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RESUMO 

 

Esta pesquisa visa compreender como ocorreu a formação continuada de professores 

alfabetizadores na Rede Municipal de Ensino de São Paulo em 2013, por meio da 

implementação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que entrou em 

vigor no Brasil a partir de 2012. Primeiramente, o programa é contextualizado dentro da lógica 

de descentralização das políticas educacionais do modelo de Estado Regulador e princípios 

neoliberais, assim como se destacam, de um lado, a importância que vem sendo atribuída à 

alfabetização no país e, de outro lado, as principais características que orientam as políticas de 

formação continuada para professores, especialmente alfabetizadores e suas implicações ao 

trabalho docente. Como referência teórica foram adotados os conceitos de culturas escolares de 

Antonio Viñao Frago, desenvolvimento profissional docente de Carlos Marcelo e Denise 

Vaillant e regulação social de Thomas Popkewitz. A hipótese é a de que os professores tem 

pouca autonomia nos processos de formação continuada, nos quais são privilegiadas ações 

formativas hegemônicas, que não apenas desconsideram as culturas dos professores e, com isso 

suas práticas e concepções, como também as regulam. Esse modelo de formação de professores 

alfabetizadores estaria marcado por concepções autoritárias de formação profissional docente, 

no qual as decisões seriam tomadas considerando-se, sobretudo, a aplicação de disposições 

legais, orientações uniformes, regulação de práticas, privilegiando aspectos técnicos e 

metodológicos em detrimento de conhecimentos sobre as questões humanas, políticas e sociais 

envolvidas na alfabetização. Foram analisados os documentos oficiais do programa referentes à 

formação continuada de professores e realizadas entrevistas com participantes dos processos de 

formação em andamento no ano de 2013, no município de São Paulo: 01 coordenador local da 

SME, 01 formador da IES, 01 orientador de estudos e 03 professores. A análise dos dados, 

organizados em quadros-síntese, permitiu concluir que o PNAIC é um programa educacional 

cuja concepção de formação de professores alfabetizadores revela-se ultrapassada e autoritária e 

sua implementação no município de São Paulo tem sido a expressão do modelo de Estado 

Regulador, sendo a formação de professores alfabetizadores caracterizada mais como 

reguladora de práticas do que promotora do desenvolvimento profissional docente. Observou-se 

na implantação dos cursos de formação de professores do PNAIC uma clara separação entre 

aqueles que discutiram e elaboraram os materiais, suas referências curriculares e pedagógicas e 

os que as executaram. As concepções de formação de professores e de alfabetização e 

letramento presentes no PNAIC convergem para um mesmo ideal de sociedade e indivíduo, no 

qual a formação, profissional ou elementar, é essencial para formatar e sujeitar os indivíduos 

(professores e alunos) a um modelo de gestão governamental por meio da regulação social. Com 

isso, confirma-se a hipótese de que no curso de formação de alfabetizadores do PNAIC, os 

professores tiveram pouca autonomia nos processos de formação continuada, nos quais foram 

privilegiadas ações formativas hegemônicas, que desconsideraram as culturas e regularam as 

práticas dos professores. 
 

 

Palavras-chave: Formação continuada de professores alfabetizadores; Secretaria de Educação 

Municipal de São Paulo; Pacto Nacional pela Alfabetização pela Idade Certa (PNAIC) 
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ABSTRACT 

 

This work aims to understand how the continuous formation of literacy teachers 

occurred in the Educational System in the city of São Paulo in 2013, by means of the 

implementation of the National Pact for Literacy at the Right Age (PNAIC), which started in 

Brazil in 2012. Firstly, the program is contextualized inside the logic of decentralization of the 

educational politics of the model of regulating state and neo-liberal principles, as well as it is 

highlighted, on one hand, the importance given to the literacy studies in the country and, on the 

other hand, the main characteristics that orientate the politics of continuous formation for 

teachers, specially literacy teachers and its implications to the teachers’ work. As theoretical 

reference, we adopted Antonio Viñao Frago’s school cultures, Carlos Marcelo’s and Denise 

Vaillant’s teachers’ professional development and Thomas Popkewitz’s social regulation 

concepts. The hypothesis is focused on that the teachers have little autonomy in the processes of 

continuous formation, in which hegemonic formative actions are privileged, that not only 

disregard the teachers’ cultures and, moreover their practices and conceptions, but also regulate 

them. This model of literacy teachers’ formation would be marked by authoritarian conceptions 

of the teachers’ professional formation, in which the decisions would be taken considering, 

mostly, the application of legal dispositions, uniform orientations, and regulation of practices, 

facilitating technical and methodological aspects to the detriment of knowledge about the 

political, social and human issues, involved in literacy. Were analyzed the official documents of 

the program concerning the teachers’ continuous formation and interviewed the participants of 

the processes of formation in progress in 2013, in the city of São Paulo: 01 local coordinator 

from the Department of Education of the city of São Paulo, 01 professor from Superior 

Education Institution, 01 studies tutor and 03 teachers. The data analysis, organized and 

synthesized in tables, allowed to conclude that PNAIC is an educational program whose 

conception of literacy teachers’ formation reveals itself outdated and authoritarian and its 

implementation in the city of São Paulo has been the expression of the model of the Regulating 

State, and the literacy teachers’ formation is more characterized as regulating of practices than 

as promoting the teachers’ professional development. The implementation of the courses of 

teachers’ formation of the PNAIC program has a clear segregation between those who discussed 

and elaborated the materials, their curricular and pedagogical references and those who put them 

into practice. The conceptions of teachers’ formation and literacy present at PNAIC program 

converge to the same ideal of society and individual, in which the formation, professional or 

elementary, is essential to format and subject the individuals (teachers and students) to a model 

of government management by means of social regulation. With that in mind, was confirmed 

the hypothesis that in the course of literacy teachers’ formation of the PNAIC program, the 

teachers have little autonomy in the processes of continuous formation, in which hegemonic 

formative actions are privileged, which not only disregard the teachers’ cultures, practices and 

conceptions, but also regulate them. 

 

 

Keywords: Continuous formation of literacy teachers; Department of Education of the city of 

São Paulo; National Pact for Literacy at the Right Age (PNAIC). 
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APRESENTAÇÃO 

 

A elaboração desta pesquisa teve como motivação o interesse em compreender o 

funcionamento da Diretoria de Orientação Técnica-Pedagógica (DOT-P) da Secretaria 

de Educação do Município de São Paulo (SME/SP). A DOT-P é um setor da 

administração da Secretaria de Educação que está ligada à Coordenadoria dos Núcleos 

de Ação Educativa e é composta por equipes que desenvolvem seus trabalhos de 

orientação técnica nas diversas áreas do currículo do Ensino Municipal de São Paulo: 

Informática Educativa, Nas Ondas do Rádio, Núcleo de Educação Etnicorracial, 

Certificados, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, Educação de Jovens e 

Adultos, Educação Especial e Sala e Espaço de Leitura. A DOT-P também se 

desmembra nas 13 Diretorias Regionais de Educação do município, sendo esses polos 

locais, os centros nos quais ocorre a maioria das formações dos professores. 

Como professora de Ensino Fundamental I da SME/SP desde minha entrada nessa 

rede de ensino, em 2008, sigo inquieta com as razões do funcionamento dessa unidade 

técnica no preparo de “guias” e materiais de apoio para professores e alunos, na 

formação continuada dos professores e na “fiscalização” e controle da prática docente 

nas salas de aula, em visitas às unidades escolares dos integrantes dos grupos 

formadores. 

A DOT-P criou uma coleção de materiais de orientação e apoio, “guias do 

professor”, que abrange todas as áreas do currículo mencionadas acima. Para o 1º Ano 

do Ensino Fundamental existe ainda o projeto Toda Força ao 1º Ano (TOF), composto 

por quatro livros de orientação ao professor e um direcionado aos pais. Além dos guias 

do professor, foram elaborados “Cadernos de Apoio e Aprendizagem” de Língua 

Portuguesa e Matemática, destinados aos alunos dos nove anos do Ensino Fundamental. 

Esse material contempla atividades, cujo desempenho dos alunos nas Provas da Cidade 

e Prova São Paulo
1
 foi mais baixo e são baseados, por isso, em expectativas de 

aprendizagem contidas nos documentos de orientações curriculares nacionais e 

municipal. 

                                                           
1 Os resultados da Prova da Cidade de São Paulo, avaliação externa de larga escala, é um guia de orientação na 

elaboração dos documentos oficiais da SME: Orientações Curriculares e Proposição de Expectativas de 

Aprendizagem e os Cadernos de Apoio e Aprendizagem. A Prova São Paulo também é uma avaliação externa e de 

larga escala, que avalia, de acordo com sua especificidade, a rede municipal de ensino da cidade de São Paulo. Seus 

resultados fornecem elementos para diagnósticos, planejamento e gestão de ações governamentais referentes à 

Educação. 
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Durante esses anos, trabalhando como professora da SME/SP, participei de 

inúmeros cursos de formação continuada que variaram em temáticas, metodologias e 

duração. Alguns cursos eram obrigatórios, sendo o professor dispensado de lecionar 

nesse dia. Uma pergunta recorrente era: qual a relevância de tal formação? 

Acrescentando que todos os professores convocados pelo Diário Oficial do Município 

deveriam comparecer às DOT-P. 

Os Coordenadores Pedagógicos também eram convocados para esses cursos, com 

o intuito de formar os professores nas próprias unidades escolares em horários 

definidos
2
. Nos horários coletivos de formação eram apresentados os materiais e 

orientações da DOT-P. 

Além da experiência como professora da SME/SP e aluna nos cursos de formação 

da DOT-P, o contato com a educação iniciou-se durante minha formação de Ensino 

Médio na modalidade formação para o magistério. Aos 14 anos, ingressei no Centro de 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM) e, em 2002, assisti às primeiras 

aulas de Metodologia, Didática e Prática de Ensino. Lembro-me que na disciplina 

“Estrutura e Funcionamento de Ensino Fundamental” fizemos a leitura, na íntegra, da 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9.394/96 e do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) e, desde então, questionava os professores, porque considerava alguns artigos, da 

citada lei, contraditórios com relação à formação dos professores de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I. O artigo 62 da LDB 9.394/96, por exemplo, afirmava que o 

professor da Educação Básica deveria ser formado em nível superior em cursos de 

Pedagogia ou Curso Normal Superior. Entretanto, o CEFAM era um projeto destinado à 

formação do professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I em nível médio. 

Concluído o Ensino Médio na modalidade normal, no CEFAM, continuava 

tentando entender a relação entre os fatos da minha vida cotidiana e as decisões 

governamentais (publicação de leis, elaboração de programas e ações políticas). Por 

isso, depois de um longo ano de estudos e muita dedicação, ingressei no curso de 

Ciências Sociais da Universidade de São Paulo (USP), em 2005. 

                                                           
2A Jornada Especial Integral de Formação (JEIF) corresponde a quarenta aulas semanais, sendo 25 aulas de regência 

e quinze adicionais; destas, oito a serem cumpridas na escola em horário coletivo, no qual o coordenador deve formar 

continuamente os professores de sua unidade de acordo com as orientações da DOT-P de sua regional. A DOT-P 

também elaborou o “Guia de estudo para o horário coletivo de trabalho: subsídios para o coordenador pedagógico”. 
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Durante os anos em que frequentei a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas (FFLCH), foram muitas as indagações levantadas a partir de ricas leituras e 

discussões, proporcionadas pelas aulas e projetos dos quais participei
3
. 

Após a conclusão da licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais, também fui 

aluna do curso de “Pedagogia para Licenciados” na modalidade Ensino à Distância 

(EAD) e, durante todo o curso, incomodava o formato de tutoria e como os conteúdos 

eram apresentados e trabalhados pelos professores. Ao estudar a disciplina “Psicologia 

da Educação”, considerei o conteúdo para leitura e estudo bem superficial: não era 

indicada a leitura direta de teóricos, apenas artigos, muitos não científicos, com análises 

e resumos de tais teorias. 

Assim, as questões referentes à formação de professores, ações e políticas 

governamentais, regulação social etc., de alguma maneira estiveram presentes dentre os 

assuntos que me intrigavam. 

Penso, portanto, que minha formação e experiência profissional têm ligação com 

minha escolha em estudar a formação docente, sobretudo de professores dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, pensando em sua relação com as ações governamentais 

e o ideal de indivíduo e sociedade que são evidenciados pelas mesmas. 

Acredito, por isso, ser fundamental indicar qual a minha compreensão de 

formação de professor, diferenciando-a daquilo que vem sendo cristalizado nas últimas 

décadas pelas ações governamentais e políticas educacionais no Brasil. 

O PNAIC, mais um programa educacional, vem compor o quadro de ações 

governamentais para a formação continuada de professores alfabetizadores em todo o 

Brasil. Dentre inúmeras possibilidades para o estudo de políticas de formação de 

professores alfabetizadores, pareceu-me relevante o estudo de um programa federal 

voltado para a alfabetização nacional e que está em andamento desde 2012. No caso do 

município de São Paulo, esse programa, foi colocado em andamento por meio da 

estrutura já existente da DOT-P, de formação de professores. 

