o único responsável, embora existam outros fatores que influenciam esse 

processo de qualidade; o professor parece ser o único marcado intensamente devido ao 

contexto que a educação está inserida. 

Há de se concordar com Ball (2006), quando aponta que atualmente a compreensão a 

respeito da qualidade é centralizada na escola e nos fins essenciais a ela, mesmo sabendo que 

a educação se constitui como um valor universal e direito de todos, em razão de justiça e 

inclusão social. 

Nessa direção, a política de formação continuada de professores se encontra entre as 

políticas educacionais que buscam a melhoria da qualidade do ensino e, consequentemente, 

esbarra-se em programas como Pnaic, que se pauta nos discursos de uma política da educação 

de “qualidade” para todos, alinhando a educação escolar a projetos neoliberais da sociedade, 

cujo real interesse é uma educação voltada para o mercado de trabalho, delegando aos 

professores o processo formativo e a incumbência de reverter os indicadores de desempenho 

dos alunos das escolas brasileiras. Gadotti (2013, p. 2) define qualidade como algo para 

melhorar a vida das pessoas e da educação, visto que 

 

a qualidade está ligada diretamente ao bem viver de todas as nossas comunidades, a 

partir da comunidade escolar. A qualidade na educação não pode ser boa se a 

qualidade do professor, do aluno, da comunidade é ruim. Não podemos separar a 

qualidade da educação da qualidade como um todo, como se fosse possível ser de 

qualidade ao entrar na escola e piorar a qualidade ao sair dela. 

 

 

A qualidade educacional, a que o autor se refere, está pautada na condição central de 

um novo modelo de educação. Para tanto, a qualidade da educação não pode esconder a 

democratização do ensino. Dessa forma, Gentili (2001, p. 176) contrapõe que a democracia é 

parte constituinte da qualidade na educação, e afirma: “em uma sociedade plenamente 

democrática, não pode existir contradição entre o acesso à escola e o tipo de serviço por ela 

proporcionada”. 

No campo específico da formação continuada, o termo “educação de qualidade” 

apresentado pelo governo, encontra-se atrelado a programas como o Pnaic em um contexto de 

educação neoliberal. Esse ciclo não se diferencia dos anteriores, pois, nos cadernos atuais em 
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que constam a proposta de estudo aos professores da educação infantil, encontram-se palavras 

como: equidade, qualidade, promoção de oportunidades; todas voltadas para uma educação 

neoliberal, dentre estas palavras, daremos ênfase à qualidade, mais precisamente à “qualidade 

da educação”. 

O conceito de “qualidade”, de acordo com o Dicionário de Filosofia (ABBAGNANO, 

2007) reporta-se a qualitativo, do ponto de vista da Psicologia genética, o conhecimento 

qualitativo precede o conhecimento conceitual e depois científico. A determinação qualitativa 

não é completamente alheia à quantidade e à medida; essa passagem da quantidade à 

qualidade é particularmente sublinhada na dialética hegeliana. 

Em concordância com o dicionário, a qualidade não se separa da quantidade. Desde a 

década de 1920, estudiosos e defensores de uma educação pública têm travado uma luta para 

que a educação seja de qualidade, pois o que se constata é que dizem ser de qualidade, 

entretanto, poucos tem acesso a ela. Conforme destaca Saviani (2007, p. 1243), 

 

efetivamente, a luta dos educadores pela qualidade da educação pública começa na 

década de 1920, com a fundação da Associação Brasileira de Educação (ABE), em 

1924; adquire visibilidade com o lançamento do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, em 1932, e com a Campanha em Defesa da Escola Pública, na 

virada da década de 1950 para os anos de 1960, na fase final da tramitação do 

projeto de LDB; prossegue com as Conferências Brasileiras de Educação da década 

de 1980 e com o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na Constituinte e na 

nova LDB; desemboca na elaboração da proposta alternativa de Plano Nacional de 

Educação [...] e se mantém com grandes dificuldades neste início do século XXI, na 

forma de resistência às políticas e reformas em curso e na reivindicação por 

melhores condições de ensino e de trabalho para os profissionais da educação. 

 

 

A concepção de qualidade da educação foi marcada por diferentes períodos e grandes 

transformações sociais, resultado de diversas parcerias políticas, em que o real objetivo 

concentra-se mais na preocupação com o resultado final, do que no processo em si. Nota-se 

que as políticas educacionais brasileiras cada vez mais estão sendo reformuladas e novos 

programas implantados, mas o objetivo não é atender às demandas escolares, mas sim atender 

aos compromissos assumidos com os organismos internacionais. De acordo com Lopes (2018, 

p. 26), 

 

a qualidade da educação tende a ser reduzida a uma vaga noção de qualidade de 

ensino, de assimilação de conteúdo, ao cumprimento de expectativas de 

aprendizagem. Consequentemente, a qualidade da educação passa a ser identificada 

com resultados positivos nos exames nacionais e internacionais e o currículo torna-

se cada vez mais dirigido pelas avaliações. 
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A qualidade da educação não pode perpassar unicamente em torno de currículos 

previamente estabelecidos que visam apenas à avaliação do desempenho, com parâmetros 

básicos de aprendizagem, mas torna-se essencial considerar outras formas de estudos, 

conforme lido nos ensinamentos de Dourado, Oliveira e Santos (2007, p. 24): “dimensões 

extrínsecas (extraescolares) e intrínsecas (intraescolares) como fundamentais para a definição 

e compreensão teórico-conceitual e para análise da situação escolar em termos de Qualidade 

da Educação”. 

Sendo assim, as avaliações quantificáveis não deixam de ter sua importância no 

processo educativo, porém não devem ser consideradas o único mecanismo para isso, já que 

existem outros fundamentos socioeconômicos e culturais que se constituem como princípios 

substanciais no campo educacional e que precisam, igualmente, ser observados durante os 

critérios avaliativos, como as políticas educacionais e a formação docente.  

Não basta querer melhorar a qualidade da educação para suprir acordos, investindo nas 

políticas avaliativas ou em programas de formação de professores de curta duração; é preciso 

investir na qualidade como um todo. Ao considerá-la de forma global, Cária e Andrade (2015) 

também trazem contribuições, destacando que existem, supostamente, vários esforços e ações 

políticas com o objetivo de democratizar e universalizar a educação. Entretanto, para elas, 

esse conceito de qualidade educacional tem mais de um significado, pois 

 

o conceito de educação de qualidade é polissêmico e complexo, não havendo uma 

definição única para o termo no campo da educação e, além disso, há um conjunto 

de variáveis intra e extraescolares que interferem na qualidade da educação entre 

elas a concepção mesma do que se entende por educação, a gestão de qualidade da 

educação pode ser vista sob diversos ângulos (CÁRIA; ANDRADE, 2015, p. 2676). 

 

 

O debate sobre a qualidade educacional brasileira tem se tornado submisso a inúmeros 

fatores de ordem econômica, social e política, dentre outros, surgindo com isso várias 

interpretações do termo qualidade, desencadeando diversas interpretações, muitas vezes a 

serviço de interesses que estão alheios ao real compromisso com a educação. Defende-se os 

interesses mercadológicos, em detrimento da defesa do ensino voltado para o exercício da 

cidadania.  

Torna-se relevante compreender, de forma crítica, o discurso de uma educação de 

qualidade implícito nas normatizações explicativas do Pnaic, uma vez que as instâncias 

governamentais compreendem que o tema “qualidade educacional” se forja necessariamente 

por meio de uma formação continuada em nível de alfabetização. Além disso, o programa de 

formação continuada não se manteve o mesmo ao longo dos anos de implantação, pois sua 
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finalidade sofreu mutações de acordo com as necessidades e interesses políticos, econômicos 

e sociais. 

Na educação voltada para o neoliberalismo, o Pnaic, enquanto programa de formação 

continuada, com cursos, oficinas, palestras e demais possibilidades, vai contribuir para uma 

formação que visa a uma educação de qualidade que garanta a aquisição de conhecimento, 

habilidades e competências do trabalho docente refletidas no aluno. Diante disso, Brzezinski 

(2016, p. 112-113) afirma que 

 

a formação inicial do docente e o desenvolvimento profissional não podem ficar 

aprisionados ao simples desenvolvimento de competências e à avaliação de 

desempenho por meio de testes estandartizados, como insistem as políticas 

governamentais brasileiras. A formação inicial e continuada tampouco deve se 

limitar ao exclusivo domínio de conhecimentos básicos para o exercício da 

profissão. 

 

 

Sendo assim, de acordo com a autora citada, tanto a formação inicial, como a 

continuada do professor, não pode e nem deve se limitar ao domínio de conhecimentos 

básicos ou assimilação de conteúdos fragmentados, provenientes de uma formação deficitária 

de conteúdos teóricos e sistemáticos, visto que a qualidade social da educação tende a ser 

reduzida a uma vaga noção peculiar de experiências e ensinamentos vazios e distorcidos. 

Portanto, a formação continuada precisa ir além desse conhecimento, necessita de suporte e 

aparatos legais de valorização docente com planos de cargos e salários respeitados. 

A abordagem democrática se torna um componente essencial quando se almeja uma 

educação de qualidade. Para Gentili (2001), “qualidade para poucos não é qualidade, é 

privilégio” (p. 177). Seguindo por esta direção, a Gestão de Qualidade Total (GQT) seria uma 

ótima alternativa para mudar a posição gerencial das organizações escolares, deixando de lado 

a qualidade social, para assumir a total, como se a escola fizesse parte de uma empresa e seus 

alunos fossem clientes. Segundo Enguita (2001), se partimos do ponto básico em que o foco 

da qualidade total é o aluno/cliente, ficamos estagnados, parados no mesmo lugar, pois o 

único objetivo que podemos alcançar é o aqui e agora. 

Dessa forma, deixamos de focar na formação humana da criança para focar no sujeito 

enquanto produtor de renda, porque que, a longo prazo, estamos interessados apenas nos 

lucros que a sociedade poderá adquirir com essa formação. Partindo dessa perspectiva, 

concordamos com Gentili (2001, p. 147) quando afirma que esta experiência: 

 

constitui o intento mais sistemático para transformar a escola em uma instituição 

produtiva à imagem e semelhança das empresas. Daí que nela se façam referência 
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aos alunos sempre em sua condição de “clientes-alunos” e que se transponha – sem 

matizes – a semântica dos negócios à dos processos pedagógicos (grifos no 

original). 

 

 

Seguindo pela mesma linha de pensamento de Gentili (2001), a GQT elenca um 

considerável número de regras transpostas da qualidade total para o campo educacional e as 

escolas, das quais fazem parte: a gestão democrática; o trabalho escolar de alta qualidade 

como produto de uma escola de qualidade; o trabalho em equipe; as decisões baseadas em 

dados e fatos reais, para com isso, buscar soluções imediatas para os problemas da sala de 

aula, como se a escola fosse uma mercadoria e os alunos e professores estivessem todos na 

linha de frente da produção e o único objetivo está, de fato, no resultado final das avaliações 

externas. 

Ao contrário, quando direcionamos o foco da educação para a formação humana da 

criança, estamos nos reportando a seres humanos dignos de direitos e que precisam de uma 

garantia de um bom trabalho prestado em sala de aula e assim garantir um trabalho de 

qualidade e que eleve a qualidade da educação de total para a social. 

Ao relacionar a qualidade à função social da educação, de certa maneira, estamos 

expressando o acolhimento à ideia de melhoria de vida para todas as pessoas. A qualidade 

social possibilita a formação de sujeitos tendo em vista a emancipação humana e social do 

indivíduo. Para Gadotti (2013, p. 1), “falar em qualidade social da educação é falar de uma 

nova qualidade, em que se acentua o aspecto social, cultural e ambiental da educação, em que 

se valoriza não só o conhecimento simbólico, mas também o sensível e o técnico” (grifos no 

original). Neste viés compreende-se que a educação é pública e um direito humano 

fundamental de cidadão. Ora, se a educação é um direito de cada ser humano, o estado, além 

de garantir o acesso e a permanência, deveria fazê-lo de forma que todos os cidadãos 

concluíssem seus estudos com sucesso e qualidade. 

Diante desse cenário, observa-se, então, a importância de repensar a política de 

formação continuada do Pnaic para que não vise apenas à elevação dos índices avaliativos 

propostos pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

Os princípios defendidos pela qualidade total não são prejudiciais para uma educação 

que está preocupada com a elevação dos números como o Ideb. Por outro lado, a qualidade 

social nega esses valores imediatistas e utilitaristas do conhecimento voltados somente para a 

promoção do capital, pois ela não se limita apenas as estatísticas numéricas, tampouco a 

resultados pré-estabelecidos. 
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Deste modo, a qualidade de ensino, na proposta de cursos prontos oferecidos pelo 

Governo, não considera a assimilação dos conteúdos sistematizados de ensino, já que tem 

como ponto de partida a relação mecânica de aprendizagem, cuja elevação dos índices 

avaliativos representa maior assimilação de conteúdo. É evidente que se acredita que o ensino 

possa alcançar a qualidade esperada pela escola, sem qualquer referência à qualidade de vida 

dos homens. 

Finalizando, a crítica realizada sobre as formações continuadas no âmbito do Pnaic 

para a EI se confunde com atendimento às demandas impostas pela sociedade atual à 

educação. No atual contexto, a escola assume novas necessidades humanas perante a 

sociedade, passando a executar aplicabilidades além das pedagógicas que possam cumprir os 

objetivos relacionados, de fato, ao o que a formação continuada propõe, que é o 

desenvolvimento pleno do professor enquanto indivíduo, não ao que se refere a uma política 

neoliberal, atribuindo um papel estratégico à educação, que, ao invés de formação continuada, 

seria mais um treinamento aos professores com propostas apostiladas e fundamentos técnicos, 

não teóricos para o educador materializar sua prática. 
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3 DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O PNAIC E A FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Para analisar nosso objeto de estudo, esta pesquisa abordou o seguinte problema: qual 

é a importância de uma formação continuada proposta por um programa de governo no 

âmbito do Pnaic para professores de EI? Para isso, partiremos do objetivo geral, que é 

compreender a importância da formação continuada proposta pelo Pnaic aos professores de 

Educação Infantil. Neste capítulo, apresentamos as análises, concepções e os fundamentos 

teórico-metodológicos do curso de alfabetização do Pnaic nas Pré-escolas e as possíveis 

implicações dessas concepções como política de formação continuada. 

Para estudar sobre as possíveis contribuições do programa de formação continuada 

para professores da pré-escola implantado pelo Pnaic, que afirma primar pela qualidade 

educacional das turmas de pré-escolas, é preciso realizar um movimento para compreender a 

realidade do trabalho docente nessa etapa de educação, a qual não se limita ao imediatamente 

perceptível. Como afirma Marx (2013), o contato direto e imediato com o real não possibilita 

ao pensamento sua fidedigna apreensão. Assim, para compreendermos as concepções da 

política de formação continuada do Pnaic, faz-se necessário ir além das representações 

primárias, além do que a proposta do referido programa apresenta. 

Para que a essência desse programa seja apreendida e revelada, recorremos a via de 

acesso de análise mediante o materialismo histórico-dialético, pela qual buscaremos conhecer 

melhor o objeto de estudo e suas múltiplas determinações36. Essa análise se tornaria 

impossível se não fossem consideradas as condições históricas, sociais, culturais, 

econômicas e políticas do sistema educativo. Como afirmamos no capítulo anterior, 

assumirmos um conceito de formação continuada numa perspectiva crítica, que busca 

contemplar todas as dimensões humanas e construir a indissociabilidade entre teoria e prática. 

Dessa forma, como mencionamos, recorremos a Marx (2013), que afirma que a 

realidade não se limita ao aparente, ao imediatamente perceptível. Referindo-nos ao nosso 

objeto de estudo, que é a formação continuada de professores no âmbito do Pnaic para a EI, 

podemos afirmar que sua materialização não coincide com o proposto pelas políticas públicas. 

O olhar direto pode possibilitar apenas a percepção aparente da realidade, isto é, as 

 
36 Para Chauí (2006), uma “síntese de múltiplas determinações” se constitui em uma análise simples do modo de 

produção capitalista, que é a mercadoria. Se aprofundarmos mais nos pressupostos de Marx, há mais 

mercadorias do que hipoteticamente podia-se imaginar, já que o trabalhador, a peça fundamental do trabalho que 

é o homem, e que aparece como ser humano, na realidade, é uma mercadoria neste modo de produção já que ele 

vende no mercado sua força de trabalho 
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representações primárias que se desenvolvem à superfície da essência do próprio fenômeno 

que é a formação continuada. Nesse sentido, precisamos de um método em que o referencial 

teórico nos ajude a tirar o véu que cobre essa realidade e revele a essência, por meio da qual 

buscaremos o conhecimento do objeto em conjunto com suas propriedades, enquanto síntese 

de múltiplas determinações. De acordo com Gamboa (2007, p. 139) é preciso “incluir a 

dinâmica do caminho de volta, do todo às partes e das partes ao todo”. 

O indivíduo exerce, de acordo com Martins (2010), um papel importante na 

construção da sociedade e, como resultado da dimensão dialética, surge um novo homem. 

Para a autora, de acordo com esses princípios, a prática educacional deveria ser uma prática 

transformadora que leve a um processo de formação e humanização do sujeito. 

 

3.1 Método e procedimentos metodológicos 

 

Com a finalidade de compreender as possíveis concepções das professoras de pré-

escola sobre as ações de formação continuada proposta pelo Pnaic para EI, oferecida pela 

Secretaria Municipal de Educação de Jataí, a presente pesquisa delineou-se por meio dos 

aportes de uma abordagem qualitativa, com a fundamentação teórica e bibliográfica de estudo 

documental e pesquisa empírica. A respeito da pesquisa qualitativa, Triviños (2015, p. 129) 

afirma que 

 
a pesquisa qualitativa de tipo histórico-estrutural, dialética, parte também da 

descrição que intenta captar não só a aparência do fenômeno, como também sua 

essência. Busca, porém, as causas da existência dele, procurando explicar sua 

origem, suas relações, suas mudanças e se esforça por intuir as consequências que 

terão para a vida humana. 