É relevante, então estudar o contexto em que o PNAIC está sendo desenvolvido, 

quais suas implicações para a formação docente e de que maneira contribui na 

configuração de um ideal de indivíduo e sociedade. 

  

                                                           
3De 2006 a 2007, fui bolsista na modalidade de Iniciação Científica pela Fundação de Amparo à pesquisa de São 

Paulo (FAPESP) no Núcleo de Estudos da Violência (NEV), onde participei de um projeto de pesquisa, relacionado a 

políticas públicas de segurança no estado de São Paulo. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa realizada
4
 

 

O PNAIC, instituído em 2012, é uma ação em colaboração entre governos federal, 

estaduais e municipais, cujo objetivo é promover a formação continuada de professores 

alfabetizadores, garantindo que os mesmos façam uso adequado de materiais e 

referências curriculares formuladas pelo Ministério de Educação e Cultura do Brasil. 

No caso da referida política, o PNAIC, de âmbito federal, busca-se entender como 

ela está sendo gerida no município de São Paulo, onde já existia uma estrutura de 

agências de formação continuada (as DOT-P), com um programa próprio na área de 

leitura e escrita (Programa Ler e Escrever) e formações contínuas. 

Cumpre ressaltar que, no âmbito do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Educação: História, Política, Sociedade da PUC-SP, este Projeto de Pesquisa integra o 

conjunto de investigações da Linha de Pesquisa – Escola e Cultura: perspectivas das 

Ciências Sociais e do Projeto Coletivo de Pesquisa denominado Processos de formação 

e estatuto profissional do magistério, sob orientação da Professora Doutora Luciana 

Maria Giovanni, que tem por finalidade:  

 
[...] aglutinar esforços de investigação voltados para a compreensão dos 

elementos que envolvem os processos de formação, seja em cursos de 

formação inicial e continuada, seja pelo próprio exercício da profissão 

docente (GIOVANNI, 2010, p. 01). 

 

Esse projeto coletivo define três frentes de estudos: a) Processos de socialização 

formadores dos professores; b) Formação inicial e continuada de professores: padrões 

de institucionalização do magistério e; c) Condições de trabalho e estatuto profissional 

do magistério. 

O tema desta pesquisa – políticas de formação docente – se coloca, pois, ao 

abrigo deste projeto coletivo, alinhado à frente de pesquisa Formação inicial e 

continuada de professores, que focaliza:  

                                                           
4 Essa pesquisa obedece às disposições do Regimento do Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, em vigor desde 1997. Com base neste regimento, a pesquisadora se comprometeu a 

salvaguardar os direitos e dignidade dos sujeitos da pesquisa, mantendo sob sigilo quaisquer informações que possam 

contrariar tais disposições e submetendo o desenvolvimento da pesquisa a quaisquer intervenções do órgão regulador 

em questão, a fim de atender às exigências por ele definidas. 
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[...] as práticas e antecedentes de formação, formais ou explícitas e as 

camufladas no interior dos cursos de formação inicial e situações de 

formação continuada, seja nas suas proposições e políticas, seja nas 

implantações ou seus desenvolvimentos detectando a cultura veiculada e a 

que eles criam ou renovam; propostas organizadas para professores em 

formação ou já em exercício e processos de autoformação [...] (GIOVANNI, 

2010, p. 05). 

 

Problema e questões 

 

O problema central desta pesquisa é a análise do modelo de formação de 

professores alfabetizadores proposto pelo PNAIC – mais especificamente, analisar com 

que concepção de alfabetização e de formação de professor alfabetizador o PNAIC 

trabalha, se e como esse modelo considerou as práticas, a cultura e o processo de 

desenvolvimento profissional dos professores no município de São Paulo em 2013. 

Esse problema desdobra-se em algumas questões norteadoras da pesquisa:  

• Qual o modelo de formação de professores alfabetizadores proposto pelo PNAIC? 

Quais aspectos são considerados relevantes na formação desses professores? Em que 

a proposta do PNAIC e a cultura dos professores se aproximam ou se distanciam? A 

que necessidades do sistema escolar e dos professores atende o curso proposto? 

• Qual o contexto de elaboração e implementação do PNAIC no Brasil e no município 

de São Paulo? Quais são as características das políticas de formação de professores 

alfabetizadores recentes no Brasil? Quais são as concepções e perspectivas de 

indivíduo e sociedade presentes nessas políticas? E no PNAIC? 

• Com que concepção de alfabetização e de formação de professor alfabetizador o 

PNAIC trabalha? Qual o perfil esperado/desenhado pelo curso em relação aos 

professores alfabetizadores e suas práticas? 

• Quem são os agentes formadores e gestores responsáveis pelas ações de formação 

continuada de professores alfabetizadores do PNAIC no município de São Paulo em 

2013? O que pensam tais agentes? Quais concepções de ensino e de formação de 

professores regem suas práticas? O que sabem sobre a realidade das escolas e 

professores? Como se veem dentro desse processo de formação e como definem seu 

papel em relação ao coletivo dos professores, alvos do processo de formação?  

 

Objetivos  

 

• Analisar o modelo de formação de professores alfabetizadores proposto pelo 

PNAIC, identificando as concepções de alfabetização e de formação de professor 

alfabetizador que o integram. 
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• Estudar as especificidades assumidas pela SME de São Paulo no processo de 

execução desse programa, atentando para a referida legislação e o que tem ocorrido 

nos cursos de formação no ano de 2013. 

• Analisar se e como o modelo de formação de professores alfabetizadores proposto 

pelo PNAIC considera as práticas e o próprio processo de desenvolvimento dos 

docentes e demais profissionais que fazem parte de sua implementação, em nível 

local. 

• Identificar quem são os agentes formadores e gestores responsáveis pelo processo de 

formação do PNAIC no município de São Paulo e analisar as concepções desses 

agentes diante do processo de formação dos professores colocados sob suas tutelas, 

bem como as relações que estabelecem com as escolas e os professores. 

• Identificar quem são os professores alvos do PNAIC no município de São Paulo e o 

que pensam do processo de formação que esse programa oferece. 

 

Hipótese 

 

A hipótese é a de que os professores tem pouca autonomia nos processos de 

formação continuada, nos quais são privilegiadas ações formativas hegemônicas, que 

não apenas desconsideram as culturas dos professores e, com isso suas práticas e 

concepções, como também as regulam. Esse modelo de formação de professores 

alfabetizadores estaria marcado por concepções autoritárias de formação profissional 

docente, no qual as decisões seriam tomadas considerando-se, sobretudo, a aplicação de 

disposições legais, orientações uniformes, regulação de práticas, privilegiando aspectos 

técnicos e metodológicos em detrimento de conhecimentos sobre as questões humanas, 

políticas e sociais envolvidas na alfabetização. 

 

Procedimentos e etapas 

 

Trata-se de pesquisa de abordagem qualitativa, realizada por meio de análise de 

documentos relativos ao PNAIC (em âmbito federal e municipal) e por meio de 

entrevistas com alguns dos agentes envolvidos no processo de formação continuada de 

alfabetizadores no município de São Paulo: os agentes gestores do programa, os 

professores formadores e os próprios professores em formação. 
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Norteiam a seleção desses procedimentos de pesquisa, a leitura de autores como 

Bogdan e Biklen (1994), Lüdke e André (1986), Saviani (2004), Giovanni (2009), 

Selltiz (1967) e Triviños (1992). 

 

Análise documental 

 

De acordo com esses autores a análise documental é uma técnica valiosa de 

abordagem de dados qualitativos quando se quer desvelar aspectos novos de um tema 

ou problema. Os documentos são fonte de informações contextualizadas. São capazes 

de permitir a composição do perfil ou contexto dos fatos, instituições e situações de 

estudos. 

São considerados documentos desde leis, regulamentos, normas, pareceres, cartas, 

memorandos, diários pessoais, autobiografias, jornais, revistas, discursos, roteiros de 

programas de rádio e televisão, até livros, estatísticas e arquivos escolares. 

A opção pela análise documental apoia-se, sobretudo, em Saviani (2004), em 

estudo sobre a legislação brasileira, no qual afirma que estudar criticamente um 

fenômeno significa buscar os seus condicionantes, os seus fatores determinantes. Para 

esse autor, na análise e interpretação de um texto legal, nem tudo o que está dito é 

revelado pelas proposições que se encadeiam: “(...) é preciso ultrapassar o que está 

explícito e manifesto em suas linhas, para pôr em evidência o que está implícito e oculto 

nas entrelinhas”. Para entender todo o significado de um documento legal/oficial é 

preciso examinar a gênese desse documento. Para se compreender o real significado 

desse tipo de texto é preciso “captar o seu espírito”, é preciso “(...) examinar o contexto, 

não basta ater-se à letra da lei, nem tampouco ao texto”. 

Tais razões permitem afirmar que a análise documental é parte fundamental da 

metodologia para o que se pretende no estudo aqui proposto. De acordo com Saviani 

(2004):  

 

[...] A legislação constitui o instrumento através do qual o Estado regula, 

acentuando ou amenizando as tendências em marcha. Assim, à luz do 

contexto revelam-se, ao mesmo tempo, a falácia e a eficácia da legislação. A 

falácia diz respeito às esperanças nela depositadas e que ela não pode 

realizar. A eficácia consiste nas consequências esperadas ou não, que ela 

acarreta (SAVIANI, 2004,p.168). 

 



20 
 

Os procedimentos para essa pesquisa envolveram: a localização, a leitura e a 

análise de legislação específica, de documentação relativa à criação, implantação e 

implementação do PNAIC pela DOT-P da SME/SP, além da construção e teste (por 

meio de avaliação por pesquisador competente) de um Roteiro norteador para análise 

dos documentos (ver Anexo 1), tomando-se por base os conceitos teóricos, questões, 

hipóteses e objetivos do estudo. 

Em relação aos documentos analisados cumpre assinalar que o PNAIC é um pacto 

elaborado pelo governo federal para adesão e implementação do programa por parte dos 

estados e municípios. Dessa forma, sua elaboração é acompanhada por uma série de 

documentos que regulamentam sua execução.  

O Quadro 1 a seguir apresenta os documentos analisados, que foram localizados 

no site do Ministério da Educação e Cultura (MEC)
5
: 

 

Quadro 1: Documentos oficiais/legais que definem e orientam a implementação do PNAIC. 

 

Documento Do que trata 

Portaria nº 1458, de 14 de 

dezembro de 2012 
Define categorias e parâmetros para a concessão de bolsas e 

pesquisas no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa. 

Portaria nº 867, de 4 de julho de 

2012 
Institui as diretrizes gerais para as ações do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa. 

Lei nº 12.801, de 24 de abril de 

2013 (conversão da Medida 

Provisória nº 586, de 2012) 

Dispões sobre o apoio técnico e financeiro da União aos entes 

federados no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa. 

Resolução CD/FNDE nº 4, de 27 

de fevereiro de 2013 
Estabelece as funções e responsabilidades nos diferentes âmbitos e 

para os profissionais envolvidos na formação continuada de 

professores alfabetizadores do Pacto Nacional de Alfabetização na 

Idade Certa. 

Cadernos de formação e 

avaliação 
Cadernos com orientações teóricas e práticas para os professores 

participantes da formação continuada do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa. 

 

As entrevistas 

 

Para complementação dos dados extraídos dos documentos analisados foram 

ainda realizadas entrevistas específicas com os principais agentes envolvidos no PNAIC 

no município de São Paulo: agentes gestores do programa, professores formadores e 

professores em formação. 

                                                           
5http://pacto.mec.gov.br/relatos-da-pratica. (Acessado em setembro de 2013.) 
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Especificamente em relação à utilização da entrevista como instrumento de 

pesquisa, a ideia é “dar voz” aos diferentes agentes envolvidos no programa, 

promovendo o cruzamento entre os seus depoimentos. 

Segundo Lüdke e André (1986) a entrevista representa um dos instrumentos 

básicos para a coleta de dados nas pesquisas em educação. Na entrevista, segundo as 

autoras, se cria uma “relação de interação entre quem pergunta e quem responde”, 

especialmente nas entrevistas semiestruturadas, nas quais o entrevistador tem liberdade 

de abordar o assunto sem uma ordem rígida, baseado nas informações de que ele já 

dispõe sobre os sujeitos entrevistados, podendo ser feitas as necessárias adaptações, ao 

longo da pesquisa, com um roteiro flexível. 

Autores como Bogdan e Biklen (1994, p.136), ao descreverem o processo de 

entrevista na pesquisa qualitativa em educação lembram que as “boas entrevistas” 

caracterizam-se pelo fato de os sujeitos estarem à vontade e falarem livremente sobre 

seus pontos de vista. Em consonância, Ludke e André (1986, p. 36) asseveram que “(...) 

é importante captar a comunicação não verbal; gestos, expressões, hesitações para a 

compreensão e a validação do que foi efetivamente dito”. Nesse sentido, em todas as 

fases da entrevista, utilizou-se a observação do comportamento e as expressões dos 

entrevistados.  