 

 

Desta maneira, ao fazer uso da abordagem qualitativa na pesquisa, procuramos fazer 

algo que descreva e interprete as exposições de um determinado fato, sem deixar de 

considerar os vínculos sociais, históricos e culturais dos sujeitos envolvidos. Seguindo a 

mesma compreensão, Minayo (2009) acrescenta que a abordagem qualitativa aprofunda-se no 

mundo dos significados a partir de uma realidade que não é visível, e precisa ser exposta e 

interpretada, em primeira instância, pelos próprios pesquisados. Para isso, recorremos ao 

materialismo histórico-dialético para compreender a realidade que envolve a formação 

continuada dos professores na esfera do Pnaic para a Educação Infantil. 
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Desse modo, em um movimento inverso, que vai do todo para as partes e das partes 

para o todo, procuramos elucidar nosso objeto de estudo, ou melhor, fazer uma análise 

minuciosa dos elementos da realidade que compõem seus determinantes ou suas condições 

históricas sociais para chegar ao concreto pensado, como afirma Marx (2011, p. 77), “o 

concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações”. 

O método de análise, de acordo com Marx (2013), permite pensar uma realidade 

concreta vivida pelos homens. Baseia-se no fato de partirmos do abstrato em direção ao 

concreto; melhor dizendo, o pensamento apropria-se do concreto e torna-se o concreto 

pensado, síntese das relações sociais, isto é, a totalidade do trabalho realizado pelo professor, 

o que coincide com a definição de sujeito docente como aquele trabalhador que desenvolve 

algum tipo de docência, aquele que exerce o trabalho docente. 

Nesse sentido, como afirma Lima (2010, p. 52, grifos no original), 

 

a forma imediata, abstrata, fenomênica, é sempre a forma como esse objeto se 

constitui. O suposto fundamental para Marx é que as coisas não são o que elas 

apresentam. Nessa perspectiva, o pensamento científico apreende o concreto, a 

essência, o mediato que não está dado na sua aparência. Rompe-se, assim, com o 

nível de representação, tirando o que ele encobre, visto que o compromisso é de 

revelar a realidade e a verdade. É preciso ainda mencionar que esta aparência, além 

de ser falsa é ilusória, mas é real, e Marx aponta que não é uma coisa ou outra, mas 

uma coisa e outra. É real enquanto existência concreta, mas é ilusória na medida em 

que não expressa as relações que de fato são constituídas. 

 

 

Para tirar o véu do objeto, este estudo procura analisar se a formação continuada 

proposta pelo Pnaic adota uma perspectiva de qualidade social em relação a práxis (teoria-

prática) pedagógica de todos os envolvidos no trabalho docente. Tanto a teoria como a prática 

necessitam ser compreendidas como um processo que se estabelece a partir da atividade 

humana e, como tal, são processos da vida real. Evidenciando a postura afirmativa de Marx e 

Engels (2002, p. 19), procuramos apreender a formação continuada em termos concretos, não 

do que é dito e representado na forma aparente das políticas de formação, 

 

imaginam e representam, tampouco do que eles são nas palavras, no pensamento, na 

imaginação, na representação dos outros, para depois se chegar aos homens de carne 

e osso; mas partimos dos homens em sua atividade real, é a partir de seu processo de 

vida real que representamos também o desenvolvimento dos reflexos e das 

repercussões ideológicas desse processo vital. 

 

 

Destarte, a investigação da formação continuada de professores no âmbito da EI 

necessita descortinar as aparências, refletir criticamente sobre o contexto no qual os docentes 
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estão inseridos e, assim, entender as contradições, sem perder de vista as determinações do 

tempo histórico no qual estão inseridos o objeto e os sujeitos pesquisados.  

O enfoque marxiano parte de uma abordagem ontológica do conhecimento da 

realidade, que se encontra na construção de nossa imagem de mundo e pressupõe o 

conhecimento de cada modo do ser, bem como de suas interações com outros seres. 

Para Gamboa (2007), o homem é o responsável pelas transformações que acontecem 

na sociedade, e acrescenta que a “dialética histórico-materialista considera que todo fenômeno 

deve ser entendido como parte de um processo histórico maior. No caso da educação, suas 

transformações estão relacionadas com as transformações culturais e sociais” (p. 115-116). De 

acordo com esse autor, é preciso “compreender a dinâmica da sociedade onde os processos 

educativos se realizam e adquirem sentidos” (GAMBOA, 2007, p. 116), pois trata-se de um 

questionamento crítico-dialético, o qual favorece o vínculo entre o sujeito e o objeto, 

buscando retirar do sujeito a síntese, assim como do objeto. 

Na ótica da dialética, a visão de mundo é construída e transformada pela contradição 

dos fatos, ou seja, a união dos contrários e da totalidade em movimento. É uma descoberta 

que implica qualidade no movimento das relações entre os elementos que compõem a 

sociedade, entre eles, o homem como ser histórico e social. 

Deste modo, a dialética materialista não é a comprovação de uma categoria do 

conhecimento obtido, porém, é o meio de transformação desse conhecimento real por meio de 

uma análise crítica e concreta do objeto real. Conforme as considerações de Kosik (1976, p. 9, 

grifos no original), 

 

a dialética trata da “coisa em si”. Mas a “coisa em si” não se manifesta 

imediatamente ao homem. Para chegar à sua compreensão, é necessário fazer não só 

certo esforço, mas também um détour. Por este motivo o pensamento dialético 

distingue entre a representação e conceito da coisa, com isso não pretendemos 

distinguir apenas duas formas e dois graus de conhecimento da realidade, mas 

especialmente e, sobretudo, duas qualidades da práxis humana. 

 

 

É esse movimento que separa a aparência da essência, aquilo que tem pouca 

importância do essencial, de modo a uma análise crítica das partes enquanto unidade; e, a 

partir disso, reconstruir o objeto perfazendo o caminho inverso. 

Desta maneira, para este estudo, foi necessário considerar informações sobre 

determinadas realidades das professoras, em diversos contextos sociais, com a intenção de 

investigar as concepções das professoras de EI que giram em torno do nosso objeto de estudo. 

Isso será necessário para desvelarmos a opacidade que se entremeia junto à prática docente. 
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Após a análise, anunciaremos as características básicas na forma de categorias simples e 

gerais, a partir das quais chegaremos a “uma rica totalidade de muitas determinações e 

relações” (MARX, 2011, p. 77). 

Segundo Lima (2010), é preciso um movimento de desopacização, que constitui um 

instrumento que não tem fim, porque, à medida que vai se revelando, essa realidade vai sendo 

produzida de maneira opaca novamente. A pesquisa trabalha com pessoas sujeitas a mudanças 

e transformações; diante disto, é necessária a utilização de diversos recursos metodológicos 

para uma compreensão e apreensão da realidade em que se encontram inseridas as professoras 

participantes. 

 

3.2 Os passos da pesquisa 

 

Considerando as concepções apresentadas nos capítulos anteriores, conceituamos 

historicamente os princípios e perspectivas que norteiam o Pnaic enquanto programa de 

formação continuada e sua relação com o trabalho docente na EI. 

Diferentes programas voltados à formação continuada foram elaborados para os 

professores alfabetizadores após a LDBEN nº 9394/96. A implantação desses cursos se deve 

ao baixo rendimento em avaliações37 de grande escala, na leitura e na escrita no final do ciclo 

de alfabetização no ensino fundamental. Propomo-nos a colocar em diálogo as abordagens 

dos programas Profa, de 2001, PCN Alfabetização38, também de 2001, o Pró-Letramento, de 

2005 e o Pnaic, de 2013, que fazem parte de programas de formação continuada para 

professores alfabetizadores. Vale destacar que o último o Pnaic foi reestruturado para a EI em 

2017, buscando a qualidade educacional como uma das ações integralizadas do Plano 

Nacional de Qualidade de Educação Básica. 

O desenvolvimento metodológico do trabalho envolveu três etapas: a primeira 

consistiu na revisão bibliográfica realizada nos Bancos de Teses e Dissertações, a fim de 

verificar as produções sobre a formação continuada no âmbito do Pnaic para os professores de 

EI. Para isso, apresentamos o resultado da busca no tocante às pesquisas já realizadas sobre a 

 
37  As avaliações quantitativas que se relacionam diretamente com o Pnaic são a Provinha Brasil e a ANA 

(Avaliação Nacional da Alfabetização), que são aplicadas durante o ciclo de alfabetização, que vai do 1º ao final 

do 3º ano. “Embora o Pnaic em suas orientações ‘insinua’ que a alfabetização permeia outros conhecimentos, o 

monitoramento das ações desencadeadas deu ênfase à alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática e em 

um tempo bem definido para crianças de 6, 7 e 8 anos, como se a alfabetização acontecesse tão somente nesse 

período de vida de uma criança” (GOMES, 2018, p. 69, grifos no original). 
38 O programa destinou-se aos professores alfabetizadores, tanto da EI quanto da EF, para crianças e adultos, 

apresentando alternativas de estudo dos Referenciais Curriculares de modo que pudessem servir de instrumentos 

para o desenvolvimento profissional desses educadores (BRASIL, 2001). 
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temática abordada, foi necessário estabelecer um recorte temporal, tendo em vista que a 

primeira edição do Pnaic foi lançada em 2012, mas o nosso interesse recai na proposta do 

Pnaic para a EI, o que só ocorreu em 2017. Portanto, a escolha pelo recorte temporal de 

análise compreende o triênio 2017 a 2019, e se justifica pelo fato de que este compreende a 

fase inicial de implantação do Pnaic para a EI, e abarca os anos subsequentes de sua efetiva 

materialização. 

Utilizando como descritor as palavras: Pnaic; formação continuada; EI e Pré-escola, 

encontramos no site da Capes, 75.182 teses e dissertações relativas à temática: o Pnaic e a 

formação continuada. Após o refinamento realizado com leitura dos títulos e retiradas as 

repetições, o número caiu para 11 dissertações e 1 tese, mas, quando os descritores EI e/ou 

pré-escola são acrescentados, não encontramos nenhum trabalho que se relacionasse à nossa 

temática de estudo, uma vez que todos os trabalhos encontrados eram voltados para a 

alfabetização no primeiro ou terceiro ano do Ensino Fundamental. 

O mesmo aconteceu no site da SciELO, com o descritor Pnaic e formação continuada, 

seis artigos foram encontrados no período descrito, no entanto, quando acrescentados os 

descritores EI e a pré-escola, não encontramos nenhum artigo. Dos seis artigos, todos fazem 

parte de temas relacionados com formações de professores para o primeiro ou terceiro ano e 

áreas específicas, como língua portuguesa e matemática. Nenhum dos seis trabalhos 

relaciona-se com a temática de estudo proposta na pesquisa. 

No site da BDTD, seis dissertações encontradas com o descritor Pnaic e formação 

continuada. Acrescentando aos descritores a palavra EI e pré-escola, nenhum trabalho 

encontrado. E das seis dissertações, nenhuma faz relação com a temática de estudo proposta 

neste trabalho. 

No site do Google Acadêmico, encontramos cinco artigos. Para uma delimitação 

adequada a esse estudo, atentamo-nos para o fato da pouca existência de pesquisas sobre o 

Pnaic para a EI, já que encontramos apenas artigos e trabalhos apresentados em anais de 

congressos Acadêmicos. 

Desse modo, foram consideradas para a dissertação somente pesquisas da área da 

educação que discorressem especificamente sobre a formação continuada e o Pnaic para a EI. 

Nesse movimento, chegamos ao total de 29 pesquisas que aparentemente versavam sobre a 

formação continuada para os professores de EI. Realizamos a leitura minuciosa dos resumos, 

das palavras-chave e dos sumários dos trabalhos levantados, o que fez com que 24 pesquisas 

fossem descartadas por não se aproximarem do nosso objeto de estudo. Restaram, portanto, 

cinco trabalhos, que foram mais detalhadamente analisados, mas apenas um desses cinco 
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trabalhos guarda relação mais estreita com o nosso objeto de pesquisa, razão por que será aqui 

descrito. 

Trata-se de um artigo publicado nos anais do II Seminário Integrador de Extensão, 

realizado pela Universidade Federal da Fronteira Sul – Erechim (RS), em 2018. Zoraia 

Bittencourt, Silvania Irgang e Flávia Burdzinski relatam, de forma bastante positiva as ações 

da formação continuada do Pnaic, mais especificamente no eixo formativo da Pré-escola, 

desenvolvido com 62 professores da rede pública de educação da região de abrangência da 7ª 

e 15ª Coordenadorias de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, atuantes na Educação 

Infantil. 

A segunda etapa abrangeu o estudo documental relacionado ao surgimento do Pnaic 

em 2012 até sua implantação na EI em 2017. É importante destacar que os documentos 

oficiais consultados são referentes ao processo de reforma da educação, a partir do final da 

década de 1980, em especial a de 199039, assim como documentos referentes à implantação 

do Pnaic para formação de professores de EI. Fizemos um estudo documental. 

De acordo com Lüdke e André (1986, p. 39, grifos no original) os documentos 

constituem também: 

  

uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentem 

afirmações e declarações do pesquisador. Representam ainda uma fonte “natural” de 

informação. Não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem 

num determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto. 

 

 

Após estudar os documentos, optamos pelo levantamento de determinadas 

informações por meio de questionários fechados e de entrevistas semiestruturadas, com 

docentes que atuam na pré-escola e que participaram do Pnaic para a EI, o que compõem a 

terceira etapa do trabalho. 

 

3.3 Caracterização do espaço da pesquisa 

  

Nesta seção será abordado o espaço geográfico onde estão inseridas as trabalhadoras 

da Educação Infantil, que se fizeram participantes deste estudo, e seus aspectos históricos. Em 

 
39 Considerando as mudanças ocorridas na sociedade brasileira e na educação, enfatizamos o trabalho a partir 

desse período, não desconsiderando todo contexto histórico da constituição da educação brasileira, entretanto, foi 

nesse período que as políticas educacionais passaram a sofrer novas formas de determinações que impactam 

diretamente o trabalho docente, além do mais, foi só no final da década de 1990 que as instituições destinadas 

aos cuidados com a infância, que estavam na assistência social, começaram a ser transferidas para a educação 

(LIMA, 2005). 
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seguida, será feito um levantamento acerca do local de atuação delas, objetivando, a partir 

dessa análise, compreender os movimentos que vêm influenciando a formação continuada das 

professoras de EI. 

 

3.3.1 Contextualização histórica do município de Jataí 

 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 

2019)40, o Estado de Goiás é divido em 18 Microrregiões Geográficas, que são definidas 

como um conjunto de municípios, próximos e inclusos na mesma Unidade da Federação. 

Logo, as microrregiões são partes das mesorregiões que apresentam especificidades quanto à 

organização do espaço tais como: estrutura da produção agropecuária, industrial, extrativismo 

mineral, entre outras, podendo ainda resultar da presença de elementos do quadro natural ou 

de relações sociais e econômicas. Essas especificidades não significam uniformidade de 

atributos, nem conferem às microrregiões autossuficiência e tampouco o caráter de serem 

únicas. 

O Sudoeste de Goiás é composto por 26 municípios, dentre os quais encontra-se Jataí, 

que se destaca juntamente com Rio Verde e Mineiros, como os municípios mais populosos da 

microrregião. Jataí foi emancipado em 1895, e está localizado a 320 km da capital do estado 

de Goiás, Goiânia. Ao norte, faz divisa com os municípios de Caiapônia e Perolândia; ao sul, 

com Itarumã, Caçu e Aparecida do Rio Doce; a leste, com Rio Verde; e a oeste, com 

Serranópolis e Mineiros. 

A população total de Jataí no último censo (2010) foi de 88.006 habitantes, embora 

sua estimativa para o ano de 2019 conte com aproximadamente 100.882 habitantes, de acordo 

com os dados divulgados pelo IBGE (2019), sendo considerada a capital da produção de grãos 

e leite de Goiás e a maior produtora nacional de milho. Jataí se destaca por ser um dos 

maiores produtores de grãos e um dos líderes no agronegócio brasileiro. O município conta 

com instituições públicas de ensino superior, como Universidade Federal de Goiás (UFG), 

Instituto Federal de Goiás (IFG), Universidade Estadual de Goiás (UEG) e ainda algumas 

instituições privadas de curso superior, que atendem aos moradores da cidade e da região. 

A cidade conta com uma densidade demográfica de 12,27 habitantes por km². 

Segundo dados disponibilizados pelo IBGE (2019), a taxa de escolarização para crianças de 6 

 
40 Os dados foram coletados no site do sistema agregador de informações do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística IBGE, que é O Cidades@, que traz informações sobre os municípios e estados do Brasil. Disponível 

em: https://www.cidades.ibge.gov.br. Acesso em: 2 ago. 2019. 
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a 14 anos de idade gira em torno dos 97.5%. A imagem a seguir, mostra a posição da 

Microrregião do Sudoeste de Goiás no estado de Goiás, bem como a localização do município 

de Jataí no Sudoeste de Goiás. 

 

Figura 3 - Localização do município de Jataí na microrregião do Sudoeste Goiano. 

 

  Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em:           

https://www.cidades.ibge.gov.br. Acesso em: 21 ago. 2019. 
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A Educação Básica brasileira (EB) é o nível educacional que compreende a Educação 

Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. De acordo com a LBD/96, a Educação 

Básica tem como objetivo desenvolver o educando para o exercício de sua cidadania, por isso 

é considerada como básica para um cidadão. Essa formação engloba uma educação básica 

fundamental obrigatória de oito ou nove anos41 e uma educação básica média, obrigatória, de 

três anos. A LDBEN/96 considera que a educação infantil corresponde ao ensino realizado em 

creches (crianças até três anos de idade) e pré-escolas (crianças de 4 a 5 anos42). Cabe 

ressaltar que a rede de Municipal de Educação de Jataí atende alunos de EI e Ensino 

Fundamental I. 

A cidade também conta com indústria, comércio e prestação de serviços para o seu 

desenvolvimento econômico. Devido às instalações de uma usina produtora de etanol e açúcar 

na cidade, o cultivo da cana-de-açúcar é crescente, colaborando para que o Produto Interno 

Bruto (PIB) do município seja superior à média estadual e nacional. O desenvolvimento 

econômico em expansão e a implantação de novas indústrias na cidade têm contribuído para o 

aumento de empregos, mas, consequentemente, provoca uma nova demanda de alunos que 

precisam ser matriculados nas instituições públicas de atendimento a crianças, Cmei e CEI. 

Sem capacidade de oferta para a demanda de alunos, a SME, em parceria com a prefeitura, 

começou a retirada da pré-escola em tempo integral ofertado em Cmei e CEI, sendo ofertada 

apenas em tempo parcial essa modalidade de ensino A retirada começou a acontecer no ano 

de 2017 gradativamente, e vai ser concluída em 2020. 

É bom lembrar que o processo de oferta e procura da Educação Básica na rede de 

ensino é decorrente das mudanças que começaram a acontecer com a Constituição de 1988, 

junto ao processo de industrialização do país, garantindo a oferta de vagas às mães que 

trabalhavam, e não às crianças, já que o estado passou a ser o corresponsável pela oferta de 

ensino e os municípios assumiram total responsabilidade em organizar e manter o sistema de 

ensino de sua jurisdição. 

Embora os dados sócio-históricos e demográficos da cidade não possam ser 

considerados como representativos do conjunto de instituições do município de Jataí, podem 

 
41 Até 2009, a obrigatoriedade da Educação Básica era restrita ao ensino fundamental; com base na emenda 

Constitucional nº 59/2009, essa obrigatoriedade foi estendida para o período compreendido entre 4 a 17 anos. 

Entretanto, mesmo não sendo considerada obrigatória para o período anterior aos 4 anos e posterior aos 17, é 

dever do Estado garanti-la a todos os cidadãos, pois se constitui direito do cidadão (BRASIL, 2013). 
42 A abrangência da idade das crianças na pré-escola, foi alterada com a implantação da Lei nº 11.274/2006, que 

institui a duração de nove anos para o ensino fundamental; a idade das crianças que frequentam a pré-escola 

passou a ser de 4 a 5 anos (BRASIL, 2006c). 
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se constituir como referência para que se possa situar as respostas obtidas na coleta de dados 

sobre a concepção de formação continuada do Pnaic para professoras de EI. 

 

3.4 O local e os participantes da pesquisa 

 

Continuar com o trabalho sem conhecer um pouco das professoras que participaram da 

pesquisa seria rejeitar suas trajetórias. Percebeu-se, no decorrer do processo de coleta de 

dados, a insegurança por parte de algumas professoras entrevistadas, mostrando-se receosas 

em não conseguirem responder a todas as perguntas, tanto do questionário quanto da 

entrevista, por se julgarem despreparadas para emitir sua opinião a respeito do Pnaic para a 

EI. Ao mesmo tempo, existia a vontade de poder contribuir de alguma forma com a pesquisa. 

Percebemos, no entanto, que elas também se sentiam orgulhosas em poder contribuir com o 

estudo. 

De acordo com os dados do Plano Municipal de Educação – PME – 2015/2025, Lei nº 

3.708 de 26 de junho de 2015 (JATAÍ, 2015), o município conta com 26 escolas públicas da 

Rede Municipal de Jataí, que atendem crianças de pré-escola de EI até o 5º ano do Ensino 

Fundamental I, sendo 18 escolas na área urbana e 8 na área rural. São 17 instituições de EI 

que constam na tabela, entre Cmei e CEI, entretanto, o Cmei Reino Encantado I possuía uma 

extensão, que era o Reino Encantado II. Essa extensão era para suprir as demandas da 

população. Devido à inauguração e funcionamento do Cmei Árvore da Vida, a extensão do 

Reino Encanto I foi fechada, portanto, agora o município conta com 16 unidades de EI. 

Atualmente, há 42 instituições escolares no município de Jataí, conforme demonstrado a 

seguir: 

 

Tabela 1 – Escolas, Cmei e CEI do município 

Unidades Escolares Zona Urbana 

Antônio Tosta de Carvalho R. Minas Gerais Setor Oeste Escola 

Caminho da Luz* R. Castro Alves Setor Central Escola 

Clarindo de Melo Av. Rio Verde Vila Progresso Escola 

Dep. Manoel da C. Lima R. Rio de Janeiro Setor Fabriny Escola 

Auta de Souza Praça Paris  Santa Terezinha Escola 

Diogo Lemes de Lima Av. F Vila Sofia Escola 

Flávio Vilela Av. Brasília Vila São Pedro Escola 

Irmã Sheila  R. 22 esq. R.02 Colméia Park Escola 

 Continua 
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Tabela 1 – Escolas, Cmei e CEI do município (continuação) 
 

Unidades Escolares Zona Urbana 

Isaías Soares R. Antônio Soares Setor Granjeiro Escola 

Leopoldo N.de Oliveira R. Dep. Manoel da C. Lima Jardim Rio Claro  Escola 

Pedacinho do Céu I e II* Av. Rio Claro Vila Progresso  Escola 

Prof. Geraldo V. de Carvalho R. São João Qd 8 Lt 15 Santo Antônio Escola 

Prof. Isabel Franco de M. e Silva  Alameda Rio Verde Conj. Rio Claro II   Escola 

Prof. João J. de Oliveira (CAIC) Av. 31 de Maio Epaminondas Escola 

Prof. Luziano dias de Freitas Av. Professor Paulo Vieira Estrela D’alva Escola 

Prof. Avelina da Silva Barros R. 05 Qd 25 Cidade Jardim II Escola 

Zilah Amorim C. Vieira Av. João de Carvalho Cidade Jardim   Escola 

Unidades Escolares do Campo 

Clobertino Naves R. Jataí (Naveslândia)  Escola 

Maria Zaiden Fazenda Bom Jardim Escola 

Nilo Lottici Fazenda Ariranha  Escola 

Professor Chiquinho Fazenda São José  Escola 

Rio Paraíso III Projeto Rio Paraíso Escola 

Romualda de Barros R. Dona Juracy (Estância) Escola 

Cmei – Centro Municipal de Educação Infantil e CEI – Centro de Educação Infantil 

Abelhinha Av. 31 de maio Epaminondas Cmei 

Árvore da Vida Av. Ribas Marques Colmeia Park Cmei 

Bezerra de Menezes*  R. Zeca Vilela Vila Fátima CEI 

Cidália Vilela R. Joaquim Geraldino Serra Azul Cmei 

Criança Feliz R. Almeida Jardim M. Peres  Cmei 

Eudes Assis Carvalho Av. João O. de Carvalho Cidade Jardim I  Cmei 

Favo de Mel R. Pedro Ludovico Vila São Pedro  Cmei 

João XXIII* R. Jose de Carvalho Centro Cmei 

Prof. José Carlos de Souza R. Eugênio de Assis Vila Luíza  Cmei 

Recanto Feliz Av. Francisco Antônio Estrela Dalva Cmei 

Reino Encantado  Av. 41, esq. c/ Rua 11 Mauro Bento  Cmei 

Santa Rosa de Lima R. Rio Verde Vila Olavo Cmei 

Sebastião Herculano de Souza R. L-01 Qd. 64 Jardim Paraíso   Cmei 

Silva F. de Carvalho R. Leomar F. de Melo Cidade Jardim I  Cmei 

Ubaldina Ribeiro R. Uruguaiana Vila Palmeiras Cmei 

Vó Celiza R. Miguel de Assis Jardim Maximiniano  CEI 

 

Fonte: Dados disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Jataí, na Secretaria Municipal de Educação. 

Disponível em: https://www.jatai.go.gov.br/secretaria-de-educação/. Acesso em: 10 ago. 2019. 

* São Instituições Conveniadas de caráter privado ou filantrópico que recebem ajuda financeira do município para 

manutenção das suas atividades, estabelecendo uma parceria com o setor público. 
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Devido à grande quantidade de instituições, o número de professoras que participaram 

da primeira formação do Pnaic para EI chegou a 87, divididas em três turmas, seria inviável 

realizar a pesquisa com todos os participantes. Assim, a escolha das instituições seguiu um 

critério geográfico, das 42 unidades escolares, dez foram selecionadas, três localizam-se no 

setor central do município; duas na zona sul: duas, na zona norte; uma, na zona leste; uma, na 

zona oeste e uma, na zona rural. 

Para a escolha dos sujeitos, estabelecemos como critérios: atuação na EI e 

participação, integral, no primeiro ciclo de formação continuada do Pnaic. Assim, nossa 

pesquisa contou com a participação de doze professoras lotadas em dez instituições, como 

mostra o quadro 4. Optamos por adotar nomes fictícios para as instituições e para as 

professoras, a fim de preservar a todos. 

 

Quadro 4 – Relação das instituições e professoras pesquisadas 

 

NÚMERO 

DE 

INSTITUIÇÃO 

NOME DA 

INSTITUIÇÃO 

TIPO DE 

INSTITUIÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

DA INSTITUIÇÃO 

NOME DA 

PROFESSORA 

1 Cora Coralina Escola Central Jasmim e Flor de 

Cerejeira  

2 Fonte da Vida         Cmei Sul Dália 

3 Jardim do Saber Escola Sul Gardênia 

4 Letras do ABC Escola Norte Azaleia 

5 Magia de Viver          Cmei Norte Hortênsia 

6 Mundo colorido Escola Central Margarida 

7 Mundo Encantado Escola Leste Lírio 

8 Mundo Novo Cmei Oeste Orquídea 

9 Nísia Floresta Escola Rural Camélia 

10 Rosa Luxemburgo Cmei Central Rosa e Tulipa 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora com base nos dados coletados; 

 

O segundo levantamento de dados de caráter empírico foi a aplicação do questionário 

fechado. Antes de irmos a campo coletar os dados, submetemos nosso trabalho ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí (CEP/UFG), por meio do 

parecer de número 2.928.459 (Anexo A). Devido às exigências da pesquisa, entramos em 

contato com a Secretaria Municipal de Educação de Jataí, agendando horário, com o objetivo 

de explicar o projeto que estávamos prestes a desenvolver junto às professoras do município e 

para coletar a assinatura no “Termo de Anuência” (Apêndice A), assumindo o compromisso 

de apoiar o desenvolvimento da pesquisa e autorizar a coleta de dados com algumas 
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professoras, sendo necessário adentrar as escolas, pois todas as professoras entrevistadas 

trabalham os dois períodos, algumas um período na área urbana e outro na área rural do 

município. 

Com a aprovação do Comitê de Ética em mãos, fomos até as escolas apresentarmos os 

instrumentos de investigação, a fim de conhecer o universo das professoras de EI do 

município de Jataí, que cursaram o Pnaic e, com isso, levantar aspectos referentes às possíveis 

contribuições dessa formação continuada na prática pedagógica das referidas professoras. 

Para estabelecer o contato inicial com o intuito de oferecer segurança às participantes, 

realizamos uma visita em cada uma das instituições em que as professoras participantes da 

pesquisa trabalhavam, procuramos a direção e a coordenação para apresentar e explicar o 

objetivo da pesquisa e pedir o consentimento para adentrar e conversar com as professoras. 

Ao realizar as visitas às professoras participantes da pesquisa, seguimos as orientações 

éticas para a pesquisa e coletamos as assinaturas no Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice B). No momento das visitas apresentamos o objetivo do 

trabalho e propusemos o questionário fechado (Apêndice C), e deixamos as entrevistas pré-

agendadas. As participantes da pesquisa pediram para responderem o questionário em casa e 

devolvê-lo no dia marcado para as entrevistas. Apenas uma professora respondeu o 

questionário e entregou no ato da apresentação e coleta da assinatura do TCLE, que foi a 

professora do Cmei Aquarela. Na escola Mundo Colorido, a entrevista precisou ser 

reagendada por mais de uma vez; as tentativas frustradas aconteceram devido às festas de fim 

de ano e entrega de brinquedos para as crianças das escolas públicas municipais, realizada 

pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). Situação semelhante também aconteceu 

na escola Letras do ABC e no CEI Rosa Luxemburgo; foram dois agendamentos, que 

ocorreram por conta das rematrículas que estavam acontecendo no mesmo período que as 

festas de fim de ano e as professoras estavam sobrecarregadas na sala de aula. 

A utilização do questionário como instrumento de coleta neste estudo contribui para 

um conhecimento sócio-histórico e demográfico e apoia-se na escolha metodológica de uma 

pesquisa empírica com bases ontológicas e epistemológicas, que consideram as dimensões 

históricas, sociais, culturais e políticas dos sujeitos estudados. 

As 12 professoras responderam os questionários, o que permitiu conhecer o perfil 

sócio-histórico demográfico dessas profissionais e sua formação específica relativa à EI. Os 
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dados referem-se à faixa etária, sexo43, escolaridade, renda aproximada, carga horária de 

trabalho, situação institucional a que pertencem. Os dados sócio-históricos e demográficos 

não podem ser considerados como representativos do conjunto de instituições do município 

de Jataí, mas constituem referência para que possamos situar as respostas obtidas por meio 

dos questionários e entrevistas. 

O próximo passo foi as entrevistas semiestruturadas (Apêndice D), desenvolvidas com 

as mesmas participantes que responderam o questionário, pois o objetivo era compreender a 

concepção das mesmas em relação à formação continuada oferecida pelo Pnaic. 

Para Ludke e André, a entrevista semiestruturada trata-se de uma técnica em que “não 

há imposição de uma ordem rígida das questões, o entrevistado discorre sobre o tema 

proposto com base nas informações que ele detém”.  E ainda acrescentam: “a grande 

vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a captação imediata e corrente 

da informação desejada” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 33-34). Portanto, a entrevista se torna 

um benefício pelo fato de se estabelecer um contato direto entre o pesquisador e o 

entrevistado e também um meio de captar as informações desejadas sobre as mais diversas 

proposições. E, com isso, permitir uma investigação minuciosa dos pontos abordados, 

correções e adaptações. 

As entrevistas foram realizadas de forma individualizada, no próprio espaço escolar, 

em ambiente organizado e tranquilo, com exceção das entrevistas a duas professoras que 

optaram por serem entrevistadas em local distinto da instituição em que trabalham. Uma delas 

marcou em sua própria casa, fora do expediente normal de trabalho; e com a outra professora, 

devido a uma viagem de fim de ano, marcamos em um café da cidade no período da manhã no 

mês de janeiro.  As entrevistas gravadas duraram entre 12 a 20 minutos cada uma. A pesquisa 

de campo se desenvolveu nos meses de novembro, dezembro de 2018 e janeiro de 2019.  

Foi oferecida às professoras a liberdade de encerrar a entrevista caso surgisse alguma 

dúvida ou desconforto durante as gravações. 

Tomamos a entrevista como técnica, apostando na possibilidade de tê-la como um 

meio de alcançar os objetivos propostos e de mergulhar nas percepções e modos como cada 

uma concebe sua realidade. No entanto, como forma privilegiada de interação social, a 

entrevista está sujeita à mesma dinâmica das relações existentes na própria sociedade 

(MINAYO, 2009). O acesso às gravações, transcrições e análises, foi feito de maneira que 

 
43 No município de Jataí não há nenhum profissional do sexo masculino que atenda aos critérios estabelecidos 

para a escolha dos sujeitos (atuação na EI e participação na formação continuada do Pnaic), razão por que 100% 

das entrevistadas são do sexo feminino. Por esse motivo, optamos por não elaborar tabela relacionada ao sexo e 

usaremos em toda a extensão das análises a flexão no feminino.   
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assegurasse total sigilo das participantes. Acreditamos que a garantia do anonimato foi 

significativa para a pesquisa, pois as entrevistadas mostraram-se mais seguras para 

expressarem suas ideias e opiniões sobre a formação continuada do Pnaic para a EI. 

 

3.4.1 Caracterização das participantes da pesquisa: perfil sociodemográfico 

 

Nesta subseção, procuramos delimitar o perfil das trabalhadoras docentes da Educação 

Infantil, a fim de perceber os aspectos comuns que constituem a identidade profissional dessas 

mulheres, abordando o perfil sociodemográfico44, faixa etária, local de trabalho, turmas, 

quantidade de alunos matriculados, horas trabalhadas, faixa salarial, formação profissional, 

escolaridade, tempo de efetivo trabalho, situação institucional a que pertencem. 

Para preservar a identidade, manter sigilo das participantes e facilitar a identificação 

das respostas emitidas pelos sujeitos entrevistados, optamos por atribuir a elas nomes 

fictícios, como mostrou o quadro 4. Considera-se importante enfatizar sobre a função exercida 

por cada uma na rede municipal de ensino, sendo todas professoras concursadas na Secretaria 

Municipal de Educação. 

O primeiro dado da pesquisa está relacionado ao sexo. Das 12 participantes da 

pesquisa, todas as entrevistadas são mulheres, não encontramos nenhum homem, isso mostra 

que a feminização do magistério na EI de nosso país se deve à presença marcante das 

mulheres na EI, decorrente de fatos históricos, pois associavam a docência para crianças ao 

feminino. Para Cerisara (2002, p. 27) a feminilização pode ser “encarada como um processo 

que tem consequências contraditórias, tanto positivas como negativas, sobre a organização do 

trabalho docente e a identidade profissional dessas trabalhadoras”. Outro aspecto relativo ao 

debate da feminização do magistério é o fato de que os homens foram abandonando essa 

profissão pelo baixo nível de remuneração dos professores, levando os homens a procurarem 

profissões mais rentáveis45.  

Os dados nos permitiram identificar que a idade das entrevistadas é variada, embora 

nenhuma delas tenha menos de 30 anos. Chama a nossa atenção, entretanto, o fato de 50% das 

entrevistadas ter mais de 46 anos, como mostra o gráfico 1. 