Foram construídos e testados roteiros para entrevistas semiestruturadas com os 

professores-formadores, os gestores do programa e os alunos-professores 

alfabetizadores (ver Anexos 2 e 3). Os testes dos roteiros incluíram: a) exame e 

avaliação dos instrumentos por pesquisador experiente na área; b) entrevista-teste com 

sujeitos não constantes da amostra (para verificação da adequação e compreensão das 

perguntas e treinamento da própria pesquisadora em situação de entrevista). A 

construção dos roteiros foi norteada pelos conceitos teóricos, questões, hipóteses e 

objetivos do estudo. 

A coleta dos dados incluiu desde o estabelecimento de contatos e agendamento 

das entrevistas com os sujeitos selecionados (data, horário e local); a realização das 

entrevistas que foram gravadas em áudio (com anuência das entrevistadas); até a 

transcrição literal das entrevistas. 
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O universo da pesquisa 

 

Os participantes da formação continuada estão distribuídos nas seguintes 

instâncias: Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC); 

Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE); Instituições de Ensino 

Superior (IES); e Secretarias de Educação dos estados, Distrito Federal e dos 

municípios. 

Dentro das universidades participantes foram designados para implementação do 

PNAIC os seguintes agentes: o coordenador-geral da Formação Continuada de 

Professores Alfabetizadores, o coordenador-adjunto, supervisores e formadores. 

A Tabela 1, a seguir, mostra o número de universidades brasileiras envolvidas no 

Programa, por região do país. 

 

Tabela 1: Distribuição das universidades participantes por regiões. 

 

Região Universidades Total 
Norte Acre: UFAC 

Amapá: UNIFAP 

Amazonas: UFAM 

Pará: UFOPA, UFPA 

Rondônia: UNIR 

Roraima: UFRR 

6 

Nordeste Alagoas: UFPE 

Bahia: UFRB, UFBA, UNEB 

Ceará: UFC 

Maranhão: UFMA 

Paraíba: UFPE 

Pernambuco: UFPE 

Piauí: UFPI 

Rio Grande do Norte: UFRN 

Sergipe: UFS 

11 

Centro-Oeste Distrito Federal: UNB 

Goiás: UFG 

Mato Grosso: UFMT 

Mato Grosso do Sul: UFMS 

4 

Sudeste Espírito Santo: UFES 

Minas Gerais: UFOP, UFJF, UFMG, UFU, UFVJM, UEMG, 

UNIMONTES 

Rio de Janeiro: UFRJ 

São Paulo: UNESP, UFSCAR, UNICAMP 

12 

Sul  Paraná: UFPR, UEM, UEPG 

Rio Grande do Sul: UFPel, UFSM 

Santa Catarina: UFSC 

6 

Total Geral: 39 

 

Também foram designados agentes responsáveis pela implementação do Pacto em 

diferentes instâncias políticas e regionais. Em cada estado ou município foram 
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indicados pela respectiva Secretaria de Educação, os coordenadores das ações do 

Pacto. No caso do município de São Paulo, ainda foram indicados os coordenadores de 

cada Diretoria Regional de Educação (DRE). Além dos coordenadores, as secretarias 

estaduais e municipais também foram responsáveis pela seleção dos orientadores de 

estudo. Por fim, foram convidados a participar da formação, todos os professores 

alfabetizadores das redes estaduais e municipais de ensino que lecionavam, no ano de 

2013, nas classes de 1º a 3º ano do Ensino Fundamental. 

O curso de formação continuada para os professores alfabetizadores do PNAIC 

foi presencial, com duração de dois anos (iniciado em 2013 e finalizado em 2014), com 

carga horária de 120 horas por ano, cuja metodologia propôs estudos e atividades 

práticas. A formação foi conduzida por orientadores de estudo, que deveriam ser 

professores das redes e realizarem um curso específico de 200 horas por ano, ministrado 

por universidades públicas. (A Tabela 1 resume a distribuição, por região, das 

universidades participantes do programa.) 

O primeiro ano de formação dos orientadores do Município de São Paulo, 

formação referente ao ano de 2013, foi realizada pela Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCAR)
6
. 

A estrutura de implementação do programa, com relação à formação pedagógica, 

seguiu a seguinte ordem: professores universitários, orientadores de estudos 

(professores da rede municipal) e professores alfabetizadores (professores que 

lecionavam nas classes de 1º a 3º no ano de 2013). 

No caso do município de São Paulo, no ano de 2013, foram formadas, 

aproximadamente, 150 turmas, havendo um orientador para cada uma e, em média, 25 

professores alfabetizadores por turma, contabilizando por volta de 3250 professores 

participantes dessa formação
7
.Além disso, a estrutura de implementação do PNAIC 

ainda contou com um coordenador local (do município) e coordenadores regionais (em 

cada uma das DRE do município). 

O coordenador local foi responsável pela formação dos coordenadores regionais, 

orientando as discussões pedagógicas a serem feitas com os professores alfabetizadores. 

                                                           
6 2013 foi o ano de formação analisado neste estudo, tanto no que se refere à legislação e aos cadernos de formação 

dos professores alfabetizadores, quanto no que diz respeito às entrevistas, realizadas com professores que 

frequentaram o curso de formação durante esse ano. 

 
7  Esses dados foram fornecidos pela assistente de Coordenação do PNAIC no Município de São Paulo, em 

20/01/2014, obtidos por meio de acesso, mediante senha, ao site do SisPacto (http://pacto.mec.gov.br). O SisPactoé o 

sistema de monitoramento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, disponibilizado no site do MEC: 

http://simec.mec.gov.br. 
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Essa formação ocorreu, em 2013, de 15 em 15 dias. Os coordenadores regionais, por 

sua vez, foram responsáveis pela coordenação dos estudos dos orientadores de sua 

DRE, cuja função foi, finalmente, formar os professores alfabetizadores. 

A Figura 1, apresentada a seguir, resume a relação entre as diferentes instâncias 

responsáveis pela formação continuada do PNAIC. 

 

Figura 1: Relação entre as instâncias responsáveis pela formação continuada de professores do PNAIC. 

 

 

Os sujeitos da pesquisa 

 

Dentro do universo de cursos de formação continuada do PNAIC para professores 

alfabetizadores em exercício no município de São Paulo, em 2013, foram selecionados 

os sujeitos desta pesquisa, escolhidos aleatoriamente. 

Os critérios básicos para seleção dos sujeitos foram, sobretudo, a concordância em 

participar da pesquisa e a autorização para utilização dos dados (com garantia de 

anonimato e acesso aos resultados). 

Foram selecionados: o coordenador geral do PNAIC no município de São Paulo; 

um coordenador regional (de uma das DRE do Município); um orientador de estudo (da 

DRE selecionada) e três professores alfabetizadores alvos do programa (de uma Escola 

Municipal de Ensino Fundamental – EMEF – da DRE selecionada). Entrevistou-se 

ainda um formador da UFSCAR. A escolha da DRE e da EMEF foi feita tendo em vista 

a possibilidade de acesso da pesquisadora e a aceitação dos sujeitos para a realização 

das entrevistas. 
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A seguir apresenta-se a Figura 2, que sintetiza as relações estabelecidas entre os 

sujeitos entrevistados. 

 

Figura 2: Relação entre os agentes entrevistados, responsáveis pela implementação do PNAIC no 

município de São Paulo. 

 

 
 

Procedimentos de análise 

 

Para a organização e apresentação dos resultados, os dados obtidos com as 

entrevistas e a leitura dos documentos foram mapeados e organizados em quadros-

síntese, tabelas e/ou gráficos necessários para compreensão dos aspectos em estudo. 

Esse agrupamento das informações coletadas se deu à luz dos apoios teóricos e das 

questões norteadoras, hipóteses e objetivos do estudo. 

Em relação à análise documental, seguimos algumas sugestões de Saviani (2004) 

para realizá-la de forma crítica, a saber: 

• A primeira etapa foi o contato com o próprio documento. Fez-se uma análise 

textual, capturando a estrutura do texto, ordenando os assuntos de que ele trata e as 

medidas que preconiza; 

• Em seguida, examinaram-se as razões manifestas do documento, sendo necessária a 

localização de motivos / objetivos / intenções explicitamente expostos; 

• Finalmente, buscou-se “razões / motivos reais” e isto implica: 

• O exame do contexto. Reconstrução do processo histórico no seio do 

qual se engendrou o documento objeto de estudo, identificando-se os 

seus condicionantes em termos das forças sociais e políticas básicas que 

o tornaram possível; 

• O exame da gênese do documento. Nessa etapa reconstituiu-se o 

processo de elaboração do documento, pondo em evidência a forma 
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como os diferentes atores envolvidos desempenharam os respectivos 

papéis.  

Até aqui foi apresentado o percurso desta pesquisa. Primeiramente, foi justificada 

a escolha e a demarcação do campo da pesquisa. Em seguida, foram apresentados os 

procedimentos de produção e análise dos dados. Em seguida serão apresentados os 

dados e as análises. 

Esta Dissertação está organizada em 04 capítulos e Considerações Finais. No 

primeiro capítulo será exposta a perspectiva teórica aqui adotada para a compreensão da 

formação de professores alfabetizadores no Brasil e uma análise bibliográfica da área de 

estudos, que indicará quais modelos e perspectivas vêm sendo adotados nas políticas 

educacionais brasileiras mais recentes. 

No segundo capítulo, será feita uma contextualização do PNAIC, atentando-se 

para o desdobramento do significado de alfabetização e letramento no Brasil. Ainda 

nessa descrição da conjuntura, observar-se-á o modelo de Estado e de ações 

governamentais que vem caracterizando as políticas educacionais brasileiras mais 

recentes, incluindo as de formação de professores alfabetizadores. 

O capítulo três qualificará as perspectivas e concepções de alfabetização e 

formação docente nas proposições do PNAIC, com base na análise da legislação federal 

e dos cadernos de formação distribuídos a todos os estados e municípios que aderiram 

ao Pacto. 

No quarto capítulo serão examinadas as ações desenvolvidas no município de São 

Paulo para a implementação da formação continuada de professores alfabetizadores do 

PNAIC pela DOT-P, a partir da análise do que dizem três professoras alfabetizadoras, 

uma orientadora de estudos e coordenadora de DRE, uma coordenadora local da DOT-P 

de São Paulo e uma formadora ligada à IES. 

Por fim, na conclusão, retomar-se-ão as relações estabelecidas entre as perguntas e 

hipóteses de estudo e os dados analisados, apontando para a confirmação da hipótese de 

que os professores alfabetizadores tiveram pouca autonomia nos processos de formação 

continuada do PNAIC, uma vez que o modelo de formação de professores 

alfabetizadores proposto neste Pacto pouco considerou as práticas, a cultura e o 

processo de desenvolvimento profissional dos professores no município de São Paulo 

em 2013.  
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CAPÍTULO I 

A FORMAÇÃO DOCENTE: CONCEITUAÇÃO E CRÍTICA  

 

1.1 As transformações socioeconômicas e os processos de formação docente 

 

Estudos vêm mostrando que, nas últimas décadas, o mercado de trabalho tem 

demandado novas habilidades e comportamentos “flexíveis”. As exigências vão ao 

sentido de que o empregado deve sempre se atualizar e ter condição de se adaptar às 

mudanças impostas constantemente a sua ocupação (MARCELO e VAILLANT, 2009, 

p. 15). 

Além disso, as relações de trabalho também se alteram: as informações circulam 

em rede, bem como a hierarquia nas empresas não é mais tão rígida e vertical. Exige-se 

que o indivíduo saiba atuar em grupo e nessa nova estrutura de comunicação e trabalho, 

chamada rede. 

Essas transformações econômicas e tecnológicas, por consequência, também 

afetam as relações familiares. As famílias passam a ser, crescentemente, monoparentais 

e, em sua maioria, as mães saem para o mercado de trabalho, o que altera, 

decisivamente, as relações familiares e escolares. A escola deixa de ser apenas espaço 

de formação cultural e passa a cuidar e atender os alunos em diversas outras funções 

antes restritas às famílias (MARCELO e VAILLANT, 2009, p. 18-19). 

Somam-se a isso, as transformações culturais operadas pela introdução na vida 

cotidiana dos meios de comunicação de massa, sobretudo a televisão e a Internet, ao 

mesmo tempo em que se observa a perda de capacidade da família e da escola em 

formar valores e coesão social, uma vez que os ditos meios de comunicação que 

influenciam cada vez mais os jovens, não foram criados para a formação moral e 

cultural das pessoas. 

As transformações sociais e econômicas ocorridas na segunda metade do século 

XX e início do século XXI têm trazido diversas mudanças a diferentes profissões. Com 

relação aos professores, alguns estudiosos dizem que a docência passa do 

“profissionalismo estendido”, que se verifica nas demandas atuais por professores que 

trabalhem em grupo, colaborem e planejem coletivamente, incluindo também a 

realização de funções de tutoria, relacionadas com a formação inicial e contínua, 

baseadas na experiência escolar (MARCELO e VAILLANT, 2009, p. 40). 
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Tais mudanças também incidem sobre a identidade docente, que se define como 

construção social. Do final do século XIX até meados do XX, a docência era tida como 

sacerdócio e significava entregar-se a um sacrifício, nos anos 1960, sob a perspectiva 

racionalista, o professor era considerado um técnico eficaz e, finalmente, a partir da 

década de 1990, passou a ser visto como profissional intelectual reflexivo (MARCELO 

e VAILLANT, 2009, p. 41). 

Segundo esta perspectiva atual, os processos de alteração nas práticas docentes 

estariam relacionados ao desenvolvimento profissional do professor. Dessa forma, 

conhecer como ocorre a aprendizagem dos professores é fundamental para compreender 

como as práticas docentes se desenvolvem e mudam, bem como para compreender 

como as reformas e programas de formação podem ou não contribuir nesse processo. 

Para Marcelo e Vaillant (2009), a aprendizagem do professor estaria ligada às 

crenças que influenciam esse processo e as possibilidades de mudanças em suas 

práticas. Ao contrário do conhecimento profissional, as crenças não necessitam de um 

sistema de verdades incontestadas, possuem uma conotação afetiva e valorativa. As 

crenças são, portanto, “filtros” pelos quais os indivíduos selecionam os instrumentos 

para aprender. Ou seja, pelas crenças interpretam os objetos. Portanto, o ensino se 

desenvolve por um processo que perpassa as crenças pessoais, experiência com o 

conhecimento formal e experiência escolar e de aula. 

Porém, o modelo implícito na maioria dos programas de desenvolvimento 

profissional estabelece que a formação docente seja o elemento capaz de produzir 

mudanças nas crenças e nos conhecimentos dos professores. Assim, a partir da mudança 

nas crenças ou nos conhecimentos ocorreriam as transformações nas práticas do 

professor. 

Mas ao contrário disso, Guskey e Sparks
8
 (apud MARCELO e VAILLANT, 2009, 

p. 69) demonstram que os professores não mudam suas crenças apenas a partir de cursos 

de formação e, sim, pelo contraste dos resultados de novas e velhas práticas. Para que 

ocorram transformações nas crenças dos docentes, estes precisam constatar que a 

introdução de novas metodologias e procedimentos didáticos não ameaçam 

radicalmente os aspectos importantes e já conhecidos do ensino e, mesmo assim, levam 

a alterações visíveis e positivas nas reações e aprendizagens dos alunos. Entretanto, esse 

processo é lento, pois não ocorre mecanicamente, somente após a realização de um 

                                                           
8GUSKEY, T.R., SPARKS, D. Linking Professional Development to Improvements in Student Learning. Annual 

meeting of American Educational Research Association, ERIC ED 464112, 2002. 
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curso de formação. Ele é resultado da organização de modificações conscientes e 

intencionais na prática por parte dos professores. 

A concepção tradicional a respeito das mudanças das práticas docentes acredita 

que um curso de formação de professores proporciona a mudança em seus 

conhecimentos e em suas crenças, pelo simples fato de tomar contato com novas ideias 

– o que provocaria novas práticas em sala de aula e, consequentemente, as alterações de 

conduta docente promoveriam melhores resultados de aprendizagem dos alunos. 

Porém, Guskey e Sparks (apud MARCELO e VAILLANT, 2009) pensam que a 

formação de professores leva, a princípio, à mudança de algumas práticas dos 

professores em sala de aula que, se promoverem mudanças na aprendizagem dos alunos, 

essas novas práticas, alteram as crenças e conhecimentos docentes. 

Partindo dessa constatação, Clarke e Hollingsworth
9

 (apud MARCELO e 

VAILLANT, 2009, p. 70) propõem um modelo não linear em que aprendizagem, 

mudanças de crenças e práticas ocorrem através da mediação dos processos de aplicação 

e reflexão dos docentes. O desenvolvimento profissional docente se produz, segundo 

esses autores, tanto pela própria reflexão dos professores, como pela aplicação de novos 

procedimentos que trazem resultados positivos para a aprendizagem dos alunos. A 

mudança ocorreria por meio de três âmbitos: o domínio pessoal (os conhecimentos, 

crenças e atitudes dos docentes); o domínio da prática do ensino (experimentação 

profissional); das consequências nas aprendizagens dos alunos (resultados obtidos); e o 

domínio externo (fontes externas de informação ou estímulo). 

Dessa forma, a formação docente é um processo em desenvolvimento, sendo o 

termo “desenvolvimento profissional docente” escolhido em detrimento de formação 

continuada, dentre outros, por acreditar-se que expressa um sentido de continuidade e 

processo sem a segmentação entre formação inicial ou contínua, pois depende de uma 

continuidade em sua formação, relacionada à prática e às mudanças de crenças e 

conhecimentos (MARCELO e VAILLANT, 2009). 

Esse conceito é bastante abrangente e complexo, pois se refere a uma formação 

que vai desde os conhecimentos formais (científicos e da prática docente) até as 

experiências pessoais. Além disso, o desenvolvimento profissional docente assumiu 

novas formas diante das transformações sociais e históricas e da própria escola. Baseado 

no construtivismo, concebido como processo de longo prazo, que ocorre em contextos 

                                                           
9CLARKE, D., HOLLINGSWORTH, H. Elaborating a model of teacher professional growth. Teaching and Teacher 

Education, 55(5), 387-392, 2002. 
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concretos; acompanha os processos de reforma da escola, é um processo prático, 

reflexivo e colaborativo, que ocorre em diferentes contextos. As tendências para o 

desenvolvimento profissional docente referem-se a uma organização mais voltada para a 

escola, alunos e para uma formação mais individualizada (MARCELO e VAILLANT, 

2009, p 79-81). 

No que tange a análise aqui proposta, o conceito de desenvolvimento profissional 

docente permite pensar de que maneira os cursos mais recentes de formação de 

professores, incluindo o PNAIC, levam (ou não) em conta a prática e a aprendizagem 

dos docentes, atentando-se às transformações socioeconômicas e às demandas mais 

recentes do mercado de trabalho. 

Dos estudos dos modelos de reformas dos sistemas educativos constata-se que a 

chave do êxito de mudanças planejadas deve partir da premissa de que os processos de 

debate, negociação, aprovação e execução das políticas resultam ser tão importantes 

quanto o conteúdo. Para que as políticas tenham êxito, então, também se tem de levar 

em conta os diferentes atores e interesses, bem como as distintas práticas culturais 

operadas em diferentes contextos (MARCELO e VAILLANT, 2009, pp. 154-157). 

No que se refere aos objetivos da pesquisa aqui relatada, o problema observado 

com relação ao desenvolvimento, identidade e trabalho docente é a sucessiva 

implantação de reformas que desconsideram as práticas que já vêm sendo desenvolvidas 

pelos professores. De acordo com essa visão, os professores são meros consumidores de 

políticas e aplicadores das reformas propostas por uma elite intelectual ou importadas de 

outros países. Muitas vezes os cursos e formações promovidos por tais reformas são 

descontextualizados, distanciados dos problemas concretos dos professores, sem 

aplicação prática nem continuidade. A discussão a seguir abordará essa temática. 

 

1.2 Crítica às políticas e reformas educacionais: que lugar ocupam os 

professores e sua cultura nas políticas de formação docente? 

 

O descompasso entre a formulação e aplicação das políticas educacionais também 

é observado por Viñao Frago (2006) em Sistemas educativos, culturas escolares y 

reformas. O autor estabeleceu uma diferença com relação à existência de distintas 

“culturas escolares”. Segundo ele, as práticas arraigadas nas instituições escolares têm 

sua origem na própria história de consolidação, conservação e transformação do 

exercício docente, da escola e dos sistemas educativos. 
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Várias são as transformações sociais e econômicas que tem alterado os padrões de 

socialização tradicionais, sobretudo por conta das novas tecnologias da informação. Em 

consequência, haveria novas formas de ensino e aprendizagem, bem como outros 

interesses por parte dos jovens, mais vinculados à televisão e Internet como fontes de 

informação e conhecimento do que a escola. 

Também constituem essa realidade as transformações mais recentes nas formas de 

provisão da educação: desde o âmbito nacional ao local, tais como a 

internacionalização, globalização e regulamentação por meio de agências privadas. 

Com relação à globalização, observa-se uma tendência para a centralização dos 

currículos, qualificações profissionais (seguindo os princípios de produtividade e 

certificação) ainda que essas políticas educacionais ocorram em estados federativos ou 

uniões, como a europeia. Dessa forma, os estados nacionais, assim como os sistemas 

educativos são necessários para a implantação de políticas mais globais e centralizadas. 

O que se tem observado, portanto, não é o desmantelamento dos sistemas 

educativos nacionais, mas sim, uma mudança em seu papel no jogo de relações entre 

diferentes grupos e classes sociais, ou seja, uma nova configuração dos processos de 

dominação, hegemonia e legitimação social (VIÑAO FRAGO, 2006, p.12). Para 

Vincet, Lahire e Thin
10

 (apud VIÑAO FRAGO, 2002) a forma escolar ou a 

"pedagogização" das relações estaria se estendendo a âmbitos alheios à educação. 

A formação dos sistemas educativos nacionais se constituiu como fenômeno em 

todo o mundo nos últimos dois séculos. Apesar de algumas nações terem se formado 

anteriormente e existir diferenças entre elas, os sistemas educativos estão presentes em 

todo o mundo. Entretanto, a forma como se constituíram variou, pois estes sistemas se 

configuraram a partir de sistemas e unidades locais, que passaram a ser geridas por um 

controle central. Os resultados obtidos foram fruto de longos processos que se operaram 

sob idas e vindas e reformulações que, apesar de intencionais, produziram efeitos não 

coincidentes e até mesmo opostos aos propósitos daqueles que os promoveram (VIÑAO 

FRAGO, 2006, p. 16). 

A profissionalização docente se deu paralelamente à constituição dos sistemas 

nacionais escolares. Isso porque, os sistemas educativos foram, gradualmente, 

expedindo normas de formação, padronização do currículo e práticas etc. Os sistemas 

educativos tornaram os professores funcionários públicos, mas não exerceram sobre 
                                                           
10 VINCENT, G., LAHIRE, B., THIN, D. Sur l’histoireet la théorie de la formescolaire. In: G. Vincent (org.) 

L’éducationprisionnière de la formescolaire? Scolarizationet socialization dans les societies industrielles. Lyon, 

Presses Universitaires de Lyon, p. 11-48, 1994. 
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eles o mesmo controle que aos demais funcionários. Isso explica porque os professores 

desenvolveram práticas e uma cultura escolar própria (VIÑAO FRAGO, 2006, p. 19). 

O conceito de cultura escolar, por sua vez, vem sendo rediscutido desde a 

segunda metade da década de 1990 por historiadores da educação, em geral, europeus. 

Para Viñao Frago as principais ideias do conceito de culturas escolares seriam as 

seguintes: 

• Mecanismos de transmissão das práticas escolares em aula, em uma escola; conjunto 

de teorias e práticas sedimentadas no seio da instituição escolar ao longo do tempo; 

inércia do professor que reproduz mecanicamente sem distância crítica; 

• Gera um caráter relativamente autônomo; uma forma de cultura acessível por 

mediação da escola, uma criação de saberes e condutas específicas da escola; 

• “Caixa preta” que é a realidade cotidiana dos centros docentes, o dia-a-dia, o que 

sucede na escola e nas aulas. 

• Diferencia-se do conhecimento científico. É um conhecimento empírico-prático que 

se desenvolve no exercício docente; 

• As reformas não conseguem alterar substancialmente as culturas escolares porque 

tem um caráter a-histórico, que não consideram a prática e a organização escolar que 

constituem um produto histórico (VIÑAO FRAGO, 2006, p. 73) 

O tema “reforma dos sistemas educativos” já vem sendo bastante estudado e as 

constatações são as de que: primeiro, boa parte das reformas fracassa e, segundo, aquilo 

que é idealizado fica distante de sua execução. O problema das pesquisas é que não 

situam as reformas dentro dos contextos de mudanças em larga escala. Seria então 

necessário estudar o que muda e o que permanece nas práticas escolares ao longo do 

tempo. 

O infortúnio das reformas, por sua vez, é que não consideram o caráter histórico 

das práticas escolares e quais suas características. Apesar das inúmeras reformas que 

vêm ocorrendo, as práticas escolares não se alteraram em quase nada. Isso ocorre 

porque existiria uma cultura própria escolar, cultura essa que possui certa autonomia e 

perdura ao longo do tempo, por meio das práticas que se desenvolvem dentro das 

instituições escolares (VIÑAO FRAGO, 2006, p. 83-84) 

Outra grande questão que envolve as reformas é a ideia de seus formuladores de 

que poderiam salvar e acabar com os problemas escolares a partir de decretos e 

reformulações do currículo ou metodologia. 

Assim, haveria distintas culturas que perpassam a instituição escolar: a cultura dos 

reformadores e a dos professores. Enquanto os primeiros estariam mais preocupados 
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com mudanças formais em curto período que lhes dessem visibilidade política, os 

professores e mestres buscam práticas que permanecem ao longo do tempo e que dão 

certo (VIÑAO FRAGO, 2006, p. 92). 