 
44Segundo o dicionário brasileiro perfil sociodemográfico é o estudo do comportamento social das interações e 

organizações humanas. Ela estuda todos os símbolos culturais que os seres humanos criam e usam para interagir 

e organizar a sociedade. É o comportamento das pessoas de um certo lugar ou território determinado a ser 

estudado. Disponível em: https://wwwdicionarioinformal.com.br/sociodemográficas. Acesso em: 3 set. 2019. 
45 Para maiores detalhes sobre a avaliação crítica do trabalho docente, ver Hypólito (1997). 
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É preciso problematizar questões que parecem muito óbvias, mas permeiam o trabalho 

do professor, questões que podem parecer muito elementares e às quais, por isso, dedicamos 

pouca atenção, como por exemplo, em relação a faixa etária que os dados mostram. 

Percebemos que há um predomínio de professoras com idade mais avançada na EI. Conforme 

o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1 – Perfil etário das participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fonte: Entrevista realizadas com sujeitos participantes do PNAIC para EI no ano de 2017/2018 

 

 

Que motivações teriam levado essas trabalhadoras a procurarem essa etapa de 

educação? Podemos pensar que seria a exigência cada vez maior que a sociedade 

contemporânea acrescenta ao trabalho do professor com crianças maiores? Será que, nos anos 

iniciais, cobra-se delas que cumpram de outras instâncias sociais; que respondam à 

necessidade de afeto dos alunos, que resolvam problemas de violência, da droga, da 

indisciplina, que preparem melhor os alunos para as áreas de matemática, ciência da natureza, 

da tecnologia? Ou seria também o fato de que, em séries posteriores, a sobrecarga de 

trabalhos pedagógicos é maior, com elaboração de provas, diagnósticos, correção de inúmeras 

atividades? 

É nesse contexto complexo que se faz necessário pensar o trabalho docente na EI. Não 

se pode considerar que o trabalho na EI seja mais fácil, menos cansativo, uma vez que, para 

ser professor dessa faixa etária, também é preciso ensinar. O ensino é característica do 

trabalho docente, portanto, uma prática social complexa, carregada de conflitos e valores que 

também exige postura ética e política. 
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Passaremos a analisar o local de trabalho e a quantidade de alunos matriculados nas 

turmas. Cada sala tem em média o mesmo número, a quantidade média de alunos é de 22 

alunos. Das 12 salas de aulas, apenas duas compõem um número inferior a 20 alunos. 

As professoras que trabalham em Cmei e CEI cumprem uma jornada de período 

integral na mesma sala de aula e atendem o mesmo número de crianças. As professoras que 

trabalham em período parcial nas escolas, matutino e vespertino, trabalham os dois turnos, 

com a mesma quantidade de alunos em cada um dos turnos. O trabalho docente nas escolas 

não difere do Cmei, mas pode se tornar cansativo, devido ao número de alunos que as 

professoras atendem por dia, em média crianças na faixa etária que variam entre cinco e seis 

anos. Conforme tabela a seguir 

 

Tabela 2 - Turma e quantidades de alunos matriculados 

 
Professoras Local de 

trabalho 

Turma Quantidade de 

alunos por turma 

Azaléia Escola  Jardim II 23 

Camélia Escola Multisseriada 21 

Dália Cmei Jardim I 25 

Flor de cerejeira Escola Jardim II 24 

Gardênia Escola Jardim II 16 

Hortênsia Cmei Jardim I 23 

Jasmim Escola Jardim II 11 

Lírio Escola Jardim II 23 

Margarida Escola Jardim II 24 

Orquídea Cmei Jardim I 25 

Rosa CEI Jardim I 24 

Tulipas CEI Jardim I 25 

                    Fonte: Dados coletados pela autora. 

 

A grande quantidade de crianças em cada sala é uma realidade observada durante a 

pesquisa. A Resolução do Conselho Municipal de Educação nº3, de 3 de junho de 2000 

(JATAÍ, 2000), fixa as normas para a EI no sistema municipal de ensino em concordância 

com o artigo 3º que define: 
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Os parâmetros para a organização de grupos decorrentes das especificidades do 

Projeto Político Pedagógico, observada a seguinte relação criança/agente educativo e 

criança/profissional da educação. 

I. Jardim I – grupos de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, 20 (vinte) – um 

profissional de educação. 

II. Jardim I – grupos de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, 20 (vinte) – um 

profissional de educação. 

III. Pré-alfabetização - grupos de, no mínimo, 15 (quinze) e, no máximo, 20 (vinte) 

– um profissional de educação. 

 

 

Pela tabela, constata-se que existe descumprimento da lei na maioria das salas 

investigadas. Confirmando esse parecer, Kramer (2011, p.108) afirma que “logram aumentar 

os números de crianças atendidas com a precarização do serviço prestado, a falta de condições 

mínimas de espaço físico, de materiais adequados às atividades infantis”. Esse aumento de 

crianças por sala gera uma sobrecarga no trabalho docente, e ao mesmo tempo tem se tornado 

uma situação complexa, já que a questão pode estar relacionada com custo-benefício, visto 

que aumentam o número de crianças por sala e reduzem os custos com os funcionários já que 

não precisam aumentar o número de salas para atender a demanda/oferta. Entendemos, como 

uma estratégia que visa, principalmente, a contenção de gastos com funcionários alimentação, 

dentre outros. 

Desta forma, o papel do adulto na aprendizagem das crianças tem um significado 

imprescindível, pois consideramos o conhecimento como elaboração do gênero humano, a ser 

apropriado pelos indivíduos como condição básica para o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores46. Ademais, em que pese a importância dessas demandas para a EI e o 

Ensino Fundamental, não se pode exigir que os professores atendam individualmente. É 

preciso enfrentar coletivamente essas exigências, como por exemplo local e horas trabalhadas.  

Embora a Lei Municipal tenha estabelecido o limite de 40 (quarenta) horas para a 

jornada de trabalho na Educação Infantil. De acordo com as afirmações das participantes 

entrevistadas, verificamos que a maioria delas perfazem uma carga horária excedente ao 

limite pré-determinado pela legislação municipal. A carga horária da maioria das professoras 

está entre 40 e 60 horas semanais, das entrevistadas, seis delas trabalham 60 horas semanais, 

em seguida vem as que trabalham 40h semanais que totalizam cinco professoras, e em último 

lugar está uma professora que se enquadra nas categoria de 30 horas semanais trabalhadas no 

 
46 O conceito de Vigotsky (2007, p. 33)  de conhecimento elementar e superior relaciona-se com a existência dos 

dois tipos de funções psicológicas: “as elementares têm como característica fundamental o fato de serem total e 

diretamente determinadas pela estimulação ambiental”, de dimensão biológica; e as “funções as superiores têm 

como característica essencial a estimulação autogerada, isto é, a criação e o uso de estímulos artificiais que se 

tornam a causa imediata do comportamento”, contam com a presença dos signos. 
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município; ela trabalha apenas um turno, pois o outro período trabalha em uma instituição de 

ensino privada. 

Conforme apresenta o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 2 – Horas de trabalho semanal 

 

 
               Fonte: Dados coletados com os sujeitos participantes do Pnaic para EI no ano de 2017/2018. 

 

 

Essas professoras que trabalham em média de 40 a 60h semanais enfrentam uma rotina 

de horas de trabalho que vai das 7h às 11h20mins e das 13h às 17h20min, de segunda a sexta-

feira nas escolas municipais, nem sempre com a mesma turma. As professoras dos Cmei e 

CEI trabalham das 7h às 11h e das 13h às 17h, na mesma instituição e com as mesmas turmas. 

Os gráficos 2 e 3 mostram a situação das professoras de EI em relação a carga horária 

e salário. Para Costa (2017) é uma dura realidade, pois as professoras têm um acréscimo de 

112 horas/aula e a gratificação de 20%, que fazem com que o salário tenha um aumento real. 

Entretanto, como alerta essa autora, os acréscimos relacionados a horas extras e gratificação 

deixa de fazer parte dos vencimentos no período de férias, décimo terceiro e após 

aposentadoria. 

De acordo com essa autora, o fato de as professoras trabalharem por 60 horas 

“possibilita-as aumentarem sua renda mensal, pois, trabalhando em dois turnos, recebem 112 

horas-aula extras no salário, como carga horária excedente de efetivo trabalho” (COSTA, 

2017, p. 125). A flexibilidade de horário como possibilidade de compatibilizar o trabalho 

doméstico e o magistério, concretamente, não se confirma na prática da maioria das 

professoras. Vê-se que as entrevistadas trabalham mais de 40 horas semanais, sem considerar 

as atividades extras que são realizadas em casa. 
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Concordamos com Costa (2017), pois, de acordo com a folha de pagamento da SME, 

as professoras da EI recebem 20% de gratificação, como um incentivo à realização desse 

trabalho, o que se configura como mais um atrativo.  Entendemos, pois, porque as turmas de 

EI em tempo integral ou parcial são as mais procuradas pelos professores efetivos. 

Essa forma de trabalho nos remete a Marx (1983), ao descrever sobre como o trabalho 

se converte em mercadoria na sociedade do capital. O trabalhador docente tornou-se um 

profissional assalariado e, ao vender sua força de trabalho por salário, vê-se submetido a um 

processo de trabalho cujas formas de realização já estavam estabelecidas, perdendo controle 

de seu trabalho, como qualquer outro trabalhador, além do excesso de horas trabalhadas, 

turmas lotadas, como pode ser observado no quadro que se segue. 

Seguimos com as análises dos dados, relacionando os níveis de renda das 

entrevistadas. Os salários recebidos não são bons, especialmente se considerarmos a 

quantidade de horas trabalhadas. Nenhuma das participantes da pesquisa se enquadrou na 

categoria entre um e dois salários mínimos por mês, seis professoras se enquadram na faixa 

salarial entre quatro e oito salários mínimos, cinco professoras estão na faixa de dois a quatro 

salários mínimos por mês e apenas uma professora recebe acima de oito salários mínimos por 

mês, como mostra o gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Remuneração salarial dos Professores 

 

 
          Fonte: Dados coletados com os sujeitos participantes do Pnaic para EI no ano de 2017/2018. 

 

 

Na tentativa de compreender as informações obtidas, recorremos ao Plano de Carreira 

do Município de Jataí, Lei no 2.822, de 27 de agosto de 2007, mais conhecido por Estatuto do 
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Magistério (JATAÍ, 2007). O artigo 152, estabelece que: “a jornada de trabalho do 

Profissional que atua na Educação Infantil, [...] é fixada em 40 (quarenta) horas semanais”. 

No entanto, as profissionais que trabalham com EI, nas creches e nas escolas, em sua grande 

maioria, trabalham nos turnos matutino e vespertino, totalizando 8 horas diárias de trabalho. 

As horas diárias de trabalho que excedem as 40 horas semanais somam um total de 60 

horas. De acordo com Costa (2017), isso é uma referência à forma de contagem específica do 

magistério no município de Jataí. Essa contagem incorpora o descanso remunerado e horas de 

trabalho para planejamento fora da escola, mas não são computadas como hora relógio. 

De acordo com Martins (2010, p. 28), o incentivo do professor como uma forma de a 

valorização “não se constrói em detrimento dos significados e sentidos conferidos à natureza 

da atividade que realizam, [...] demanda reconhecer a formação e o trabalho do professor em 

toda a sua complexidade”.  

Em relação à formação, é importante destacar que a maioria das docentes fizeram 

graduação em instituições públicas. Das doze professoras entrevistadas, dez delas têm 

graduação em Pedagogia, duas possuem formação inicial em áreas afins e fizeram 

complementação pedagógica em institutos particulares de ensino, na modalidade a distância 

ou semipresencial. Entre as professoras entrevistadas, uma delas cursou a graduação na 

modalidade EAD. 

A formação em áreas específicas não mantém o mesmo equilíbrio para as 

especificidades da educação de crianças de zero a seis anos, uma vez que o ideal seria que 

crianças fossem atendidas por pedagogas. Silveira (2015, p. 173) afirma que “a formação em 

nível superior, em cursos de licenciatura em Pedagogia, é defendida como princípio 

necessário para a atuação da professora com crianças desde o nascimento até seis anos de 

idade”. Cabe aqui destacar a importância do curso de Pedagogia na formação dos 

profissionais que atuam diretamente com crianças de zero a seis anos.  

O tempo de serviço das professoras varia entre cinco a 29 anos de atuação em sala de 

aula. A maioria possui mais de dez anos de exercício profissional, o que as caracteriza como 

professoras experientes.  Das doze professoras entrevistas, todas possuem cargos efetivos no 

município de Jataí. O tempo de atuação das professoras na educação não diverge muito de sua 

experiência profissional em sala de educação infantil. Esses dados são percebidos conforme 

quadro a seguir: 
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Tabela 3 – Perfil profissional das professoras participantes do Pnaic 2017/2018 

 

Professoras Formação Instituição da 

Formação 

Pós-Graduação Tempo de 

Trabalho 

Azaléia Pedagogia UFG Educação Inclusiva-Libras 14 anos 

Camélia Pedagogia;  

Letras/Inglês  

UFG Formação de Professores de 

Língua estrangeira 

5 anos 

 

Cravo 

Ed. Física; 

Pedagogia; 

Teologia 

1º- UFG 

2º - FIC 

3º - FSTN 

Psicopedagogia; 

Educação Física; Mestrado 

em Educação e Teologia 

23 anos 

Flor de cerejeira Pedagogia/Hist. UFG Psicopedagogia 16 anos 

 

 

Gardênia 

 

 

Pedagogia 

 

 

UFG 

Orientação educacional; 

Organização Sócio 

Econômica do Brasil; 

História; Geografia; 

Antropologia 

29 anos 

   Hortênsia                                             Pedagogia UFG Educação Infantil 14 anos 

Jasmim Pedagogia Unopar Não 17 anos 

Lírio Geografia/ 

complementação 

em Pedagógica 

UFG 

Complementação/ 

Alfredo Nascer 

Formação Sócio Econômica 

Brasileira; Educação Infantil 

19 anos 

 

Margarida 

Bacharel em  

Direito; 

Pedagogia 

 

 Cesut e UFG 

 

Psicopedagogia 

17 anos 

Orquídea   Pedagogia UFG  Supervisão Escolar; 

Administração Escolar 

21 anos 

Rosa Pedagogia UFG Educação Infantil 12 anos 

 

 

Tulipa 

Letras e 

complementação 

em Pedagogia  

UFG 

complementação 

UNIFAN 

Educação Infantil e Series 

iniciais 

23 anos 

     

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base nos dados levantados no Questionário 

 

Quanto à formação acadêmica das entrevistadas, podemos afirmar que se trata de um 

grupo qualificado, que atende às exigências da LDBEN 9394/96. Todas possuem formação 

em nível superior. 

Das doze professoras, seis possuem apenas graduação em Pedagogia, enquanto quatro, 

além de Pedagogia, possuem outras formações em áreas afins; duas das professoras 

responderam que têm formação em outras áreas do conhecimento com complementação 
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pedagógica em pedagogia. Onze possuem especialização em diferentes áreas da educação. Há 

uma professora que, além da especialização, também possui mestrado em Educação e 

Teologia e uma respondeu não ter se especializado em nenhuma área. As professoras atendem 

ao que se estabelece no Artigo 61 da LDBEN nº 9.394/96, cuja transcrição é feita a seguir: 

 

consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em 

efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: (Redação dada 

pela Lei nº 12.014, de 2009)  

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio. (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 

2009). 

 

 

As respostas das professoras participantes estão de acordo com as exigências legais da 

Lei. Naturalmente, o educador está buscando uma consolidação entre conhecimento e 

experiência e o processo de formação continuada possibilita atualizar seu conhecimento frente 

às mudanças que a sociedade exige. 

Os Referenciais para Formação de Professores (BRASIL, 1999, p. 31) afirmam que, 

ao invés de se tratar de uma conquista profissional, essa realidade tem contribuído para a 

desvalorização social do trabalho docente: 

 

atualmente, o discurso educacional se utiliza de outros substantivos: 

profissionalização, autonomia, revalorização..., ainda que as reais deficiências dos 

professores no exercício profissional - e, consequentemente, as suas causas - 

continuem, por assim dizer, ocultas por trás das deficiências da instituição escolar, 

do currículo, das metodologias c dos recursos didáticos. 

 

 

Como o próprio nome diz, formação continuada ou formação em serviço, é uma forma 

de valorização profissional, em que o docente busca aperfeiçoar sua formação e meios para se 

qualificar e, concomitantemente, modifica sua prática por meio do saber teórico. Esse 

processo de mudança que envolve o aprendizado do ser humano deixa o professor em uma 

constante busca por um aperfeiçoamento aligeirado, embasado em discursos neoliberais, os 

quais, como afirma Martins (2012), embalam um sonho “ingênuo’ de um sistema 

comprometido com o sucesso profissional do indivíduo, entretanto, esse sucesso é entendido 

como enquadramento da força de trabalho humano, como recurso para adaptação praticista, 

discurso tão bem entalhado pela ideologia do capital. 

Aos poucos, a figura do professor tem se tornado uma figura pensada e projetada 

como a de um missionário que trabalha sem descanso e sem reconhecimento para educar, e 

não como um profissional qualificado que necessita de um ambiente equipado para que seu 
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trabalho seja realizado com dignidade. Arce (2010b, p. 55, grifos no original) traz uma crítica 

quanto a essa valorização docente. Segundo ela, 

 

tais professores formados na prática (afinal a universidade não serve para quase nada 

porque “a teoria na prática é outra coisa”); mergulhados em suas comunidades; 

sábios, mas não intelectuais, porque conhecem a cultura popular; guiados, não pelo 

conhecimento científico, mas por uma sabedoria construída em seu cotidiano e pelos 

cordões invisíveis e maravilhosos do “amor ao próximo. 

 

 

Por esse ângulo, é preciso entender a formação continuada como uma perspectiva 

política de mudanças em que a valorização profissional se faça presente. Seguindo os estudos 

realizados por Arce, o saber docente não é formado apenas de prática, mas de teorias, que vão 

instrumentalizar os sujeitos com variados pontos de vista para uma ação contextualizada da 

prática, oferecendo perspectivas de análise para que os educadores compreendam os mais 

variados contextos vivenciados por eles no exercício de sua profissão. Ou seja, o professor 

necessita unir teoria e prática para conseguir realizar um trabalho eficiente e de qualidade. 

Um dado relevante está nas professoras terem demonstrado interesse em buscar o 

aperfeiçoamento profissional por conta própria, indicando ter participado de cursos de 

formação continuada, tais como Libras; Pnaic – ciclo de alfabetização; Organização do 

trabalho pedagógico em Educação Infantil; Artes; Políticas Públicas para a Educação Infantil; 

Profa; Letramento em língua portuguesa e matemática; Alfabetização Tecnológica em 

Educação Infantil, Prevenção e qualidade de vida com Amor Exigente; Infância e Arte, alguns 

oferecidos pela SME, outros por meio da procura da própria profissional. 

Por outro lado, a formação continuada precisa ser tomada como um processo contínuo, 

interligado com atividades teóricas e práticas desenvolvidas nos espaços formativos no 

decorrer da profissão. Para que os espaços de formação continuada, segundo Kramer (1989), 

se tornem de fato locais em que o desenvolvimento profissional aconteça, é fundamental a 

garantia de espaços  para que os professores sejam capazes de compartilhar suas experiências 

e refletirem criticamente, não apenas sobre suas práticas pedagógica, mas também sobre a sua 

trajetória profissional e acadêmica. 

Conforme os dados obtidos por meio do questionário, o curso de Pedagogia se tornou 

o lócus principal para a formação de professores de EI, e também o responsável em 

fundamentar e apoiar a prática pedagógica e a construção da identidade profissional dos 

mesmos. Saviani (2012, p. 129), ao estabelecer a dimensão da formação em Pedagogia para o 

educador, afirma que 
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de conhecimentos historicamente construídos, a pedagogia revela-se capaz de 

articular num conjunto coerente as várias abordagens sobre a educação, tomando 

como ponto de partida e ponto de chegada a própria prática educativa. De um curso 

assim estruturado se espera que irá formar pedagogos com uma aguda consciência 

da realidade onde vão atuar, com uma adequada fundamentação teórica que lhes 

permitirá uma ação coerente e com uma satisfação instrumentação técnica que lhes 

possibilitará uma ação eficaz. 

 

 

Por certo, a proposta do curso de Pedagogia precisa implicar a formação de 

profissionais capacitados para desempenharem suas atividades nas devidas funções dos 

sistemas de ensino; o mesmo deve acontecer com os cursos de formação continuada. 

Nesse sentido, para a análise dos resultados dos discursos das professoras, centramo-

nos nas categorias de exposição dos resultados: 1) o trabalho docente e a formação continuada 

proposta pelo Pnaic; 2) As interferências do Pnaic para a prática pedagógica na pré-escola; 3) 

o Pnaic e a qualidade educacional na pré-escola. 

O objetivo da implantação do programa enquanto formação continuada de professores 

de EI é garantir o acesso à formação. Os impactos dessa formação ainda não foram avaliados 

pela Secretaria de Educação Básica (SEB), devido à mudança de governo, mas os retornos 

avaliativos feitos pelas cursistas apontam resultados positivos, conforme dados relacionados e 

tabulados pela pesquisadora que serão apresentados a seguir. 

 

3.5 O trabalho docente e a formação continuada proposta pelo Pnaic 

 

Para compreensão das categorias concepção do trabalho docente e formação 

continuada proposta por um programa como o Pnaic, estabelecemos um diálogo sobre a 

concepção das professoras de EI em relação a formação continuada do Pnaic no processo 

ensino-aprendizagem. Propusemo-nos responder as seguintes questões: que a concepção as 

professoras entrevistadas têm da formação continuada do Pnaic para a EI? Quais as possíveis 

contribuições dessa formação continuada podem fundamentar a prática pedagógica docente 

em sala de aula, de forma a efetivar mudanças na qualidade social da educação? 

Como abordado no primeiro capítulo, a presença predominantemente feminina na EI é 

um processo histórico e o surgimento das creches aconteceu devido à necessidade econômica 

de inserir a mulher no mercado de trabalho. Na subcategoria trabalho docente na EI, o 

questionamento que fizemos diz respeito ao que é ser professora de EI. As respostas obtidas 

apresentaram diferentes concepções, como podemos ver a seguir: 

 

Ser professora de educação infantil é muito gratificante; é muito bom. A gente vê as 

crianças se desenvolvendo, aprendendo. É o iniciar mesmo. Eu já dei aula para 
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meninos maiores e não é a mesma coisa. Para as crianças, tudo é novidade. Se você 

apresenta a letra A para eles, tudo é uma maravilha, e para professora também 

(TULIPA, entrevista realizada em 06/12/2018). 

 

 

Bom (pausa), ser professora de educação infantil é fazer uma unificação entre o 

cuidar e o ensinar, ou seja, é dedicar a cuidar, porque não ficamos só no educar, 

ficamos no cuidar e no ensinar, fazemos coisas que talvez fosse parte só da família. 

Então, tem momentos que a gente passa realmente a cuidar, se dedica muito a 

cuidar, pois não é uma coisa não separa da outra (Dália, entrevista realizada 

04/12/2018). 

 

 

As respostas das duas professoras são relevantes e nos levam à reflexão de como 

atribuem sentido a suas vivências na educação infantil. Embora o ECA (BRASIL, 1990) seja 

claro em estabelecer que é “dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público” cuidar das crianças e dos adolescentes, pode-se observar que mais essa função 

de cuidar tem sido delegada à escola, inclusive ao professor que convive com a criança 

diariamente. 

A presença de mulheres nas creches se tornou uma característica marcante desde o 

século XIX, e de certa forma tem se perpetuado ao longo dos anos ligando a docência nas 

séries iniciais à figura materna, ao trabalho por amor. Mesmo a mulher conquistando seu 

espaço no mercado de trabalho e se emancipando profissionalmente, a presença masculina é 

pouco notada na EI. No caso deste trabalho, como já ressaltado, não há profissionais do sexo 

masculino nesses espaços educativos. Vejamos a explanação de Arce (2001b, p. 167), a 

respeito da presença feminina na EI: 

  

ao longo da história, tem se reforçado a imagem do profissional dessa área como 

sendo o da mulher “naturalmente” educadora, passiva, paciente, amorosa, que sabe 

agir com bom senso, é guiada pelo coração, em detrimento da formação profissional. 

A não valorização salarial, a inferioridade perante os demais docentes, a vinculação 

do seu trabalho como doméstica e a deficiência articula-se à difusão da figura 

mitificada, que não consegue desvincular-se das significações que interligam a mãe 

e a criança (grifos no original). 

 

    

Mesmo de maneira discreta, as crenças maternais continuam a se perpetuar no trabalho 

docente com crianças de zero a cinco anos e formam o perfil de algumas das professoras de 

EI. Isso reforça a ideia de que esse campo de trabalho pertente naturalmente ao gênero 

feminino e está ligado ao sentimento afeto. Ao exercer o seu trabalho na EI, a professora 

muitas vezes é vista como um ser passivo e meigo, que exerce sua profissão com naturalidade. 

Segundo Arce (2001b, p. 170),  
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a constituição histórica da imagem do profissional de educação infantil tem estado 

fortemente impregnada do mito da maternidade, da mulher como rainha do lar, 

educadora nata, cujo papel educativo associa-se necessariamente ao ambiente 

doméstico, sendo, assim, particularmente importante nos primeiros anos da infância. 

 

 

A prática exercida pelas professoras na EI, vista por esse ângulo, muito se assemelha à 

educação maternal, em que o amor, a caridade e a benevolência devem prevalecer.  

Observemos mais algumas respostas. A fundamentação teórica das justificativas se 

respaldam no senso comum e na reprodução histórica de uma educação compensatória. 

 

Para mim, ser professora é um sonho. É muito bom você ver na prática a criança 

aprender cada dia uma coisa nova e chegar no final do ano lendo. Isso é 

maravilhoso; é um sonho. E eles [as crianças] são cativantes. Nossa! É muito bom 

ser professora de educação infantil (LÍRIO, entrevista realizada em 17/12/2018). 

 

 

Ser professora de educação infantil é caminhar por um caminho que nos leva à 

felicidade, que também nos leva a pensar mais no ser humano enquanto criança 

(silêncio). Para mim, professora de educação infantil é muito bom; é muito 

gratificante; é um prazer trabalhar com crianças pequenas (AZALEA, entrevista 

realizada em 11/12/2018). 

 

 

Percebemos que existe contradição nas respostas das participantes, já que algumas 

afirmam que o trabalho na EI significa amparo e cuidado, e outras aproximaram a atuação 

docente como mediação entre o sujeito e o conhecimento. A mediação do conhecimento é 

difundida como se o professor fosse um facilitador da aprendizagem dos alunos. Vejamos: 

 

Para mim é uma grande responsabilidade educar a base da nossa sociedade, porque a 

educação infantil é o início da aprendizagem das crianças. Eu acho muito 

importante; é como se fosse o alicerce de uma casa. Se ele não é bem feito, a casa 

desmorona. Se a educação infantil não for bem feita, com competência pelo 

professor, a criança vai ter dificuldades para o resto da vida (HORTÊNSIA, 

entrevista realizada em 11/12/2018). 
 
 

Ser professora de educação infantil é mediar as atribuições do conhecimento da 

criança, mas sem esquecer das habilidades que a criança precisa desenvolver, 

porque, nessa fase, é a fase da descoberta em vários sentidos, tanto na socialização, 

do partilhar, do brincar, do lúdico e também do conhecimento da produção de leitura 

e escrita e dos conhecimentos matemáticos (MARGARIDA, entrevista realizada em 

11/12/2018). 

 

 

É tudo, é a base da Educação está na educação infantil. Eu acredito que nós somos 

as formadoras das opiniões futuras. Por isso, eu acredito que seja tudo (ROSA, 

entrevista realizada em 06/12/2018). 

 

 

Somos formadores de cidadãos. Embora sejam crianças, vão adquirindo opiniões 

próprias, personalidades e características próprias para conviver e socializar ao 
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longo da vida escolar. É ser um elo de conhecimento, de formação e ao mesmo 

tempo é motivador (Flor de Cerejeira, entrevista realizada em 04/012019). 

 

 

Dessa forma, para que a mediação do professor aconteça de forma que possibilite a 

aprendizagem e o desenvolvimento da criança, faz-se necessário que o professor seja um 

profissional capacitado para exercer a sua função. 

Compactuamos com Saviani (2011, p. 121) quando afirma que 

 

a educação é uma mediação no seio da prática social global e, se a humanidade se 

desenvolve historicamente, isso significa que uma determinada geração herda da 

anterior um modo de produção com os respectivos meios de produção e relações de 

produção. E à nova geração, por sua vez, impõe-se a tarefa de desenvolver e 

transformar as relações herdadas das gerações anteriores. 

 

 

A mediação a ser trabalhada nas escolas é aquela que enfatiza a valorização e a 

importância do conteúdo escolar e a sua relação histórica com o cotidiano das crianças. Ao 

defender essa ideia, estamos defendendo o ensino elaborado e sistematizado na EI, como um 

espaço em que a cultura é elaborada pensando na formação humanizadora da criança. 

Compete-nos tornar compreensível a relação estabelecida entre o professor e a criança, com 

base no processo de mediação. 

Para Martins (2010, p. 15), “o produto do trabalho educativo deve ser a humanização 

dos indivíduos, [...] para se efetivar, demanda a mediação da própria humanidade dos 

professores. O trabalho do professor em sala de aula pode ser caracterizado por um processo 

de mediação entre o adulto e a criança. O discurso das professoras revela outro campo teórico 

abordado pelo autor, a Zona de Desenvolvimento Próximo (ZDP). Para Vigotski (2007, p. 

97), a ZDP é a distância entre 

 

o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 

independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado 

através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração 

com companheiros mais capazes. 

 

Outro questionamento que fizemos as entrevistadas diz respeito à concepção de 

formação continuada do Pnaic, que se enquadra em outra subcategoria nesta análise.  

Durante o processo de investigação, tomamos como foco de análise as doze 

professoras participantes que expuseram, de forma cautelosa, o descontentamento quanto ao 

processo de formação continuada, visto que, da forma como foi estruturado, não as agradou. 
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Esse descontentamento é visível nos depoimentos das entrevistadas, quando questionamos 

sobre como definem a formação continuada do Pnaic na educação infantil. 

 

Olha, (Silêncio) o Pnaic é uma formação continuada que eu esperava mais dele, 

achei que ficou muito vago. As atividades que foram passadas no curso ficaram 

muito vagas, soltas. Tive amigas que já participaram das edições anteriores, 

disseram ter sido melhor. Particularmente, achei as atividades em si muito vagas. 

Lógico (suspiro) que teve os pontos positivos, que é a troca de vivências, troca de 

experiências, mas eles deveriam ter dado mais subsídios “práticos” para a gente 

trabalhar em sala de aula (ORQUÍDEA, entrevista realizada em 09/12/2018). 

 

 

Eu definiria como uma formação precária, uma orientação pequena. Enquanto 

professora, esperava mais do Pnaic de alfabetização infantil e não tive o que 

esperava! (uma grande pausa) Pensei que a gente ia ter mais práticas, porque na sala 

de aula não temos muito tempo para fazer nossos próprios jogos; os nossos próprios 

brinquedos lúdicos, porque é necessário trabalhar com o lúdico na educação infantil. 
Pensei que o curso seria para gente trabalhar na prática, que até onde eu sei, prática e 

teoria não caminham juntas (Silêncio). Então, tinha outras coisas, outros jogos para 

a gente trabalhar e aperfeiçoar na nossa sala de aula (AZALEIA, entrevista realizada 

em 11/12/2018). 

 

 

Pelas respostas dessas professoras, torna-se nítido que não havia o desenvolvimento de 

uma proposta formativa que promovesse a criação de outros sentidos a não ser os 

evidenciados nas falas, uma formação voltada para a prática. Concordamos com Gatti (2008), 

quando afirma que, no Brasil, a proposta de formação continuada é um processo aligeirado e 

se torna um meio de o professor buscar um aperfeiçoamento de sua prática docente. Para a 

autora (2008, p. 58), esse processo de formação em serviço se torna um meio compensatório 

de suprir os problemas advindos de uma formação inicial precária: 

 

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. 

 

 

Difícil culpar as professoras por quererem uma formação continuada com mais prática 

do que teoria, pois, a jornada de trabalho diária de uma professora é extensa. Chegar em casa, 

depois de uma jornada dupla de trabalho na escola, e ter que conciliar os afazeres domésticos 

e a preparação de aulas não é nada fácil. Buscar atividades diferenciadas, confeccionar 

materiais para se trabalharem com as crianças, criar jogos; tudo isso demanda muito tempo. 

Existe um estranhamento em relação ao trabalho que se desenvolve em sala de aula e sua 

própria identidade enquanto professor. 
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No que se refere à formação continuada do Pnaic para EI, as professoras relatam com 

frustração a falta de exemplos práticos, de modo que é possível perceber a supervalorização 

da prática em detrimento da teoria. Conforme ilustra a fala a seguir: 

 

Já fiz vários cursos de formação continuada, mas não fiz o Pnaic [nas edições 

anteriores], pois nunca fui convidada (silêncio). Penso que deve ser porque os cursos 

não eram para a educação infantil. Bom, fiz vários cursos no decorrer da minha 

carreira. Em vista de outros cursos que fiz, penso que que ficou muito distante da 

nossa realidade. Tinha um espaço longo de tempo entre um encontro e outro. 

(silêncio). Penso que foi isso que dificultou tudo, um descaso mesmo dos 

governantes. Acho que o que não ajudou as formações acontecerem de forma 

tranquila foi a dificuldade pela crise de tudo, ou o descaso mesmo dos governantes 

(risos) (TULIPA, entrevista realizada em 05/12/2018). 

 

 

Diante do relato, entendemos que o sentido atribuído pela professora quanto à 

contribuição do Pnaic para a sua prática em sala de aula está mais para uma crítica, que 

encontra fundamentação nas premissas de um processo formativo desorganizado. Ela 

responsabiliza a crise pela falta de organização durante os encontros. O que se percebe, é a 

ponderação nas respostas das professoras ao abordar o fato de a formação continuada ter sido 

mal explorada e que faltou conhecimento prático. O conhecimento histórico elaborado pela 

humanidade, que vai ser apropriado pelo homem por meio do professor, parece não ser 

fundamental para orientar o docente em sala de aula. Concordamos com Martins (2012, p, 

58), ao afirmar que, 

 

quando as formas historicamente elaboradas de conhecimento são preteridas, o ato 

pedagógico alijado em seu conteúdo, é óbvio que tal fato não quer dizer o 

“desaparecimento do conhecimento” escolar, outrossim, implica apontar que o 

processo ensino-aprendizagem passa a ser orientado por outra concepção de 

conhecimento. Esta, para além de entender o conhecimento como um produto 

individual, apresenta-se como um recurso cognitivo para adaptação do indivíduo ao 

meio. A função adaptativa do conhecimento reitera sua subserviência ao contexto, 

posto que este passa a comportar e definir critérios de validação do saber (grifos no 

original). 

 

 

As professoras entrevistadas acreditam que o papel da formação continuada está mais 

centrado na busca pela prática do que pela teoria. Ou seja, colocaram em evidência a 

necessidade de haver uma formação continuada voltada para a troca de experiências. No 

entanto, conforme salienta Duarte (2010, p. 48), descaracterizar a teoria pela prática seria 

desastroso para a educação. Para ele, seria o mesmo que “negar o caráter indispensável da 

ciência para o desenvolvimento da humanidade”, pois a prática docente não pode se sobrepor 

à teoria. O que percebemos é que, para as docentes entrevistadas, a qualidade educacional 
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seria objetivada se a escola oferecesse a teoria, mas em proporção menor que a produção de 

materiais práticos para se trabalhar em sala de aula. 