Com relação à “cultura dos professores”, essa é a forma de sistematização de 

alguns conhecimentos da rotina escolar que permitem aos professores iniciantes se 

integrarem ao seu trabalho, ou seja, os mecanismos básicos de funcionamento da 

instituição escolar. A partir dessa cultura, deve-se pensar porque determinadas 

transformações e propostas são aceitas de imediato e outras sofrem resistência. Seria a 

cultura dos professores responsável por “filtrar” e selecionar aquilo que lhe convém? 

Quais são as práticas que permanecem e quais as que se modificam? Quais as 

influências externas e de políticas de reforma que alteram tais práticas? 

A “cultura dos reformadores e gestores escolares” refere-se aos cargos que seriam 

mais “externos” às práticas educativas, responsáveis pela criação de normas, princípios 

e propostas a serem implantadas nas escolas, pelos professores. Entretanto, a “cultura 

dos reformadores e gestores” não leva em conta o caráter histórico da educação, pois as 

reformas não observam as práticas já existentes e sua permanência ao longo de anos e 

séculos. 

Nas palavras do autor: 

 

(...) As reformas fracassam não porque, como é sabido, todas elas produzem 

efeitos não previstos, não desejados e inclusive opostos aos buscados; não 

porque dão origem a movimentos de resistência, não encontrando os apoios 

necessários ou por não conseguirem envolver os professores em sua 

realização; não porque ao aplicar-se, se convertam em um ritualismo formal 

ou burocrático, mas sim, porque, por sua própria natureza a-histórica, que 

ignora a existência da cultura escolar ou gramática da escola, o conjunto de 

tradições e regularidades institucionais, sedimentadas ao longo do tempo, as 

regras do jogo e supostos compartilhados, não colocados em questão, os 

quais permitem aos professores organizarem a atividade acadêmica, caminhar 

com a classe, dada a sucessão de reformas ininterruptas que se desenvolvem 

a partir do poder político e administrativo, adaptá-las, transformá-las às 

exigências que derivam da chamada cultura ou gramática
11

 (tradução livre). 

 

                                                           
11 [...]Las reformas fracasan ya no porque, como es sabido, todas ellas produzcan efectos no previstos, no queridos e 

incluso opuestos a los buscados; ya no porque originen movimientos de resistencia, no encuentren los apoyos 

necesarios o no acierten a implicar al professorado em su realización, ya no porque, al aplicarse, se conviertan en un 

ritualismo formal o burocrático, sino porque, por su misma naturaleza a-histórica ignoran la existencia de la cultura 

escolar o gramática de la escuela, de ese conjunto de tradiciones y regularidades institucionales sedimentadas a lo 

largo del tiempo, de reglas de juego y  supuestos compartidos, no puestos en entredicho, que son los que permiten a 

los profesores organizar la actividad académica, llevar la clase y, dada la sucesión de reformas ininterrumpidas que se 

plantean desde el poder político y administrativo, adaptarlas, transformándolas, a las exigencias que se derivan de 

dicha cultura o gramática (VIÑAO FRAGO, 2000, p. 30-31). 
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Essas são as razões pelas quais esse autor prefere falar, no plural, em culturas 

escolares, referindo-se à cultura escolar administrativa, à cultura dos gestores e 

supervisores da educação, bem como à cultura dos professores que implicam em 

modos específicos de ver a escola e tudo que se refere a ela. 

O ponto de vista dos gestores está ligado ao que o autor denomina de tutela e 

controle das instituições e dos docentes (VIÑAO FRAGO, 1996). Essa cultura escolar 

administrativa, ou seja, daqueles profissionais responsáveis pela gestão e supervisão da 

educação, se apoia em normas, instruções, propostas, diretrizes ou orientações 

prescritivas e no uso de diversos meios para a difusão e legitimação das ideias que 

defendem ou representam. Daí as características dessa cultura e seus agentes, apontadas 

por Viñao Frago (2000, p. 35-36): 

• Tendência à uniformidade, centralismo e formalismo burocráticos; 

• Concepção mecanicista em relação às escolas, cujos agentes – professores e equipe 

técnica – só têm que ler e executar o que lhes é ordenado;  

• Preferência pelas macro-reformas ou reformas estruturais, de aplicação programada 

e não flexível;  

• Maior atenção para as atividades administrativas e burocráticas dos professores – ou 

documentos que dão conta de sua tarefa; 

• Visão técnico-racional da distribuição e usos do tempo escolar – como uma 

sequência de atividades: linear, impessoal e programada, quase independente do 

contexto; 

• Um “presentismo” a-histórico que desconsidera as tradições e práticas da cultura 

escolar; 

• Tendência a buscar em fontes acadêmicas e profissionais externas às instituições 

escolares, a informação sobre sua atividade reformadora e gestora e sobre a 

organização e o funcionamento das escolas e dos processos de ensino e 

aprendizagem em sala de aula. 

De acordo com Viñao Frago (1996), estamos falando sim, de culturas diferentes e 

em contraposição e que, a análise de qualquer reforma educativa, que mereça esse 

nome, precisa distinguir três âmbitos: o da teoria ou das propostas dos experts, isto é da 

comunidade científica; o da legalidade em todas as suas formas e manifestações e o das 

práticas. Esses três âmbitos não coincidem, mas tampouco podem ser considerados 

estanques ou completamente diferentes, visto que se influenciam mutuamente e se 

entrelaçam, pois em cada um deles pode-se ver traços dos outros dois. 
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Assim, os conceitos “cultura dos professores” e “desenvolvimento profissional 

docente” contribuem com esta pesquisa, na medida em que criticam o formato das 

políticas educacionais de formação continuada de professores que vêm sendo ofertadas 

nas últimas décadas em diversos países, inclusive no Brasil. Suas críticas referem-se à 

desconsideração dos professores na elaboração de práticas e reflexões a respeito do seu 

trabalho. Nas relações estabelecidas para a elaboração dessas políticas, os professores 

ocupam posições adjacentes, sendo mais requisitados nos processos de implantação, ou 

seja, apenas para colocá-las em prática. 

A partir disso, pode-se averiguar como o modelo de formação de professores 

alfabetizadores proposto pelo PNAIC considerou ou não as concepções, as práticas e o 

próprio processo de desenvolvimento dos docentes e daqueles que fizeram parte de sua 

implementação em nível local. É possível pensar também, como as diferentes culturas, 

dos professores e dos gestores, perpassaram os cursos de formação de alfabetizadores 

do PNAIC e como se estabeleceram as relações hierárquicas entre os indivíduos 

envolvidos nessa política educacional. 

A observada diferenciação entre esses dois grupos vem se acentuando com a 

tendência de divisão social do trabalho educativo (entre o trabalho operacional e o 

científico), na qual os professores estariam relacionados com a prática e, cada vez mais, 

seguindo as decisões elaboradas por cientistas e acadêmicos (VIÑAO FRAGO, 2006, p. 

95). 

Essa tendência pode ser ainda relacionada a um contexto de atribuição, cada vez 

maior, às ações e reformas governamentais que, ao apoiarem-se em conceitos e teorias 

científicas, sobretudo aqueles ligados às ciências administrativas, ganham legitimidade 

na obtenção de soluções, resultados e eficiência, por meio da regulação das concepções 

e práticas dos professores. Tema esse abordado a seguir. 

 

1.3 “Melhoria” e “regulação” nas reformas educacionais e nas políticas de 

formação docente 

 

Já no século XIX, com inúmeros conflitos sociais, a ciência e a reforma 

adentraram cada vez mais os muros da escola. As propostas de formação de professores, 

submetidas aos conhecimentos científicos e às ideias de que os docentes pudessem ser 

os redentores para a construção de uma sociedade melhor, foram e ainda são 

amplamente utilizadas nos programas políticos e em seus discursos. O conhecimento 
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docente deveria, então, ser padronizado e profissionalizado, não para dar autonomia aos 

professores, mas para o planejamento e administração escolares (POPKEWITZ, 1997, 

p. 87). 

Em meados do século XIX, o discurso da prática profissional passou a se afastar 

da religião, trazendo para o campo educacional uma visão mais racional
12

. Entretanto, 

permaneceram as mesmas preocupações com a manutenção da ordem e da harmonia 

social. As Escolas Normais foram sendo gradativamente substituídas pelas 

Universidades, que ofereciam formação de administradores e pesquisa em nível de pós-

graduação. 

Dessa maneira, a escola e o professor eram considerados figuras determinantes 

para a salvação e controle social, amparadas no discurso científico, que passou a ser 

cada vez mais apropriado pelo Estado. Porém, a utilização de conceitos da Psicologia 

para compreender o desenvolvimento do indivíduo e orientar as práticas educacionais, 

descontextualizou os aspectos políticos e sociais envolvidos nas ações de formação e 

nas práticas escolares, elas foram compreendidas apenas como programas de 

administração e eficiência (POPKEWITZ, 1997, p. 109). Os programas de formação de 

professores passaram, portanto, a privilegiar aspectos metodológicos e técnicas 

pautados no racionalismo, na cientificidade e na eficiência. 

Assim, o aumento do profissionalismo, ou seja, do conhecimento e introdução de 

conceitos científicos na Pedagogia, por meio de programas de reforma que destacavam 

a importância da formação dos professores (inicial e continuada), não significou apenas 

a padronização e regulamentação pela centralização de poderes, mas a introdução de 

padrões que alteraram a identidade e a ação individual dos professores – e, em 

decorrência, alteraram os padrões de discurso (POPKEWITZ, 1997, p. 115). 

As reformas do final do século XX, assim como aquelas orientadas pelos 

discursos psicológicos, defendiam a importância de um conhecimento empírico, 

funcional, para orientar o progresso da educação. Isso significa que essas reformas 

foram produzidas a partir do discurso do progresso e da eficiência, sendo necessário 

que o professor fosse detentor dessas mesmas qualidades. Como consequência o que se 

tem é o raciocínio instrumental que dá forma à prática e, na escola, as questões 

reduzem-se aos aspectos técnicos (POPKEWITZ, 1997, p. 145). 

                                                           
12 Para Popkewitz (1997), a Psicologia passou a ser uma disciplina de grande importância para a educação, em 

resposta à escolarização de massa. 
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Alguns elementos das reformas educacionais com relação à formação de 

professores são destacados por Popkewitz (1997) como significantes para a 

compreensão da regulamentação pedagógica e social: 1) Proliferação de 

regulamentações e credenciais, com relação à formação e prática docente; 2) Aumento 

de testes padronizados para verificação de conhecimentos e habilidades docentes; 3) 

Linguagem universal que homogeneíza as distinções sociais e os conflitos. 

Portanto, “(...) as categorias administrativas da reforma na formação de 

professores se inter-relacionam com outras práticas e recursos institucionais através de 

referências à Psicologia, pesquisa, teste e avaliações” (POPKEWITZ, 1997, p. 209), 

pois os efeitos das reformas aparecem na formação dos professores, na regulação de sua 

prática e, sobretudo, na forma como o discurso do profissionalismo incorre na sua 

identidade e na construção do individual – do self. 

O discurso da profissionalização imbricado às propostas de formação docente 

significam ao mesmo tempo, uma maior desqualificação do professor e um controle 

maior do Estado sobre suas práticas cotidianas, sendo que a dita autonomia transforma-

se em práticas burocratizadas, determinadas de forma autoritária. 

As reformas educativas e as formações continuadas de professores legitimam, 

portanto, que novos processos de regulação e decisão ocorram, sempre “atualizando”, 

por meio do discurso científico, a forma de intervenção estatal, como controle social. 

No caso do Brasil, percebe-se com relação ao modelo de elaboração, 

implementação e administração de programas de formação de professores, como o 

PNAIC, por exemplo, uma intensificação de ações governamentais no sentindo de criar 

procedimentos hegemônicos e regulatórios das concepções e práticas docentes, 

justificados pela racionalidade e eficiência, uma vez que tais características passam a ser 

concebidas como valores em si, acreditando-se serem capazes de promover as ditas 

“melhorias”. 

O PNAIC pode ser compreendido como sendo mais uma ação governamental de 

formação de professores, à qual se atribui a importância de ser uma tentativa de 

mudança, mas expressa claramente a intenção de substituir a imagem e papel centralista 

do Estado, pela regulação e avaliação sistemáticas. 

Sendo um Pacto criado pelo governo federal para adesão e implementação do 

programa por parte dos estados e municípios, sua elaboração é acompanhada por uma 

série de documentos que regulamentam sua execução. Assim, esse tipo de 
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[...] estratégia federal não expande o poder local; ao contrário, estabelece 

modelos nacionais e procedimentos de monitoramento, deixando os órgãos 

estaduais [e municipais, no caso brasileiro] individuais a tarefa de executar 

esses modelos em suas jurisdições locais (POPKEWITZ, 1997, p.128). 

 

O que se constata com isso, é uma forma de governo caracterizada pela 

intensificação do controle dos níveis locais pelo nível central de decisão, sendo o 

PNAIC mais um dentre os inúmeros programas criados para a regulação da formação e 

das práticas docentes no Brasil. 

O levantamento bibliográfico sobre a produção recente na área de formação de 

professores, apresentado a seguir, indica relações entre as transformações 

socioeconômicas mais recentes e a políticas de formação docente, bem como vêm sendo 

constituídos modelos de formação de professores baseados na padronização e regulação 

da prática docente sem, contudo, considerarem as diferentes culturas escolares 

existentes e deixando os professores à margem do processo de elaboração e crítica de 

sua prática. 