Autores como Schön (2000) e Perrenoud (1993) colaboraram com a teoria do 

professor reflexivo, oferecendo aos docentes o conhecimento implícito como instrumento e 

trabalho que se impõe ao conhecimento científico. Duarte (2003) se contrapõe ao trabalho 

numa perspectiva só de prática. Quando esses professores adotam uma pedagogia que 

desvaloriza o seu próprio conhecimento e “uma epistemologia que desvaloriza o 

conhecimento teórico/científico/acadêmico”, tem-se uma “pedagogia que desvaloriza o saber 

escolar” (p. 601). 

A perspectiva do professor “reflexivo” que o curso de formação continuada do Pnaic 

para EI se fundamenta busca amparo nos conceitos neoliberais de educação, que priorizam as 

reflexões e experiências rotineiras da prática em sala de aula, caracterizando esse tipo de 

formação continuada como uma ação fragmentada e aligeirada. 

Com o objetivo de compreender as dificuldades enfrentadas pelas professoras diante 

dos relatos e explanações, defendemos a formação continuada como forma de um 

conhecimento científico acrescido de fundamentos teóricos consistentes que possibilitem ao 

professor uma transformação da prática; não apenas uma formação que favoreça um estudo 

aligeirado e tecnicista, até mesmo levando em consideração que “o professor é um dos 

profissionais que mais necessidade tem de se manter atualizado, aliando a tarefa de ensinar a 

tarefa de estudar” (MELLO, 1999, p. 47). 

De forma muito cautelosa e com algumas pausas, procurando refletir sobre o que 

dizer, a professora Rosa emitiu de forma rápida sua opinião: 

 

Achei (Silêncio) irrelevante a formação continuada do Pnaic “para educação 

infantil" (falou bem baixinho) (Silêncio) Eu não me sinto confortável em responder, 

podemos passar para a próxima pergunta?” (ROSA, entrevista realizada em 

06/12/2018). 

 

 

Estabelecendo um paralelo entre o que se diz e se observa, ressaltamos que a fala da 

professora Rosa traz um sentido que merece ser destacado, no que diz respeito à sua essência. 

Ela não falou o que realmente pensou sobre a formação continuada, mas de certa forma 

deixou transparecer o que ia falar, na sua essência, quando disse baixinho “para a EI”. 

Para Lima (2008), a realidade da sociedade em que vivemos não está na transparência 

ou na maneira como reproduzimos essa realidade, mas escondida nas suas características mais 

particulares. Para a autora, “mesmo que a realidade apareça como real, ela é falsa em sua 
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aparência visto que a realidade é encoberta pelo se constituir” (p. 3). Diante o modo de 

produção capitalista, a nossa realidade se torna opaca e só é desvelada pela ciência. 

No momento das análises, identificamos, na resposta de uma entrevistada, um certo 

desagrado pela falta de tempo para participar com dedicação do curso, deparando-se também 

com a falta de recursos pedagógicos que tem assolado as escolas. De forma bem descontente, 

justifica a professora: 

 

sabe (sacudiu a cabeça de forma negativa), eu não tive tempo nem de aproveitar 

direito o curso. Então (pausa), é que na outra escola onde trabalho é uma escola que 

não temos recursos. Nós sabemos (pausa), nós que trabalhamos com a Educação 

Infantil sabemos que não temos recursos nas escolas. Os recursos em termos de 

materiais pedagógicos, penso que vão todos para as creches, não é? (como se 

esperasse uma resposta) (pausa). Bom, já que não temos esse respaldo com a 

quantidade de materiais pedagógico nas escolas, fica difícil fazer alguma coisa 

(JASMIM, entrevista realizada em 30/11/ 2018). 

 

 

Para além da complexidade subjetiva de ser professor, de suas condições objetivas que 

ultrapassam a sobrevivência física e emocional dessas professoras, na sociedade atual, a 

classe é massacrada, pois, na concepção da sociedade, todos os problemas advindos da 

sociedade recaem sobre o professor. Martins (2010) acrescenta que “a referida valorização, 

portanto, demanda reconhecer a formação e o trabalho do professor em toda a sua 

complexidade como, fundamentalmente, condição para a plena humanização dos indivíduos” 

(p. 28). Entretanto, existem diversas formas de contemporizar ou desvalorizar o trabalho 

docente nas atuais relações estabelecidas entre governos e as políticas públicas educacionais.  

O questionamento parece ter causado um estranhamento da professora Jasmim, que 

com tristeza, relatou a falta de apoio, acrescentando: 

  

além de não termos o respaldo necessário, não temos tempo de confeccionar os 

materiais, nem tempo de correr atrás para buscar esse material (Pausa novamente), 

porque, como se diz, você tem que dormir de meia noite às 6 horas, imagina se 

tivermos que correr atrás de tudo isso (JASMIM, entrevista realizada em 30/11/ 

2018). 

 

 

Consequentemente, a precarização torna-se um entrave para os profissionais. Silva, D. 

(2014, p. 15) afirma que “a precarização do trabalhador escolar acarreta graves consequências 

na estruturação e nas práticas curriculares”. Sem ter condições mínimas para poder realizar o 

trabalho planejado, o docente se vê num círculo vicioso, sem alcançar os objetivos necessários 

para sua prática diária. 
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As políticas voltadas para a formação de professores de EI do Pnaic nem sempre 

consideram a diversidade da prática docente, já que se tratam de uma política de governo 

voltada para dar suporte técnico e teórico na formação dos pequenos leitores, considerado 

como uma estratégia de compensação no processo de alfabetização. Diante deste contexto, o 

Pnaic foi pensado como um recurso de “salvação” para as crianças que ainda não foram 

alfabetizadas até os oito anos de idade, e para os educadores, como um programa de 

“redenção” ou de formação para a competência. 

Percebeu-se que a formação continuada do Pnaic gira em torno do entendimento de 

que as competências adquiridas durante o decorrer do curso com exemplos práticos e a troca 

de experiencias são suficientes para garantir os resultados esperados, que seria uma educação 

de qualidade. 

 

3.6 As interferências do Pnaic para a prática pedagógica na pré-escola 

 

Esta categoria nos interessou para saber como as formações do Pnaic contribuíram 

para a prática em sala de aula no que se refere ao trabalho docente na EI. 

Nesse sentido, para percebermos como se deu a materialização da organização dos 

encontros formativos e as possíveis contribuições do Pnaic para trabalho em sala de aula, 

partiu-se do seguinte questionamento:  o Pnaic trouxe algo novo para sua prática pedagógica? 

Duas perguntas realizadas no questionário se encaixam e modificam relativamente a 

concepção das entrevistadas sobre a prática docente. A primeira está relacionada com a 

avaliação dos encontros propostos para as formações que foram organizados pelos formadores 

locais e a segunda diz respeito à contribuição da primeira proposta formativa do Pnaic para o 

trabalho em sala de aula.  

 Diante das respostas obtidas, buscamos fazer uma comparação entre os dois 

questionamentos. O que percebemos, foi um momento de contradição entre as falas durante a 

entrevista e as respostas marcadas no questionário. No questionário, para três professoras, a 

organização dos encontros foi bastante adequada; quatro professoras consideraram os 

encontros adequados; duas professoras consideraram a organização razoavelmente adequada, 

três concordaram que a organização dos encontros foi pouco adequada e nenhuma professora 

considerou a opção “nada adequada” para qualificar a organização dos encontros. 

O gráfico a seguir sinaliza a percepção das participantes em relação aos encontros do 

Programa de formação continuada do Pnaic, segundo organização realizada pela SME. 
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Gráfico 4 – Organização dos encontros propostos pela SME 

 

 
              Fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora com base nos dados levantados no questionário. 

 

O gráfico chama a atenção para o fato de que, mesmo a SME procurando organizar os 

encontros do Pnaic de forma a atender as professoras, as opiniões sobre os encontros ficaram 

divididas entre bastante adequados e pouco adequados. 

Para que os espaços da formação continuada se tornem locais apropriados, para que de 

fato aconteça um desenvolvimento profissional, segundo Kramer (1989), torna-se 

fundamental a garantia de um local próprio para a diversidade social e para que os professores 

possam compartilhar teorias, experiências e refletir criticamente sobre como está sua trajetória 

profissional e acadêmica. Para que, de fato, esse espaço exista, o professor precisa 

compreender sua própria história, redirecionar o passado e o presente para tornar o seu 

conhecimento mais amplo. 

Analisando as respostas, de modo geral, os dados apontam para o fato de as cursistas 

estavam satisfeitas, pois a grande maioria reconheceu como importante ou extremamente 

importante a proposta da primeira formação do Pnaic para o trabalho em sala de aula, como se 

pode ver no gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Contribuição do Pnaic para a Prática Docente 

 

 
                   Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base nos dados levantados no questionário 
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As respostas revelam a ampla satisfação com os conteúdos, pois, das doze 

entrevistadas, seis delas responderam ser de extrema importância para o desenvolvimento do 

seu trabalho em sala de aula; cinco professoras consideraram o conteúdo importante, pois 

contribuiu muito para sua prática diária e apenas uma professora considerou indiferente a 

proposta do Pnaic para o trabalho em sala de aula. 

Ao tratar do desenvolvimento e aprendizagem sobre o processo formativo dos 

professores, Arce (2010a, p. 35) explica que o professor está sempre em uma atividade 

contínua de formação, “prepara-se estudando os conteúdos, desenvolvendo estratégias de 

ensino e buscando metodologias eficazes para a aprendizagem. Enfim ele sabe que o 

desenvolvimento de suas crianças será marcado pelo seu trabalho intencional em sala de 

aula”. Essa explicação da autora mostra a importância do processo de formação continuada, 

mas, para que haja o aprendizado, não basta apenas o contato com os cursos oferecidos pela 

SME, mas que sejam cursos de relevância para o professor. 

Perguntamos às entrevistadas a opinião delas sobre a contribuição do Pnaic para a prática 

diária na EI, tendo em vista o impacto na práxis docente. Vejamos o relato a seguir: 

 

Claro que contribuiu. É um meio de você conhecer outras possibilidades de 

diferentes atividades desenvolvidas sobre o mesmo tema, mas de uma outra maneira. 

Quando já tem muitos anos educação, muitas vezes nos perguntamos: nossa... parece 

que eu estou fazendo tudo do mesmo jeito? E quando temos essa oportunidade de 

fazer um curso de formação continuada, na qual temos a possibilidade de ver como 

uma colega desenvolveu uma sequência didática sobre o mesmo tema que você já 

trabalhou, mas utilizando outros recursos, isso faz com que tenhamos novas ideias, 

nos dá motivação. Não quer dizer que, com isso, você vai ampliar bruscamente o seu 

conhecimento, mas pode perceber outras possibilidades de trabalhar aquilo que você 

já conhece na sua prática (MARGARIDA, entrevista realizada em 11/12/2018). 

 

 

Pela resposta da professora, percebe-se que a troca de experiência e o momento de 

partilha entram como sugestões de atividades práticas próximas à realidade do professor. Essa 

forma de abordar os conteúdos práticos por meio de troca de experiências está explicitada no 

Documento Orientador (BRASIL, 2017b, p. 16) quando propõe “a adoção de oficinas que 

promovam a integração entre teoria e prática, com vivências coletivas de situações que 

respondem às necessidades do cotidiano escolar”. Dito isso, percebe-se a importância das 

formações está, fundamentalmente, na criação de situações em que o professor utilize os 

conceitos práticos e materiais didáticos para a troca de informações. 

Curiosamente, algumas respostas chamaram a atenção em relação aos conteúdos 

abordados e a prática em sala de aula, pois as professoras afirmaram que o Pnaic 

proporcionou contribuições pontuais na prática pedagógica, isto é, disseram que, ao participar 
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do curso, conseguiram introduzir em suas aulas elementos estudados durante a formação. Na 

sequência, apresentamos a fala de quatro professoras sobre o Pnaic e o quanto contribuiu em 

sua prática docente. 

 

Sim. Um exemplo são os jogos novos que foi apresentado pelo Pnaic, a leitura, as 

novas formas de leitura igual eu já falei. O Pnaic mostrou para quem às vezes tinha 

dúvida que a educação infantil não é só brincar, e a gente pode brincar aprendendo. 

Então, isso é novo. Bom, não é que é novo, mas tem gente que acha que a educação 

infantil é só brincar, e não é só brincar; não é só fazer de conta. Tem que usar os 

dois, o brincar e o fazer de conta. Ensinar. Bom, se a gente levar o piquenique de 

uma forma gostosa, prazerosa, a gente vai ensinar brincando; ensinar através de 

jogos, ensinar através de livros literários, ensinar através das brincadeiras de uma 

forma tranquila (LÍRIO, entrevista realizada em 17/12/2018). 

 

 

Sim. Apesar de toda dificuldade, trouxe bastante. Apesar do pouco que teve, foi um 

conhecimento novo, novas descobertas, coisas atualizadas. Assim, trabalhar através 

da internet, eu nunca tinha feito um curso assim, à distância, já tinha feito, mas 

outros cursos, que a gente faz para complementar a hora atividade, mas, igual esse 

de agora não! Esse foi o primeiro, então achei que foi uma experiência boa. Os 

textos também foram bons e atuais; foi uma experiência nova e boa (TULIPA, 

entrevista realizada em 06/12/2018). 

 

 

Sim! Conhecer o desenvolvimento das crianças e algumas técnicas apresentadas no 

curso do Pnaic ajudou a preparar as aulas, de uma melhor maneira que vá contribuir 

realmente como aprendizado da criança. Quando a gente viu sobre o aprendizado de 

bebês, lembrando que não é a minha turma, mas ajudou a entender como se dá a 

formação e o aprendizado das crianças da minha sala, que é a turma de Jardim I 

(HORTÊNSIA, entrevista realizada em 11/12/2018). 

 

 

Contribui sim, e em muita coisa (Suspiros). Apesar já estar trabalhando há muito 

tempo com EI e isso envolver a alfabetização, o Pnaic veio trazer, assim, ideias 

diferenciadas, como por exemplo, a ideia da sequência didática, uma coisa que 

sempre gostei de trabalhar. (Silêncio) Gostei do projeto e da sequência didática, 

mas, quando trabalhei com o Pnaic, foi que tive a certeza de que era o ideal para o 

professor alfabetizador, trabalhar projetos e principalmente a sequência didática. O 

projeto, às vezes, se professor não tiver o cuidado ele se perde no meio do caminho 

porque é uma atividade mais longa. Uma sequência mais longa, mas, a sequência 

didática semanal é indispensável nesse processo de alfabetização e eu tive essa 

confirmação agora quando a gente trabalhou com Pnaic, quando a gente viu de fato 

o Pnaic, porque daí a gente passou a ver uma ideia de como cada professor deve 

trabalhar essa sequência, pois o professor tinha que trazer para sala de aula a sua 

experiência (risos). E a troca de experiência é indispensável no curso de formação de 

professores (GARDÊNIA, entrevista realizada em 01/12/2018). 

 

 

Nota-se que as participantes evidenciaram uma contribuição em sua prática a partir do 

Pnaic, porém, fazem questão de ressaltar a falta da troca de experiência profissional 

compartilhada pelas colegas. 

As respostas das professoras nos levam a refletir sobre as pedagogias hegemônicas 

embutidas no programa de formação continuada do Pnaic, que ressalta a reflexão da prática, 
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valorizando os problemas práticos para resolver problemas do cotidiano escolar. Encontramos 

respaldo em Saviani (2011, p. 91) ao afirmar que a “prática será tanto mais coerente e 

consistente, será tanto mais qualitativa, será tanto mais desenvolvida quanto mais consistente 

e desenvolvida for a teoria que a embasa”. 

A falta de momentos em que troca de experiência, de fato, se efetivasse ficaram 

evidenciadas nas falas das entrevistadas. Essa interação com outras colegas de trabalho 

significa, para as professoras participantes, um momento de formação à sua própria maneira, e 

os conhecimentos adquiridos por meio do convívio com demais professoras desenvolvem 

potencialidades práticas que a extensa rotina de sala aula deixa encoberta. 

Uma expressão muito usada pelas professoras entrevistadas foi “a troca de 

experiência”, o que nos levou a refletir sobre os sentidos destacados por elas acerca da 

contribuição da formação continuada. Será que estão se referindo, mesmo que de maneira 

inconsciente, a questões sociais e daí ser fundamental a interação com as colegas?  

 

O meu sonho era que tivesse o Pnaic para educação infantil, iguais o que já havia 

ouvido falar (longo silêncio). Diziam que a proposta do programa era muito boa. 

Então eu tinha esse desejo, eu almejava por isso! (silêncio). Aí, quando falaram para 

gente que íamos participar da primeira formação continuada do Pnaic, achei muito 

bom (Suspiros). Entretanto, poderíamos ter tido mais troca de experiências e 

desenvolver algum material pedagógico, pois isso nos ajuda muito em sala de aula. 

Isso foi bem pouco; quase nada. Faltou qualidade e troca de experiências nessa 

primeira formação (CAMÉLIA, entrevista realizada em 28/11/2018). 

 

 

Percebemos que nem sempre os direcionamentos nos levam a determinados 

resultados, já que, no relato transcrito, independentemente das condições para que o curso 

fosse ofertado, os resultados práticos se sobressaem na esfera do cotidiano da sala de aula. 

Nesse modelo gestacional em que o Pnaic foi organizado, o que importa é o produto final que 

as professoras irão levar para trabalhar com seus alunos.  

Diante das respostas das entrevistadas, percebemos que a proposta formativa do Pnaic 

não agradou a todas as participantes. Para elas, os encontros deveriam ser mais frequentes e 

organizados de acordo com a carga horária das docentes, além de trazer novidades práticas 

para a sala de aula, trocas de experiência entre as colegas de profissão. Como mostra a fala a 

seguir: 

 

Eu acredito que trouxe sim e muito (franziu a testa), porque tudo é de grande valia. 