 

1.4 Um balanço das pesquisas recentes sobre formação de professores no 

Brasil: o que dizem sobre a formação de professores? 

 

A temática “políticas de formação continuada de professores alfabetizadores” vem 

sendo debatida amplamente nas últimas décadas por pesquisadores no Brasil. A busca 

por trabalhos e artigos sobre esse assunto revelou a existência de centenas de trabalhos 

no site da Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), nas 

reuniões anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPED) e no Scientific Electronic Library Online (SCIELO), o que vem ratificar a 

importância do estudo do PNAIC para compor, junto aos demais trabalhos da área, 

dados e análises específicos sobre formação continuada de professores alfabetizadores 

no Brasil. 

A leitura dos títulos e resumos das teses e dissertações no site da CAPES, 

trabalhos e pôsteres das Reuniões Anuais da ANPED e artigos do SCIELO, permitiu a 

elaboração da seguinte classificação: 1) Neoliberalismo e formação de professores; 2) 

Formação de professores: ações nacionais e controle; 3) Os modelos e concepções de 

formação de professores subjacentes; e 4) Efeitos e resultados da formação continuada 

nas práticas/concepções docentes. 
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Dentre os resumos, trabalhos e artigos encontrados sobre a temática, foram 

dispensados dessa classificação todos aqueles que tratavam de temas mais específicos e 

discutiam os programas de formação de professores em outras áreas de conhecimento 

como Matemática, Ciências, Artes etc., assim como os trabalhos sobre Educação 

Especial e abordagens que focalizavam especificamente como o aluno aprende. 

Também foram desconsiderados os estudos de formação de professores alfabetizadores 

de jovens e adultos e, até mesmo, os relativos à formação inicial. 

Considera-se de extrema importância a discussão a respeito da formação inicial, 

pois como apontou a leitura dos artigos de periódicos eletrônicos, a formação 

continuada decorrente de programas e políticas, muitas vezes, tenta suprir as defasagens 

de uma formação inicial aligeirada. A Educação Especial também é considerada 

componente do projeto educacional mundial, com efeitos importantes no que se refere à 

formação de professores, como indica Michels (2006) ao tratar da inclusão como parte 

da reforma educacional no Brasil. 

Entretanto, para efeito do levantamento bibliográfico realizado para esta pesquisa, 

optou-se pela classificação de trabalhos que tratassem apenas da formação continuada 

de professores alfabetizadores
13

. 

A Tabela 2 resume a classificação dos subtemas encontrados nos artigos, 

trabalhos e resumos do site da CAPES, ANPED e SCIELO. 

Além da classificação acima proposta, dentre os trabalhos lidos, encontrou-se sete 

artigos (MANZANO, 2008; XAVIER, 2008; MAIA, 2009; DIAS, 2011; ROCHA, 

2011; BERNARDES, 2012; DUARTE e SILVA, 2012) publicados nas Reuniões 

Anuais da ANPED (2008-2012), que faziam um balanço bibliográfico a respeito do que 

fora produzido e publicado sobre formação continuada de professores no Brasil. 

Esses artigos, dentre outras coisas, destacavam as concepções de educação 

presentes nas produções acadêmicas, os tipos de práticas demandadas para os docentes 

                                                           
13 A busca por trabalhos sobre formação continuada de professores alfabetizadores no site da CAPES foi feita com 

os seguintes descritores: 1) “Programa Ler e Escrever”, 2) “Formação de professores alfabetizadores”, 3) “Políticas 

de formação de professores” e 4) “Formação continuada de professores alfabetizadores”. Encontrou-se um total de 

217 trabalhos, dos quais foram selecionados 66 para a leitura e classificação a partir dos resumos. A busca por 

trabalhos e pôsteres nas reuniões anuais da ANPED também evidenciou a importância do tema políticas de formação 

de professores, pois foram encontrados centenas de estudos. Por isso, optou-se pela leitura e classificação dos 

trabalhos e pôsteres apresentados nas últimas cinco Reuniões Anuais, ou seja, no período de 2008 a 2012. Assim, 

numa segunda busca, considerando-se os títulos dos trabalhos, foram selecionados 42. Porém, a leitura integral 

permitiu que fossem descartados dez desses trabalhos, pois concentravam suas análises na formação inicial de 

professores, no cotidiano escolar e na identidade do professor. Para os artigos encontrados nos periódicos eletrônicos 

do SCIELO também foram utilizados os mesmos descritores da busca no Banco de Teses Dissertações da CAPES. 

Foram consultados todos os periódicos relacionados à educação, dentre os quais, os seguintes possuíam trabalhos 

relativos à temática aqui discutida: Ciência e Educação, Educação e Sociedade, Educação e Pesquisa, Educação em 

Revista, Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação e Revista Brasileira de Educação – dos quais foram 

selecionados 23 artigos. 
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Tabela 2: Classificação das Teses, Dissertações, Trabalhos e Artigos sobre formação continuada de 

professores alfabetizadores. 

 

 Resumos de Teses e 

Dissertações 

pesquisados no site 

da CAPES 

Artigos e Pôsteres 

apresentados em 

Reuniões Anuais 

da ANPED - 2008 a 

2012 

Artigos publicados 

em Periódicos 

Eletrônicos no site 

SCIELO 

TOTAL 

Neoliberalismo e 

formação de 

professores 

AUGUSTO (2005); 

LUCIO (2010); MAZZEU 

(2007); OLIVEIRA 

(2008) 

FERREIRA (2012); 

OLIVEIRA (2008); 

PEREIRA (2009) 

BARRETO (2003); 

BARRETO (2010); 

BAUER (2012); 

BRZEZINSKI (1999); 

FREITAS (1999); 

FREITAS (2007); GATTI 

(2008); KUENZER 

(1998); MASSON (2012); 

OLIVEIRA (2010); 

PRETTO (2002); SILVA 

JUNIOR (2003); 

19 
 

 

Formação de 

professores: ações 

nacionais e controle 

ARAÚJO (2006); 

BARBOSA, N. (2005); 

PAGOTO (2007); 

QUEIROZ (2003); 

SILVA (2010) 

BELLO (2009); DURLI et 

al. (2011); 

MICHALTCHUCK 

(2009); OLIVEIRA 

(2012); RABELO & 

FARIAS (2010) 

MICHELS (2006) 11 

Os modelos e 

concepções de 

formação de 

professores 

subjacentes 

AVIZ (2004); 

BARBOSA, A. (2005); 

BISPO (2006); 

CARTAXO (2009); 

CARVALHO (2009); 

CHAVES (2009); 

CHIACCHIO (2012); 

CORDEIRO (2009); 

FERREIRA (2009); 

FIGUEREDO (2011); 

GOMES, F. (2008); 

LIMA (2008); LUNA 

(2008); MARIANO 

(2012); MARTINS 

(2010); NOBRE (1997) 

NOGUEIRA (2006); 

OLIVEIRA (2012); 

PACHECO (2003); 

RAFAELI (2007); 

SANTOS (2005); 

SILVEIRA (2006); 

STATONATO (2010); 

TAVARES (2012); 

VARGAS (2008) 

AGUIAR (2008); 

ALMEIDA et al. (2011); 

ANDRADE (2012); 

BAVARESCO (2008); 

BECALLI (2009); 

DUARTE (2012); LEITE 

et al. (2010); LIMA 

(2011); LIMA (2012); 

LONGAREZI (2008); 

LUCIO (2011); RINALDI 

et al. (2009); SIVALLE 

(2008) 

ALMEIDA & BIAJONE 

(2007); KRASILCHIK et 

al. (2008); MONTEIRO 

(2001); NUNES (2001); 

SARTI (2009); SARTI 

(2012); SAVIANI (2009); 

VILARONGA & SARTI 

(2012) 

46 

Efeitos e resultados 

da formação 

continuada nas 

práticas/concepções 

docentes 

ALBUQUERQUE (2006); 

ALFERES (2009); 

AYROZA (2012); 

BAVARESCO (2004); 

BORGES (2011); 

BRAUN (2007); 

CABRAL (2010); CALIL 

(2008); CAMACHO 

(2010); CAMPOS (2006); 

CASTELHANO (2008); 

COELHO (2008); 

CONSTÂNCIO (2012); 

DANAGA (2004); 

FRANÇA (2006); 

FRANÇA (2010); 

GALEANO (2005); 

GOMES, P. (2008); 

GUEDES (2003); 

HERNANDES (2008); 

LEITE (2009); LIMA 

(2009); MACHADO 

(2007); MACHADO 

(2011); MEIRA (2004); 

OLIVEIRA (2009); 

PIATTI (2006); 

RIGOLON (2007); 

ROCHA (2006); SÃO 

JOSÉ (2012); SILVA 

(2008); TEIXEIRA (2010) 

BAUER (2011); 

BOCCHETTI & BUENO 

(2009); GUERRA (2008); 

OLIVEIRA (2009) 

ANDRE (2008); 

SEMEGHINI-

SIQUEIRA, et al. (2010) 
38 

TOTAL 66 25 23 114 
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(BERNARDES, 2012), os discursos circulantes na academia (DIAS, 2011; ROCHA, 

2011) e como a relação entre teoria e prática vem sendo abordada na literatura 

pedagógica (DUARTE e SILVA, 2012). 

Dois desses trabalhos abordaram o tema da formação de professores em 

periódicos: a) Maia (2009) examinou a produção acadêmica de 1983 a 2000, na área de 

administração escolar e formação de professores, encontrada na Revista Brasileira de 

Política Administração Escolar (RBPAE) e nos Cadernos de Administração Escolar, 

periódicos ligados à Associação Nacional de Política e Administração da Educação 

(ANPAE). Concluiu que os autores estudados estavam insatisfeitos com o modelo 

técnico/ burocrático/ centralizador e propôs um modelo alternativo de formação de 

professores, mediante o trabalho entre universidade e administração do sistema 

educacional e b) Manzano (2008) mapeou o campo da formação de professores por 

meio da leitura dos artigos científicos publicados na Revista Brasileira de Educação, da 

Associação Nacional de Pós-Graduação (ANPED) no período de 1995 a 2005. Reparou 

que ao longo do período estudado, houve a abertura da Revista a uma gama maior de 

temáticas, o que, para a autora, significou a própria ampliação do campo das pesquisas 

em Educação. 

 

1.4.1. Neoliberalismo e formação de professores 

 

Dos trabalhos e resumos lidos, 19 estabeleceram relação entre as características 

econômicas e sociais do chamado “Neoliberalismo”
14

, e as transformações e ideais de 

políticas e ações governamentais no que se refere à Educação, mais especificamente, à 

formação continuada de professores no Brasil. 

Kuenzer (1998) fez um balanço dessas transformações políticas e econômicas 

ocasionadas em decorrência do que se denominou reestruturação produtiva, com seus 

nexos com a globalização e o neoliberalismo, que atingiram o Brasil, sobretudo, a partir 

da década de 1990. Seu intuito foi demonstrar como tais mudanças alcançaram a 

educação brasileira, especialmente as políticas de formação de professores.  

De acordo com essa interpretação, as novas formas de produção exigiram outro 

tipo de trabalhador com habilidades distintas daquelas da fábrica taylorista/fordista. No 

                                                           
14 A esse respeito ver: SILVA, Tomaz Tadeu da e GENTILI, Pablo.  Escola S. A. Quem Ganha e Quem Perde no 

Mercado Educacional do Neoliberalismo. Porto Alegre: CNTE, 1999 e GENTILI, Pablo. O direito à educação e as 

dinâmicas de exclusão na América Latina. Educação & Sociedade. Campinas-SP: UNICAMP/Cedes, vol. 30, n. 109, 

p. 1059-1079, set./dez. 2009. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br. 
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plano político, uma série de decretos foi publicada com o objetivo de colocar em prática 

os ideais do neoliberalismo. 

Esses trabalhos fizeram uma crítica às políticas educacionais, principalmente as 

formuladas durante a década de 1990, marcadas pelo que foi denominado por seus 

autores como “lógica neoliberal”: mínimo de investimento público e máximo de 

produtividade. Essas políticas contaram com a disseminação do uso das Tecnologias da 

Educação e Comunicação (TIC) e da modalidade de Ensino à Distância (EAD), uma vez 

que estas proliferavam e barateavam os custos com a formação de professores e de uma 

série de planos, metas e avaliações dessa produtividade, como os resultados do Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), por exemplo. 

Também criticaram o discurso das reformas educacionais a partir da década de 

1990, que atribuiu neutralidade à educação, que uma vez universalizada, garantiria, por 

si só, a igualdade de oportunidades. O mesmo pôde ser observado nas políticas de 

formação docente, pois os professores passaram a ser responsabilizados por sua 

formação e pelos resultados do seu trabalho. 

Além, disso, esses autores destacam que as políticas de formação de professores, 

principalmente depois da década de 1990, estavam voltadas para a redução do 

investimento em formação inicial e aumento dos cursos de formação continuada, tendo 

duas implicações: 1) desvalorização da formação em universidade e, consequentemente, 

da pesquisa e 2) uma formação fragmentada, baseada não mais em apropriação de 

conteúdos e sim, em competências e habilidades. 

Para esses autores, tais tendências vão ao encontro dos ideais neoliberais, 

promovidos por organismos de financiamento internacional, que privilegiam o 

investimento em materiais e tecnologia em detrimento de uma formação consistente 

para os professores. 

É notável a importância que tais pesquisas atribuem aos organismos multilaterais, 

como Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), na elaboração de programas e avaliações da formação docente. 

Fica clara a influência que os países centrais da economia capitalista exercem 

sobre países periféricos como o Brasil, no que se refere à definição de ideais de 

sociedade e de formação de humana. Nesse sentido, tais trabalhos apresentam 



43 
 

relevância para a compreensão e contextualização do PNAIC, programa elaborado sob a 

mesma lógica e influência. 

 

1.4.2. Formação de professores: ações nacionais e controle 

 

Outros 11 trabalhos trataram da formação de professores por meio da ideia de 

controle e autoritarismo das ações educacionais nacionais. Apresentou-se o dado de que 

a partir da LDB de 1996, com a obrigatoriedade da divisão de responsabilidades entre 

governo federal, estadual e municipal para a garantia da formação de professores 

(dentre outras ações educacionais), o governo federal passou a assumir cada vez menos 

funções executoras e mais de controle e regulação das ações dos governos locais 

(MICHELS, 2006). 

Assim, sob o discurso da democratização, descentralização e flexibilização, os 

governos locais e, consequentemente, as unidades escolares, passariam a ser 

responsabilizados pelos resultados esperados e medidos por políticas, programas e 

avaliações nacionais. 

Esses trabalhos centram-se na análise e compreensão da implantação, execução e 

repercussões de políticas formuladas e homogeneizadas em âmbito nacional para serem 

executadas no plano local. Tratam da interveniência da esfera nacional, da atuação dos 

sujeitos da gestão local e das especificidades históricas na condução e efetividade da 

materialização de um programa federal na esfera local. 

A crítica desses trabalhos refere-se ao caráter, muitas vezes autoritário, dessas 

políticas que são acionadas “de cima para baixo”, com um conteúdo homogeneizador e 

um modelo de tomada de decisões centralizador, apesar de se apresentarem como 

intervenções democráticas. 

Além disso, também atentam para o fato de tais políticas, muitas vezes, 

desconsideram e atuarem com rupturas em relação àquilo que já vinha sendo 

desenvolvido pelas instâncias de formação local. 

Tais pesquisas levantam, portanto, questões de suma importância para a análise da 

implementação, no município de São Paulo, do PNAIC, permitindo a compreensão 

dessa ação governamental com base na conceituação do Estado Regulador. 
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1.4.3. Os modelos e concepções de formação de professores subjacentes 

 

Foram 45 estudos que procuraram compreender quais concepções de formação de 

professores estariam presentes em programas ou cursos de formação específicos, ou 

buscaram analisar, de forma mais geral, modelos de formação de professores difundidos 

no Brasil nas últimas décadas, a concepção de docentes e formadores sobre a formação 

continuada de professores e qual seria o ideal de modelo de formação de professores. 

Dentre tais trabalhos foi recorrente a temática sobre a relação entre teoria e prática 

como aspecto relevante para a formação e prática do docente reflexivo. Saviani (2009) 

afirmou que o projeto de formação de professores deve ocorrer entre estudo prático, 

desenvolvimento de pesquisa e conhecimento teórico. 

Seguindo a mesma perspectiva, Sarti (2012) investigou o quadro recente de 

formação de professores no Brasil, que tinha como referência os dois pressupostos: 

necessidade de formar o professor de Educação Básica em nível superior e considerar os 

conhecimentos práticos docentes como parte de sua formação. A autora esquadrinhou a 

formação dos professores sob a ótica do “triângulo conceitual”, proposto por António 

Nóvoa, ao esquematizar as relações entre universidade e institutos superiores, poder 

público e professores. 

Apesar do discurso de valorização do conhecimento prático docente haveria uma 

separação na formação dos professores referente à pesquisa, fazendo deles meros 

operacionalizadores de conhecimentos desenvolvidos por especialistas. Isso porque, a 

relação entre poder público e centros de formação de professores tem ocorrido de forma 

precária, mantendo os docentes longe da pesquisa acadêmica e da produção de 

conhecimento científico. 

A partir do “triângulo conceitual”, Sarti (2012) constatou a existência de três 

possibilidades de configuração de relações entre professores, universidade e poder 

público. Na primeira configuração, universidades e poder público, existe uma relação 

estreita entre universidade e governo, o professor fica submetido às decisões das outras 

instâncias. Esse é, segundo a autora, o modelo corrente de formação nos últimos anos 

no Brasil, sobretudo na formação superior de professores atuantes na rede pública. Essa 

união entre poder público e universidade tem privilegiado uma formação racional e 

instrumental, que por meio da decomposição de tarefas, ocorre a padronização das 

situações educativas. São enfatizados os saberes diretamente aplicáveis na prática, 

negligenciando-se, assim, aspectos da teoria educacional e o aprofundamento 
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disciplinar, podendo ser presenciais ou à distância. Esses cursos têm sido conhecidos 

como cursos de nível pós-secundário. 

Para a segunda configuração, relação professor e poder público, a melhor 

representação desse modelo era a Escola Normal Francesa, na qual havia uma relação 

carismática. O professor normalista era mergulhado no magistério que deveria formar 

professores e sua personalidade. Os alunos-professores, em nome do Estado, deveriam 

tornar-se os educadores do povo. Nesse modelo de conservantismo social o ensino era 

uma atividade eminentemente prática, pois os saberes disciplinares e a pesquisa 

científica ocupavam lugar adjacente. 

A terceira configuração, relação entre universidade e professor, impõe desafios 

diversos, uma vez que o processo recente se dá pelo distanciamento dessas duas 

instâncias. Atualmente, os saberes dos professores gozam de menor prestígio que os 

desenvolvidos academicamente. Por outro lado, nessa configuração o Estado teria papel 

secundário, o que o distanciaria do seu caráter regulador. 

Dessa maneira, as pesquisas sobre os modelos de formação de professores 

subjacentes demonstram que apesar de o conhecimento do professor e de sua 

experiência serem relevantes para o campo do ensino, estes não vem sendo bem 

articulados nos cursos de formação docentes no Brasil. Faz-se mister compreender qual 

é a concepção e modelo de formação de professor presentes no PNAIC, levando em 

conta as análises e críticas às concepções de formação de professores subjacentes em 

outros programas e cursos promovidos. 

 

1.4.4. Efeitos e resultados da formação continuada nas práticas/ concepções 

docentes 

 

Somaram-se 38 pesquisas abordando os efeitos de um programa, política ou curso 

de formação de professores nas práticas e/ou concepções docentes. Esses estudos 

destacaram a importância que a formação continuada de professores vem ganhando nas 

últimas décadas no Brasil, acreditando-se que partir dela –da formação continuada de 

professores- poder-se-ia modificar o quadro de fracasso dos resultados da educação 

brasileira. 

Os pesquisadores concluem que só ocorrem mudanças nas práticas com o 

acompanhamento e apoio regular aos professores cursistas, bem como se as propostas 

dos cursos estiverem relacionadas às questões cotidianas. 
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As críticas referem-se aos cursos com conteúdos aligeirados e àqueles que não 

relacionam o conteúdo com a realidade da sala de aula, à descontinuidade e 

fragmentação entre cursos de formação e não acompanhamento depois dos cursos 

finalizados e falta de espaço para a reflexão dos professores. 

Por outro lado, em estudo de caso do curso semipresencial Programa de Formação 

de Professores em Exercício (PROFORMAÇÃO) para professores leigos, atuantes no 

nordeste e região central do Brasil, André (2008) concluiu que houve melhora e avanços 

qualitativos desses professores no que se refere à sua prática pedagógica. 

Numa outra perspectiva, Bocchetti e Bueno (2009) analisaram o mesmo curso, 

PROFORMAÇÃO, como uma das estratégias atuais de controle das subjetividades dos 

professores, que procurou legitimar, junto aos professionais que se envolveram na 

proposta, certa maneira de olhar para si mesmo, reduzindo possíveis resistências e 

mantendo seus participantes atentos aos saberes que legitimava. 

Assim, as pesquisas que abordaram os efeitos da formação continuada para a 

prática/concepção docente são fundamentais no reconhecimento da validade e 

importância que tais cursos, como o PNAIC, têm adquirido no cotidiano dos docentes. 

 

1.4.5. Concluindo o levantamento bibliográfico 

 

O levantamento bibliográfico sugeriu que a formação continuada de professores, 

como parte das políticas federais, estaduais e municipais é um tema bastante relevante 

para o estudo e a compreensão de problemas constatados na educação brasileira, nas 

últimas décadas. Isso porque, foram encontradas centenas de trabalhos no Banco de 

Teses e Dissertações da CAPES, bem como nos Anais das reuniões da ANPED, de 

1999 a 2012, e em 24 artigos de periódicos disponíveis no SCIELO, que tratam das 

políticas, programas e projetos de formação de professores alfabetizadores. 

A leitura dos textos indicou um amplo debate a respeito das mudanças 

econômicas e sociais ocorridas nas duas últimas décadas do século XX: as 

transformações do capitalismo globalizado promoveram uma reestruturação produtiva 

que demandou um novo perfil de trabalhador e consumidor. 

Dessa forma, a escola e o professor assumiram novos papéis na formação dos 

indivíduos. A formação de professores emergiu como um dos focos de atenção do poder 

público, não como objetivo principal de investimentos e solução dos problemas sociais, 
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mas como meio de reprodução da estrutura social e econômica, porém, agora com o 

apoio de “novas tecnologias” e do discurso das “competências”. 

A formação de professores no Brasil, sobretudo dos alfabetizadores, tem se 

caracterizado pelo "aligeiramento" de conhecimentos e distanciamento da pesquisa 

universitária, uma vez que ocorre, em boa parte, não nas universidades públicas como 

formação inicial, mas na modalidade de formação continuada, por tutores em cursos à 

distância ou semipresenciais. 

Outra questão constatada foi a tendência à aparente descentralização das políticas. 

Isso porque, de acordo com um dos princípios do neoliberalismo, os municípios 

passaram a assumir a função de executores de políticas elaboradas pelo governo federal. 

Porém, essa execução em nível local não tem significado maior autonomia para os 

municípios, pois estes têm de seguir diretrizes nacionais, sendo responsabilizados pelos 

resultados locais. 

Verificou-se que, nesse modelo de administração, o governo federal tem se 

apresentado como gestor de resultados, tornando-se cada vez menos responsável pela 

implantação das políticas e cada vez mais assumindo a função de fiscalizador. 

De acordo com essa lógica, nos processos de descentralização, apesar de os 

municípios poderem optar pela adesão e implantação de determinados programas 

sociais, a maioria deles têm poucos recursos e não desfrutam de autonomia para 

elaboração de suas próprias políticas. Dessa forma, passam a aderir às políticas centrais, 

responsabilizando-se pelos seus resultados. 

No que se refere às políticas educacionais, mais especificamente, as de formação 

de professores alfabetizadores, a leitura dos trabalhos acadêmicos apontou para a 

mesma orientação. Observou-se que a execução dos programas federais ocorreu nas 

instâncias municipais, mas foram orientados e avaliados de forma centralizada, por 

meio de avaliações externas, que compõem diferentes índices de desenvolvimento de 

qualidade de ensino. 

Os programas federais com execução municipal mais estudados foram o 

“PROFA” (Programa de Formação de Professores Alfabetizadores) e o “Pró-

letramento”. O que chama a atenção é que, apesar da elaboração centralizada de tais 

programas, a execução tem assumido um caráter “flexível”, possibilitando diferentes 

aproveitamentos e resultados por parte das instâncias locais e dos professores 

envolvidos nessas formações. 
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Logo, a formação continuada de professores alfabetizadores proposta pelo PNAIC 

vem integrar o quadro de políticas de formação de professores no Brasil. Este trabalho, 

consequentemente, comporá a área de pesquisas e estudos mapeada acima.  

 

1.5. Definindo formação continuada de professores 

 

Diversos estudos sobre Educação vêm demonstrando como as transformações 

sociais e econômicas tem influenciado as políticas governamentais em relação à oferta 

de cursos de formação de professores. 

No que se refere à formação de professores alfabetizadores no Brasil, foram 

diversos os cursos promovidos pelo Estado
15

 nas últimas décadas, sobretudo pelo 

governo federal, com o intuito de melhorar a atuação, acreditando-se que, com isso, 

ocorreria, consequentemente, a melhora nos índices de rendimento escolar. Essas ações 

são, portanto, uma aposta nas reformas escolares, tendo como um dos seus principais 

pilares a formação de professores, como solução para a melhoria do ensino no Brasil. 

Compreende-se, entretanto, que tais ações governamentais, longe de “resolverem” 

as questões educacionais, são resultados de uma atuação autoritária, que na maioria das 

vezes, desconsidera a realidade e as culturas escolares. Por outro lado, podem ser 

consideradas políticas hegemônicas, que fazem uso da tecnologia sob a justificativa de 

que o emprego de técnicas e metodologias específicas é necessário e suficiente para 

alterar os índices educacionais. 