Quando leio os trechos dos textos trabalhados, conseguimos levar um pouquinho da 

teoria para a nossa prática, (silêncio) pensamos um pouco a nossa prática (silêncio). 

Será que está certo que estou fazendo? Será que está de acordo? Posso mudar um 

pouco ou não? (Pausa) Por que a nossa formação é contínua, não é só quando saímos 
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da faculdade. As coisas estão se evoluindo, os pensadores (perguntei: os teóricos?) 

Isso! Eles vão evoluindo, e a gente tem que caminhar com evolução dos teóricos, 

dos pensadores, mesmo sendo na Educação Infantil. Então, (Silêncio) foi bom, mas, 

infelizmente, poderia ter sido melhor, pois aconteceu tudo muito rápido. Eu me 

frustrei com o curso, principalmente se comparar com as edições anteriores do 

Pnaic em que participei, foi um curso de matemática e português, mas foi muito 

mais aprofundado. Cobraram muito de nós professoras, puxou muito para que 

estivéssemos desenvolvendo os materiais para se trabalhar em sala de aula dentro de 

cada formação e o da Educação Infantil eu achei que deveriam ter sido iguais as 

formações anteriores oferecidas pelo Pnaic (AZALEIA, entrevista realizada em 

11/12/2018, grifos da pesquisadora). 

 

 

A proposta formativa do Pnaic destaca a importância de o professor estar em constante 

atualização para sair da situação de ministrador de aulas para o de motivador de aluno, 

ressaltando a ludicidade no processo de alfabetização. 

A fala da professora Rosa sobre o Pnaic aborda uma discussão sobre a alfabetização na 

EI, em que o processo é compreendido de modo amplo, isto é, envolve diferentes atividades 

sobre alfabetização: 

 

trouxe sim porque todo conhecimento é válido, porém deveria ser mais bem 

organizado. Os encontros deixaram muito a desejar, principalmente aqueles 

encontros em que passavam as atividades para a gente resolver em casa, pois não 

tinha como a gente tirar dúvidas nem nada. E para mim que trabalha na Educação 

Infantil, eu acho que foi um pouco irrelevante, pois são atividades voltadas mais 

para alfabetização, e depois dizem que a gente não pode alfabetizar na educação 

infantil (silêncio). Então, por isso, ficou um pouco a desejar (ROSA, entrevista 

realizada em 06/12/2018). 
 

 

O discurso da entrevistada demonstra um descontentamento em relação à formação 

continuada, e a entende como uma forma não adequada, pois o discurso do Pnaic reforça o 

papel do professor de EI como um sujeito responsável pelo processo de alfabetização de 

crianças. No entanto, o que é repassado para as professoras de EI é que não se pode 

alfabetizar nesse nível de ensino. 

Para Martins e Marsiglia (2015), trata-se do professor “organizar o ensino dentro de 

um determinado espaço (escola), com determinados conteúdos (currículo), abordados de 

forma sequencial e dosada dentro de um tempo” (p.31). Na escola, o professor detém o 

conhecimento e transmite os conteúdos de forma sequencial e ordenada. 

Na resposta da professora Orquídea, identificamos uma contradição em relação às 

demais, visto que, para as outras professoras, houve contribuição, apesar de terem 

considerado insuficientes as trocas experiências. Nesta fala, observa-se uma crítica quanto à 

contribuição do Pnaic para a sua formação profissional. 
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Não contribuiu, pois senti que realmente não atendeu às minhas expectativas, talvez 

elas fossem muito elevadas ou inapropriadas [expectativas] para o meu propósito de 

curso e de formação continuada (Silêncio). Veja bem, é um curso que, a princípio, 

foi anunciado como presencial. Em um determinado ponto, fomos comunicadas que 

as atividades seriam online. Eu mesmo já tenho dificuldade em lidar com esse 

recurso, com essa disponibilidade de tempo, esse formato, em que a gente não tem 

aquela interatividade, do tipo: “O que é mesmo isso?”, “será que tive a compreensão 

mesmo do curso?”. (Um suspiro) Já que anunciaram um curso presencial, que ao 

menos cumprissem com o combinado, que oferecessem um curso presencial de 

qualidade. Isso nos ajuda a dialogar com o mediador, ajuda na troca de experiências, 

vivências ou mesmo dialogando ali na hora e resolvendo os conflitos que podem 

surgir (ORQUÍDEA, 09/12/2018). 

 

 

Existe uma conotação diferenciada, já que a professora destaca a contribuição do 

Pnaic para EI não só no sentido da atualização e construção de novos saberes na área 

pedagógica, mas acrescenta que a falta de contextualizações e de diálogos acerca do processo 

de aprendizagem foram um empecilho para que o curso pudesse ser mais bem aproveitado 

pelas participantes. Percebemos que a professora compreende a importância das discussões na 

formação continuada, buscando fazer uma relação com sua prática. 

Nesse aspecto, os relatos são condizentes com a Pedagogia da Infância. Concordamos 

com Arce (2012, p. 142) quando afirma que existe uma fantasia que encobre o trabalho 

docente. Para ela, “o professor sofre violento processo de descaracterização”, ou melhor, está 

sendo retirado à força de sua função essencial, “ensinar”, em defesa de um ideário antiescolar, 

que consiste no ato da negação de ensinar conhecimentos produzidos e acumulados ao longo 

da história. Tal fato tem provocado a desintelectualização do trabalho docente, fortalecendo 

uma ontologia velada, ligada a uma prática imediatista, esvaziada e voltada em si mesma. 

Diante dos relatos, percebemos é que a maioria dos cursos de formação continuada 

apresentados aos professores pelas políticas públicas educacionais representa rupturas de um 

conhecimento teórico, que levam o professar a assumir atitudes de passividade e desânimo, 

ficando cada vez mais dependentes de receitas e formas prontas para se dar uma boa aula. 

Conclui-se que o objetivo da formação continuada com proposição de oficinas e 

metodologias ativas embasados nas trocas de experiências pouco contribuíram para a prática 

docente, pois as professoras não tiveram a oportunidade de experimentar, tão pouco vivenciar, 

tais situações com as colegas de profissão. 
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3.7 O Pnaic e a qualidade educacional na pré-escola 

 

Nesta categoria, as entrevistas das professoras foram selecionadas de maneira que 

pudéssemos perceber se houve contribuições do Pnaic para efetivar mudanças na qualidade 

educacional da EI. 

O discurso sobre o conceito de qualidade na EI possui muitos significados. Isso pode 

ser facilmente percebido analisando-se as respostas. As professoras apresentaram diferentes 

concepções em relação à contribuição do Pnaic para a qualidade educacional da pré-escola. 

Mesmo que algumas das entrevistadas tenham concordado que o Pnaic, enquanto programa de 

formação continuada, possa influenciar a qualidade educacional na pré-escola, reconhecem 

que existem outros fatores que contribuem para a baixa qualidade no ensino. 

Para fazer um paralelo entre a formação continuada do Pnaic e a qualidade 

educacional na EI, analisemos a fala de duas professoras: 

 

Com certeza, sem dúvida. Porque ele (silêncio) o PNAIC (silêncio novamente), o 

pro-letramento, o PROFA e mais dois que não lembro o nome, foram um dos cursos 

que mais conhecimento trouxe para o professor. Quero dizer, com programas assim 

que exige uma variedade de compromissos, mas que precisam ser cumpridos para 

ajudar na qualidade da educação e o Pnaic é um desses programas (LÍRIO, 

entrevista realizada em 17/12/2018). 

 

 

Sim. Influencia bastante, mas temos que levar em conta o profissional que está ali 

participando da formação continuada, qual que é o interesse dele, porque também 

tudo vai de acordo com o que você está buscando, ou almeja. Se você não tem 

interesse, a formação continuada para você não vai ter validade nenhuma, mas, 

quando você vai com interesse, querendo buscar conhecimento, novas experiências, 

para a gente que tá na sala de aula, serve de experiência. É de grande valia mesmo 

(CAMÉLIA, entrevista realizada em 28/11/2018). 

 

 

Apesar de as professoras considerarem o Pnaic como um atributo para a melhoria da 

qualidade educacional na pré-escola, também reconhecem que, no formato que o curso foi 

ofertado, seria difícil atingir essa qualidade esperada. Para Dourado, Oliveira e Santos (2007) 

o processo formativo precisa realçar “a importância das políticas públicas e, entre estas, as 

políticas sociais e educativas no que se refere ao enfrentamento das questões extra-escolares 

que interferem no processo educativo” (p. 26). Devemos partir da premissa que os recursos 

destinados à educação e à formação continuada dos professores seriam eficientes. 

Duas professoras enfatizam que a qualidade não está condicionada somente à 

aprendizagem dos conteúdos escolares, mas na mudança de comportamento e de atitude por 

parte do professor: 
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Humm... pode ser que sim, pode ser que não. Porque tudo depende do profissional 

que está desenvolvendo o trabalho. Às vezes, o curso oferta alguns caminhos, mas 

cabe ao professor desenvolver e aprimorar melhor ou não a sua prática, tudo tem um 

contexto, tanto o Pnaic ou qualquer outro curso de formação vai depender do êxito 

para o qual ele se propõe (silêncio). Vai depender da identidade que cada 

profissional tem com o seu trabalho. (FLOR DE CEREJEIRA, entrevista realizada 

em 04/01/2019). 

 

 

Sim, mas o Pnaic só irá influenciar apenas aqueles professores que têm 

comprometimento com o ensinar, e não aquele professor que vai lá só pela hora 

atividade visando o aumento salarial. Para haver influência, esse professor tem que 

estar empenhado, tem que estudar, tem que estar interessado no que é repassado para 

os professores (HORTÊNSIA, entrevista realizada em 11/12/2019). 

 

 

Na sequência de relatos algumas relações da qualidade com o planejamento ou a sua 

falta, também são enfatizadas. 

 

Eu acredito que sim, que vai contribuir e muito. Mas também eu acredito que 

necessita de reformulações, pois da forma como aconteceu, sua contribuição será 

pouca (silêncio). É preciso trazer formas inovadoras, buscar trazer o novo, uma coisa 

diferenciada que estimule o professor a mudar a sua visão dentro de sala de aula 

(DÁLIA, entrevista realizada em 04/12/2018). 

 

 

Com certeza, irá influenciar sim, só que, se tivesse sido mais bem programado. 

Bom, não sei se vai continuar o programa, mas se continuar, eu espero que tenha 

mais novidades, que tenha um trabalho mais corpo a corpo do professor orientador 

com a gente professoras e depois, nossa, com o aluno, para depois a gente trazer essa 

troca de experiências, sou a favor totalmente dessa troca de experiência 

(GARDÊNIA, entrevista realizada em 01/12/2018). 

 

 

As respostas mostram a necessidade realizar um planejamento mais eficaz para que a 

formação continuada atinja os objetivos esperados, pois um curso mais bem elaborado poderia 

ter contribuído com a melhoria da qualidade educacional. Portanto, esse programa necessita 

de uma retomada nas diretrizes, não apenas em seu planejamento e desenvolvimento das 

ações, mas como uma forma de legitimar a utilidade do programa ao ser ofertado para as 

professoras. No Documento Orientador (BRASIL, 2017b, p.16), estava previsto que as 

oficinas deveriam incluir “abordagens que se ajustem às necessidades dos educadores em 

formação”. Além disso, percebe-se que o planejamento do curso foi elaborado com base no 

direito de aprendizagem, o que reitera a importância deste documento para uma formação 

técnica. 
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A professora destaca a falta de organização com acúmulo de atividades a ser 

desenvolvida como um retrocesso, indicando que a formação continuada não resolve todos os 

problemas: 

 

Não sei, não sei mesmo. Contribuir para uma qualidade da educação, acho que não, 

hein (silêncio). Sabe por que? O povo está muito preocupado é com papel, é tanto 

papel, é tanto isso, é tanto aquilo sabe (franzia a testa e olhava como se quisesse 

respostas). É uma infinidade de projetos, todos os dias é um projeto diferente, 

quando nós professores estamos começando a engatilhar um, de repente... bum... 

eles vêm com outra bomba e solta aquilo na sua mão, você já tem que largar mão 

desse que estava começando a caminhar para aquele outro. Eu penso que se 

pensassem mais nos professores e dessem mais liberdade para trabalharem, sem se 

preocupar em preencher uma papelada inútil, o trabalho do professor poderia 

caminhar voltado para uma educação de qualidade (JASMIM, entrevista realizada 

em 30/112018). 

 

O discurso apresenta um caráter generalista de formação continuada. Mesmo 

sobrecarregado, o professor cumpre a obrigatoriedade do sistema e participa das formações 

continuadas. Nesse sentido, Dourado, Oliveira e Santos (2007) indicam atributos que 

favorecem uma educação de qualidade. São elas:  

 

titulação/qualificação adequada ao exercício profissional; vínculo efetivo de 

trabalho; dedicação a uma só escola; formas de ingresso e condições de trabalho 

adequadas; valorização da experiência docente; progressão na carreira por meio da 

qualificação permanente e outros requisitos (p. 26). 

 

 

Esse fato demostra a positividade dos professores em acreditar na formação 

continuada como sendo essencial para a atualização da prática docente.   

 

Acredito que todo o curso de formação continuada influencia sim a nossa prática 

pedagógica, mas vale ressaltar que vai depender do comprometimento de cada 

profissional, por quê pode ser oferecido diversos cursos de várias instituições com 

todos os pontos positivos ao professor, no entanto, se ele não estiver disposto a 

inteirar-se do assunto, assimilando tudo que lhe é repassado, e também a trabalhar 

com sua turma é como se ele não tivesse participado de nada, se tornar um mero 

ouvinte (MARGARIDA, entrevista realizada em 11/12/2018). 

 

 

Diante da questão apresentada pela professora, no que diz respeito à qualidade 

educacional, deve-se considerar os inúmeros acontecimentos envolvendo os fatos 

relacionados entre si que contribuem ou não para que a mesma se torne efetiva. Diante desse 

contexto, fica fácil questionar se a qualidade educacional é resultado de uma boa formação 

continuada; e se o professor que recebe essa formação é responsável pelo aumento da 

qualidade do ensino. 
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Influenciar na qualidade do educacional da pré-escola, no formato em que ele foi 

disponibilizado, eu tenho minhas dúvidas, por que pré-escola é pré-alfabetização, 

não é a alfabetização. Então, precisaria ser reformulado, trazer outros elementos que 

realmente vá atender as especificidades da educação infantil, que é o objeto de 

ensino e aprendizagem em educação. Que elementos tem que ser trabalhado na 

educação infantil? É a alfabetização propriamente dita? Creio que não. Até que 

ponto é a visão que se tem de educação? Até que ponto esses elementos devem ser 

trabalhados e de que forma? Então, que da forma como ele foi oferecido, como ele 

foi formatado, infelizmente eu penso que não (ORQUÍDIA, entrevista realizada em 

08/12/2018). 

 

 

Nessa fala, interpreta-se que a participante compreende que a formação continuada, no 

formato em que foi ofertada, não foi suficiente para que os professores estivessem preparados 

para lidar com as diversas demandas de uma sala de aula de EI. Mesmo que tais medidas 

contribuam, elas não dão conta dos osbstáculos da alfabetização na pré-escola. 

Quando a qualidade da educação é abordada, a responsabilização pelo fracasso, de 

certa forma, é direcionada aos professores. Convém ressaltar que a qualidade da educação não 

depende, unicamente, do professor ou da formação continuada que é ofertada. Melhor 

dizendo, existe uma variedade de compromissos que precisam ser cumpridos para que, de 

fato, a qualidade educacional seja exercida. 

Por conseguinte, o “conceito de qualidade da formação docente passa a se relacionar à 

dilatação de competências, para agregar valor ao processo de trabalho e responder às novas 

exigências do capital” (SOUZA; MAGALHÃES, 2016, p. 28). Arce (2001a, p. 258) afirma 

que, dentro do conceito capitalista, “a educação deixa de ser encarada como um direito, 

tornando-se uma mercadoria escrava dos princípios do mercado, atrelada a um reducionismo 

economicista de sua função”. 

Quando pensamos a qualidade educacional, de acordo com Magalhaes e Souza (2015, 

p. 3), buscamos “um conjunto de elementos e dimensões sócio-históricas, econômicas e 

culturais” que tem por finalidade a transformação em práxis. 

Acerca dessa questão, Dourado e Oliveira (2009, p. 205) recordam que a qualidade da 

educação  

 

é um fenômeno complexo, abrangente, que envolve múltiplas dimensões, não 

podendo ser apreendido apenas por um reconhecimento da variedade e das 

quantidades mínimas de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem; nem, muito menos, pode ser apreendido sem tais insumos. 

Em outros termos, a qualidade da educação envolve dimensões extra e intraescolares 

e, nessa ótica, devem se considerar os diferentes atores, a dinâmica pedagógica, ou 

seja, os processos de ensino-aprendizagem, os currículos, as expectativas de 

aprendizagem, bem como os diferentes fatores extraescolares que interferem direta 

ou indiretamente nos resultados educativos. 
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Pelo que observamos, reconhece-se a importância de uma formação continuada 

adequada aos professores, que leve os docentes a entenderem a função social da EI, 

organizada como um espaço educacional que favoreça uma aprendizagem de qualidade para a 

criança, por meio da mediação do professor. 

Essa compreensão da qualidade da educação é um processo que não caminha sozinho; 

depende de todos os envolvidos. E as docentes participantes deste estudo compreendem a 

relevância da formação continuada para transformação da prática pedagógica e melhoria da 

qualidade social educacional na EI. Essa compreensão das docentes, faz parte do 

reconhecimento de uma escola compreendida como qualidade social e que acarreta a garantia 

da realização de um ensino histórico-cultural, em termos de uma formação continuada sólida, 

ética e crítica, bem estruturada com as políticas públicas de formação docente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho objetivou levantar reflexões sobre a formação continuada oferecida as 

professoras de EI pela SME embasados no Pnaic um programa do Governo Federal. Além da 

revisão bibliográfica foi feito uma busca por documentos que embasasse o conceito de ensino 

sistemático e organizado proposto por Saviani (2011). Realizamos também a pesquisa 

empírica com aplicação de questionários e entrevistas as professoras que atuam diretamente 

com crianças da pré-escola. De acordo com Lüdke e André (1986, p. 34) essa metodologia 

adotada na pesquisa nos ajuda nos “esclarecimentos e adaptações que a tornam sobremaneira 

eficaz na obtenção das informações”. 

Este estudo não almeja desmerecer as propostas formativas oferecidas pela SME, tão 

pouco indicar formas mais eficazes de aplicá-las. Sua relevância consiste em apresentar 

reflexões para o trabalho docente, assim, como diferentes maneiras que levem as professoras a 

se questionarem como essas formações pode influenciar o trabalho desenvolvido em sala de 

aula. De acordo com Arce (2012, p. 32) o educador precisa retomar o “status daquele que 

ensina, que provoca o desenvolvimento através da transmissão de conhecimento”, pois só 

assim, as instituições deixarão de ser rotuladas como um espaço não educativo. 

As análises realizadas por meio dos documentos e respostas das professoras 

participantes permitiram-nos perceber que o Pnaic teve como foco habilidades, competências 

e a troca de experiencias. Esse discurso é formulado pelo Estado, tendo como objetivo a 

persuasão dos professores como se fosse imprescindível a sua participação para cumprir 

metas e estatísticas. Esse discurso repassado aos professores por programas como o Pnaic 

vem imbrincado na proposta “encantadora” de qualidade educacional e surge como mágica 

em meio ao caos, tendo como foco principal a formação de professores habilitados e 

competentes por meio de conteúdos engessados que parte da troca de experiencias entre seus 

pares. 

A concepção das professoras participantes da pesquisa em relação à formação 

continuada e a qualidade educacional social na pré-escola revelaram o quanto os programas 

de formações para os professores em serviço no Brasil ainda possuem desafios a serem 

vencidos. Os fatores elencados pelas professoras participantes interferem direta e 

indiretamente na busca pela qualidade educacional da EI, já que programas como o Pnaic, 

preocupa-se em controlar as ações que giram em torno do processo pedagógico e do trabalho 

docente, com ideias gerencialista de uma educação de qualidade total, no qual o professor é 
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apenas uma peça na empresa, que necessita ser reciclado de tempos em tempos fazendo a 

educação caminhar dentro dos padrões empresariais. 

Embora, pode-se notar alternâncias nas respostas das entrevistadas, percebe-se 

também que muitas defendem a importância de uma boa formação continuada, assim como, 

reconhecem que as propostas precisam ser mais bem elaboradas e planejadas. Em outras 

palavras, os programas oferecidos pela SME carecem de novas reformulações, para que assim 

os desafios possam ser superados e a precariedade de uma formação continuada não 

prevaleça. 

Diante deste fato, percebe-se que a formação continuada para os profissionais da EI 

embasados nas políticas de governo como o Pnaic requer muitos recursos e benefícios por 

parte das políticas púbicas educacionais. Nesse contexto, Duarte (2011) afirma que “as 

aprendizagens que o indivíduo realiza por si mesmo, nas quais está ausente a transmissão, por 

outros indivíduos, de conhecimentos e experiências, é tida como mais desejável” (DUARTE, 

2011, p. 39). Nas reflexões que embasam a formação continuada, os cursos aligeirados 

baseados nas trocas de experiências e modelos a serem seguidos, não podem ser suficientes 

para definir a qualidade da educação. 

Os ideários educacionais centrados no lema ‘aprender a aprender’, apontados por 

Duarte (2011) dividem uma ideia neoliberal, assim como o Pnaic, contribuindo para a 

manutenção do capitalismo. Segundo Martins (2012) “o atendimento às novas demandas do 

processo neoliberal globalizado, o ajuste dos indivíduos empobrecidos pela exploração do 

capital, [...] urge uma recusa intencional a este “atraente canto da sereia”, antes que morramos 

afogados nadando em sua direção! (p. 63, grifos no original). 

Consideramos assim as atuais políticas de formação de professores(as) nem sempre 

respeitaram as especificidades de cada uma das etapas da Educação Básica, imprimindo a elas 

um modo de aprender e de ensinar no qual ritmos, tempos, conteúdos e resultados percorrem 

pelo controle de organismos externos, que nem sempre conhecem a realidade dos que 

vivenciam cotidianamente os espaços educativos com crianças pequenas. 

Em relação aos objetivos específicos que norteiam este estudo, o primeiro diz respeito 

a contextualização histórica e política da formação continuada de professores para a EI no 

contexto brasileiro nas duas últimas décadas. Evidenciou-se a valorização da troca de 

experiência, na qual o conhecimento prático é mais aceito e relevante que a teoria. As ações 

formativas ofertadas pelo Pnaic incentivam a compreensão de que as políticas públicas não 

fazem parte do cotidiano escolar e que a realização do trabalho docente acontece apenas em 

sala de aula. Nesse sentido, a formação continuada é tida como uma exigência, que vai 
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atender as demandas educacionais e suprir os problemas relacionados à qualidade 

educacional. 

O desenvolvimento de um pensamento generalizante torna-se instrumento capaz de 

permitir a elaboração de conceitos que levam à compreensão da desvalorização profissional 

em relação ao trabalho docente com crianças de zero a cinco anos. 

As políticas de formação continuada precisam estar articuladas a outras políticas 

educacionais, visto que a problemática da aprendizagem gira em torno da qualidade 

educacional. Isso exige uma multiplicidade de ações que vão além da formação continuada 

abordada no Pacto, e não apenas a elevação dos índices avaliativos propostos pelo Ideb. 

Frente a isso, percebemos a importância e a necessidade de assumirmos uma concepção de 

formação continuada numa perspectiva histórico-crítica, que busca construir a 

indissociabilidade entre teoria e prática, permitindo que o professor possa ressignificar sua 

atuação docente, produzindo conhecimentos sobre seu trabalho. 

Concluímos que a formação continuada do Pnaic para a EI apresentada aqui é mais 

uma opção lançada para os trabalhadores aprenderem a trabalhar os recursos metodológicos, 

mas com o lema Alfabetização na Idade Certa, cabendo às políticas públicas educacionais a 

missão de promover cursos que formem professores críticos, que sejam capazes de questionar 

o seu papel em sala de aula e que não sejam apenas um mero formador de mão de obra para o 

mercado de trabalho. 

Em relação ao segundo objetivo estabelecido, compreendemos que a perspectiva e a 

concepção de qualidade que embasa o curso de formação continuada do Pnaic para a Pré-

Escola constituíram um movimento necessário para a compreensão do objeto de estudo. A 

qualidade da educação é tida como um princípio de direito fundamental do ser humano, 

exigindo que sua garantia se dê da forma mais contextualizada possível. No entanto, essa 

concepção não indica, necessariamente, que todos os elementos sejam indispensáveis à 

garantia da qualidade da EI; poderão ser passíveis de controle pelas políticas públicas. 

As políticas públicas direcionadas para a educação de acordo com Dourado (2008), 

envolvem um emaranhado de processos e normativas que materializam-se em programas e 

ações do governo voltados para o sistema educativo. 

Por fim, no ultimo objetivo analisando as concepções e os fundamentos teórico-

metodológicos do curso de alfabetização do Pnaic na Pré-escola e as possíveis implicações 

dessas concepções nas políticas de formação continuada, em um contexto social em que a 

temática da alfabetização e da formação das professoras nesse nível de ensino, é possível 

afirmar, à luz do materialismo histórico-dialético, que são temas que merecem destaque no 
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âmbito de políticas educacionais. Consideramos que a temática em questão está inserida em 

um movimento histórico de manipulação e submissão docente, já que relações sociais, 

políticas e econômicas têm determinado o trabalho docente. 

Por meio dessa pesquisa e das reflexões em torno dos dados obtidos, percebeu-se que 

o Pnaic trouxe diferentes contribuições sobre o que realmente é uma formação continuada 

dentro de uma perspectiva crítica. As metodologias ativas com o lema do aprender a aprender 

e a pedagogia da infância, mesmo que implicitamente, estavam imbricadas nos manuais e 

cadernos para as formações e auxiliaram as docentes no processo de ensino e aprendizagem. 

Talvez Martins (2018, p. 129) chamasse esse contexto de “retrato dos dias de atuais”, pois nos 

proporciona muitas reflexões em torno da atuação docente em sala de aula, promovendo o 

repensar da prática pedagógica. 

Na busca de resposta às questões mencionadas constatamos que a natureza das ações 

promovidas pela SME em relação as formações continuadas são variadas, englobando 

encontros, palestra, cursos, oficinas e ações, mas sem preocupar-se com a identificação da 

relação com a natureza especifica da formação continuada em si. Seguindo por este viés, 

quando a formação continuada é baseada nos moldes como foi o Pnaic para a EI, se torna 

descontextualizada diante a realidade escolar, isso, faz com que prevaleça “uma concepção de 

formação transmissiva, que se desenvolve sob a forma de palestras, seminários, oficinas, 

cursos rápidos [...]” (GATTI, SÁ BARRETO, ANDRÉ, 2011, p. 198). 

A partir do percurso realizado, identifica-se que a SME tem proporcionado 

oportunidades para que as docentes de EI participem dos processos de formação continuada, 

contudo, são formações rápidas e aligeiradas, sem a capacidade de suprir as necessidades 

pedagógicas de um profissional crítico. Diante das observações que emergem a partir da 

pesquisa, novos questionamentos acerca da formação continuada em relação ao Pnaic para 

docentes de EI surgem. Como as trocas e experiências no processo de formação continuada 

podem servir como meios, técnicas e ferramentas para trabalho docente na EI? Um programa 

de formação continuada como o Pnaic poderia influenciar na vivência campo da EI e servir 

como partida para ações formativas que visam a qualidade educacional da pré-escola? 

O Pnaic foi extinto, surgindo em seu lugar, o Programa Novo Mais Alfabetização. 

Entretanto, as discussões em torno do Pnaic podem continuar gerando diálogos em relação ao 

tipo de formação continuada que o profissional docente espera. Por fim, desejo que as 

professoras entrevistadas possam seguir a caminhada de formação continuada buscando e 

aprendendo sempre mais. 
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Que este trabalho possa inspirar outros professores a fazerem o mesmo, reconhecendo 

que a formação continuada não é apenas um espaço para troca de experiências, mas que sejam 

ações que tenham como foco a formação de um profissional que possa refletir criticamente 

sobre os fundamentos teóricos da educação, das políticas públicas educacionais e assim, 

colaborar com o processo de humanização das crianças. 

Que todas os profissionais de EI também saibam diferenciar um espaço formativo 

crítico dos espaços de trocas de experiências. É notável que a sociedade exige uma nova 

postura do professor, mas resta considerar se tem dado a ele condições físicas e materiais para 

que possa responder a essas demandas. Que possamos sempre resistir e nunca se adaptar. 
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APÊNDICE A – Termo de Anuência da Instituição 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
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APÊNDICE C - Questionário semi-estruturado 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA 

 

APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO 

 

Prezado professor, 

 

Este questionário é um instrumento de coleta de dados da pesquisa “AS 

CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES ACERCA DO Pnaic: A 

FORMAÇÃO CONTINUADA E A QUALIDADE EDUCACIONAL NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL”; no âmbito do Mestrado em Educação, do Programa de Pós-Graduação da 

Universidade Federal de Jataí. O objetivo deste estudo é conhecer o perfil dos docentes 

alfabetizadores que atuam na rede pública de ensino do Município de Jataí - GO, além de 

conhecer suas percepções sobre a formação continuada e pretende ainda investigar sobre a 

participação dos professores no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) na 

pré-escola. Não é uma pesquisa para diagnosticar problemas de alfabetização e nem dos 

professores alfabetizadores, mas para destacar elementos que nos possibilitem refletir sobre os 

efeitos da formação continuada sobre a prática e, dessa forma, compreender e valorizar o 

professor alfabetizador como um profissional significativo para a educação pública brasileira. 

O questionário busca realizar a coleta de informações que serão utilizadas 

exclusivamente para pesquisa acadêmica, sendo os dados coletados divulgados apenas em 

produções científicas. A fim de preservar a identidade dos participantes, garanto que o nome 

não será divulgado, sendo que será usado um nome fictício. Sua cooperação contribuirá muito 

para o cumprimento dos objetivos da referida pesquisa. Solicitamos que não deixe nenhuma 

questão sem resposta, pois todas são importantes. Agradecemos sua participação e a 

compreensão em nos permitir aprender mais sobre a realidade da alfabetização, especialmente 

em nosso município, realidade está, da qual que fazemos parte. 

 

Ana Paula Ferreira Trindade 

Mestranda em Educação  

 

Nome:_________________________________________________________ 

Unidade escolar: _____________________________________________ 

 

Informações pessoais  
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1. Sexo: 

(   ) feminino (  ) masculino 

2. Faixa etária: 

(   ) até 30 anos 

(   ) de 31 a 35 anos  

(   ) de 36 a 40 anos  

(   ) de 41 a 45 anos  

(   ) de 46 a 50 anos  

(   ) 51 anos ou mais 
 

Sobre a atuação  

3. Você atua como docente em Cmei ou Escola? 

Nome da instituição: ______________________________________________________ 

4. Turma em que atua:  

Turma: (   ) Jardim I (   ) Jardim II 

Números de alunos: _____________________________  

5. Você já trabalhava com esta turma em 2017? 

(   ) sim (   ) não 

Em caso negativo especifique qual turma você trabalhava: 

______________________________________________________________________ 

 

Sobre sua Formação 

6. Qual sua Graduação? _________________________________________________ 

7. Qual instituição fez sua Graduação? _____________________________________ 

8. Qual o ano de conclusão do curso de Graduação? ___________________________ 

9 Possui Pós-Graduação? 

 (   ) sim (   ) não  Qual: ___________________________________________________ 

10. Já participou de algum curso de formação continuada nos últimos cinco anos, 

considerando cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Sobre experiência profissional 

11. Quanto tempo de trabalho docente nos anos iniciais você possui? 

_____________________________________________________________________ 

12. Há quanto tempo trabalha na rede municipal de ensino? 

_____________________________________________________________________ 
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13. Como professor: 

(    ) Efetivo   (    ) contrato 

Sobre sua horas de trabalho e sua remuneração 

14. Quantas horas de trabalho semanais? 

(   ) 20 h semanais  

(   ) 30 h semanais 

(   ) 40 h semanais  

(   ) 60 h semanais 

15. Qual a sua remuneração? 

(   ) 1 Salário mínimo 

(   ) 1 a 2 Salários mínimos 

(   ) 2 a 4 Salários mínimos 

(   ) 4 a 8 Salários mínimos 

(   ) Acima de 8 Salários mínimos 

Sobre o Programa Nacional pela alfabetização na Idade Certa (Pnaic) 

16. Já participou de outras edições do Pnaic? 

(   ) sim   (  ) não Que ano: ___________________________________________________ 

17. Como você avalia os temas abordados durante a formação promovida pelo Pacto Nacional 

da Alfabetização. 

(   ) de grande relevância (   ) relevantes (    ) de relevância mediana 

(    ) de pouca relevância (   ) de nenhuma relevância. 

18. A forma como o curso foi organizado, considerando o período dos encontros presenciais e 

as propostas de atividades, foram, na sua opinião: 

(   ) bastante adequadas (   ) adequadas (   ) razoavelmente adequadas 

(   ) pouco adequadas (   ) nada adequadas 

19. Como você considera a contribuição da proposta de formação durante a 1ª etapa do 

Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) na Educação Infantil para seu 

trabalho em sala de aula: 

(    ) de extrema importância (   ) importante (   ) indiferente 

(    ) de pouca importância (   ) de nenhuma importância 
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APÊNDICE D - Roteiro de Entrevista  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA 

 

APÊNDICE  

 

Roteiro de Entrevista  

 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Unidade escolar:_________________________________________________________ 

Formação: _____________________________________________________________ 

 

O objetivo da presente entrevista é identificar as possíveis contribuições do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) na prática pedagógica dos professores 

alfabetizadores e na Pré-escola, sabendo que o programa tem como foco principal a formação 

continuada dos professores alfabetizadores e se apoiam em quatro eixos de atuação: a 

formação continuada presencial para professores alfabetizadores e seus orientadores de 

estudos; os materiais didáticos, obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias educacionais, 

as avaliações sistemáticas e a gestão, o controle e a mobilização. Esta coleta de informações 

será utilizada exclusivamente para pesquisa acadêmica, sendo os dados coletados divulgados 

apenas em produções científicas A fim de preservar a identidade de vocês participantes, 

garanto que o nome não será divulgado, sendo que será usado um nome fictício. Agradecemos 

sua participação. 

 

1. Para você o que é ser professor (a) de Educação Infantil? 

2. Como você define a formação continuada do Pnaic? 

3. Quais a avaliação que você faz dos materiais didáticos utilizados no curso do Pnaic? 

4. O Pnaic trouxe alguma contribuição para a sua formação profissional?  

5. Qual avaliação que você faz dos materiais didáticos, obras de apoio pedagógico, jogos 

e tecnologias educacionais, utilizados no programa? Você consegue fazer uso desses 

materiais em sala de aula, de que forma? 

6. Você considera que o Pnaic trouxe algo novo para a sua prática pedagógica?  

7. Você considera que o Pnaic enquanto programa de formação continuada irá 

influenciar na qualidade educacional da pré-escola? 
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8. Como ocorrem as avaliações, a gestão, o controle e a mobilização para este curso de 

formação? 

9. Qual sua concepção de alfabetização depois de realizar o curso de Pnaic? 

10. Você gostaria de falar algo que possa contribuir com a pesquisa? 
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ANEXO A -  Parecer consubstanciado do CEP 
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