Os cursos de formação docente elaborados sob essa perspectiva prezam pelo 

desenvolvimento de habilidades e competências como requisitos fundamentais para a 

prática do professor, que se pautam nos modelos e metodologias propostas em tais 

cursos como forma de controle e sujeição dos mesmos. 

De qualquer maneira, é inegável o reconhecimento de que o progressivo emprego 

das tecnologias, a partir da segunda metade do século XX e início do século XXI, 

promoveram intensificações nas relações sociais e de trabalho. 

Assim, a formação continuada de professores faz-se necessária, não como solução 

para as mais diversas e complexas questões que envolvem a educação, mas como 

desenvolvimento profissional para o docente, ou seja, como uma prática que permita o 

professor realizar seu trabalho de forma crítica, reflexiva e com autonomia. 

                                                           
15 Pró-Letramento (2008), PROFA (2001), PROFORMAÇÃO (1999), dentre outros. 
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É preciso deixar claro, entretanto, que o que se entende aqui por formação de 

professores não corresponde às características constatadas nas políticas, programas e 

cursos de formação de professores analisadas nos estudos mais recentes de 

pesquisadores e teóricos dessa área. 

A formação continuada de professores, incluindo os alfabetizadores, deveria, em 

primeiro lugar, levar em conta as necessidades dos professores e ocorrer de uma forma 

mais democrática, com a participação dos mesmos, pois o fracasso de grande parte das 

reformas escolares, abrangendo os cursos de formação docente, ocorre devido ao fato de 

não considerarem os professores e suas culturas. 

As condições objetivas de trabalho também são fator determinante para se pensar 

na formação de professores. As condições de trabalho, tais como quantidade de horas 

trabalhadas, número de alunos por sala, salário e estabilidade tem relação significativa 

com o tempo dedicado pelos professores a sua formação profissional a seu vínculo com 

a cultura
16

. 

A formação docente tampouco pode ser autoritária, necessita desenvolver-se 

numa relação mais igualitária entre professores, universidade e poder público. Por outro 

lado, a formação continuada de professores ainda carece de continuidade e 

acompanhamento sistemático, pois o tempo para a transformação das práticas docentes 

nem sempre é o mesmo que o tempo da política e dos formuladores dos programas de 

formação. 

Também é preciso garantir que os conteúdos dos cursos sejam voltados para uma 

formação sólida. A utilização da tecnologia pode ser considerada nesse processo, 

entretanto, não pode ser concebida com um valor em si. A formação docente não deve 

pautar-se no desenvolvimento de habilidades e competências técnicas, por meio das 

quais os professores se formam como meros aplicadores de metodologias e 

procedimentos previstos em “pacotes” externos e impostos à realidade escolar. 

Nessa perspectiva, a formação continuada de professores é compreendida como 

desenvolvimento profissional docente, baseada no cultivo do indivíduo em suas 

dimensões intelectual, social e política e não de controle e sujeição. 

Depois de elucidar de que maneira é aqui concebida a formação continuada de 

professores, considera-se necessário contextualizar o PNAIC a partir da seguinte 
                                                           
16Em trabalho referente às condições de trabalho e à formação docente, Anoel (2014) relaciona as condições de 

trabalho, jornada de trabalho, tempo de estudos etc. com a formação inicial e o tempo dedicado para formação 

cultural das professoras do Ciclo I do Ensino Fundamental, num município do interior do estado de São Paulo. Nesse 

estudo observou-se a relação entre cultura, conhecimento, concepção sobre sua prática e as condições objetivas das 

professoras. 
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perspectiva: como as transformações sociais e econômicas alteraram as concepções de 

alfabetização e de formação de professores no Brasil nas últimas décadas, bem como a 

lógica de administração e regulação do Estado por meio de políticas sociais e, para esse 

estudo, mais especificamente, as educacionais – este é o objetivo do Capítulo 2, a 

seguir.  
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CAPÍTULO II 

A PROPOSTA DE ALFABETIZAÇÃO E A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DO PNAIC 

 

Segundo Chartier (1998), o ensino das primeiras letras deve ser compreendido 

como função de uma determinada realidade história, ou seja, as práticas de alfabetização 

devem ser compreendidas à luz de cada época e das competências consideradas 

necessárias para os jovens estudantes de cada contexto. 

Isso significa que as práticas escolares, bem como a formação docente e a 

concepção de aluno são produto de uma determinada visão de mundo e realidades 

específicas. Por isso mesmo, são passíveis de mudanças, de acordo com o objetivo e 

demanda social que se colocam para a formação das crianças e dos professores. 

Sendo assim, a proposta de formação de professores e alfabetização do PNAIC só 

pode ser compreendida à luz do contexto de elaboração das políticas de formação de 

professores alfabetizadores e do sentido dado ao conceito de alfabetização. 

A partir dessa perspectiva, os estudos das pesquisadoras Maria do Rosário Longo 

Mortatti e Magda Soares ajudaram a assimilar como foi construída historicamente a 

demanda pela educação elementar no Brasil e também como o conceito de alfabetização 

(e letramento) e sua função foram ganhando diferentes significados ao longo do tempo e 

como, hoje, é concebido e influencia os projetos políticos educacionais brasileiros e os 

programas nacionais de alfabetização, incluindo a formação continuada de professores 

alfabetizadores. 

A questão da alfabetização e, mais precisamente, do analfabetismo, tem perdurado 

na história do Brasil desde o Período Colonial até os dias de hoje. O problema político 

do analfabetismo entrou em evidência com a lei de 1881, que proibia o voto do 

analfabeto e se fez presente na Constituição de 1988, que o tornou facultativo 

(MORTATTI, 2004, p. 17). Além das evidências no campo político, o analfabetismo 

também esteve e ainda está presente dentre os assuntos econômicos, sociais e culturais, 

pois desde os primeiros censos (do Período Imperial) até os mais recentes, buscou-se 

saber quais e quantas pessoas sabiam ler e escrever. 

Entretanto, os critérios de alfabetização e analfabetismo mudaram ao longo desses 

séculos de acordo com as transformações sociais e econômicas ocorridas no Brasil e 

internacionalmente. 
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De acordo com estudos empreendidos pela UNESCO e outras agências 

internacionais, depois da segunda metade do século XX, haveria uma tendência a 

reforçar as relações entre analfabetismo, educação e desenvolvimento social, econômico 

e cultural. Sendo assim, segundo tal perspectiva, o fracasso escolar refletiria no 

desenvolvimento ou retrocesso de uma nação. 

Nesse sentido, cabe aqui um esclarecimento sobre as mudanças de significado que 

o conceito de alfabetização vem assumindo internacionalmente, em organizações como 

a UNESCO, por exemplo, que orientaram e ainda hoje, orientam as políticas 

educacionais no Brasil, portanto de alfabetização, dentre elas a de formação de 

professores alfabetizadores, inclusive as de formação continuada para os professores 

que já vem trabalhando nesse ciclo de escolarização. 

 

2.1. As transformações sócio–históricas e as mudanças na demanda por 

alfabetização 

 

Segundo Mortatti (2004), apesar de o analfabetismo ser um fenômeno presente, 

desde o Período Colonial, apenas no século XX é que foi tomado como atributo do 

Estado brasileiro. 

Em 1827, foi criada a primeira lei de diretrizes para a organização das escolas 

primárias com o intuito de intervenção no problema do analfabetismo. Porém, as 

escolas eram direcionadas apenas aos homens livres, sendo que 85% da população era 

analfabeta e a maioria recebia somente educação familiar (MORTATTI, 2004, p. 53). 

Com o advento da República no final do século XIX, a leitura e a escrita entram 

no projeto político brasileiro, acreditando-se que através do esclarecimento das massas 

seria possível a fundação de uma “civilização”, remediando-se assim, o “atraso” do 

Império perante outras nações em termos de desenvolvimento econômico. 

A Reforma Caetano de Campos de 1892 criou as Escolas Normais, escolas 

graduadas, materiais didáticos e estipulou o método intuitivo e analítico como 

parâmetros para escola elementar em São Paulo, no sentido de implementar os ideais 

republicanos em voga naquele momento. Mas já nas primeiras décadas do século XX, 

quando o “aparelho escolar paulista” foi se consolidando, suas limitações também foram 

emergindo: o “fracasso escolar” começou a tornar-se mais visível com a tímida 

expansão da escolarização a diferentes camadas sociais (MORTATTI, 2004, p 59).  
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Nesse momento, termos como “analfabeto” e “analfabetismo” começam a ser 

utilizados no campo das políticas e reformas. Sampaio Dória (1883 – 1964) articulou a 

reforma educacional em 1920, no estado de São Paulo, visando erradicar o 

analfabetismo
17

. Mas as sucessivas reformas formuladas e implementadas em São Paulo 

e em outros estados brasileiros não resolveram a questão da instrução pública no país. 

Depois da Revolução de 1930, a Constituição de 1934 estabeleceu a gratuidade e 

obrigatoriedade do ensino primário sem, contudo, garantir que todos fossem 

alfabetizados. 

Nas décadas que se seguiram, sob a influência das ideias da “Escola Nova” e dos 

estudos da Psicologia Experimental, o termo alfabetização tornou-se central no processo 

de ensino e aprendizagem. A alfabetização não era mais concebida como mera 

decifração do alfabeto, mas deveria instruir o indivíduo para se relacionar com seu 

meio. 

A própria UNESCO apresentou mudanças no seu conceito de alfabetização. Em 

1951, a referida organização preconizava a alfabetização como “(...) a capacidade de 

uma pessoa que sabe ler e escrever uma declaração curta e simples no seu dia-a-dia e 

entende aquilo que leu e escreve” (MORTATTI, 2004, p. 20). Já em 1957, estabeleceu 

que a alfabetização é “(...) um contínuo de habilidades, inclusive de leitura e escrita, 

aplicadas a um contexto social”. Para então, em 1962, definir a alfabetização como: 

 

[...] o fato de um indivíduo possuir o conhecimento e as habilidades 

essenciais que o capacitam a engajar-se em todas aquelas atividades 

necessárias para que ele tenha um funcionamento efetivo em seu grupo e em 

sua comunidade, e cujas conquistas em leitura, escrita e aritmética tornam-lhe 

possível fazer uso dessas habilidades em prol de seu próprio desenvolvimento 

e do desenvolvimento de sua comunidade (MORTATTI, 2004, p. 20). 

 

Nos anos de 1970 e 1980, sob as análises das críticas à escola reprodutora, a 

educação escolar e, consequentemente a alfabetização, passam a ser compreendidas a 

partir das relações entre escola e cidadania que, deveriam ser entendidas num conjunto 

mais amplo dos determinantes sociais, políticos, econômicos que inviabilizavam o 

exercício da cidadania para enorme parcela da população brasileira. 

                                                           
17 Para uma melhor compreensão ler Reformas da Instrução Pública, de Carvalho (2000). A autora faz uma análise 

do debate a respeito do sistema de ensino paulista no início da República. Observa a transformação das políticas 

públicas referentes aos primeiros anos de ensino no Estado de São Paulo e a importância dos debates sobre métodos e 

das motivações políticas, sociais e econômicas no campo da educação, que também ocorreram em outros estados 

brasileiros. CARVALHO, Marta M. C.. Reformas da Instrução Pública, In: LOPES, Eliane M. T., FARIA FILHO, 

Luciano, VEIGA, Cynthia G. (orgs.) 500 anos de Educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica., 2000. 
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2.2. As mudanças conceituais sobre alfabetização e suas implicações sociais 

 

Na década de 1980 ocorreram mudanças no conceito de alfabetização com o 

desenvolvimento dos estudos da Psicogênese da Escrita pela pesquisadora Emília 

Ferreiro, pois representou a incorporação pelo discurso oficial (legislação e reformas 

políticas) da ideia de que o foco da aprendizagem é o aluno, que adquire o sistema de 

leitura e escrita (MORTATTI, 2004, p. 74-75). 

Além disso, as novas demandas impostas pelas transformações sociais e 

econômicas da segunda metade do século XX trouxeram ao Brasil o conceito de 

“letramento”
18

 que já estava sendo utilizado por décadas em países desenvolvidos, onde 

já haviam conseguido alfabetizar, praticamente, 100% da população e o termo 

“alfabetização” passou por um esgotamento para a questão da instrução popular. Mas 

foi apenas na década de 1990 que o termo se popularizou no Brasil, com sua 

incorporação em documentos oficiais, em livros didáticos e em ações públicas de 

formação continuada de professores de educação básica. 

Nesse contexto, a UNESCO, em 1978, também apresentou nova evolução no 

conceito de alfabetização: 

 

[...] a capacidade que uma pessoa tem para engajar-se em todas aquelas 

atividades em que [o letramento] é necessário para que ela funcione de modo 

efetivo dentro de seu grupo e comunidade e também para capacitá-la a 

continuar usando a leitura, a escrita e o cálculo matemático em prol de seu 

próprio desenvolvimento e do desenvolvimento de sua comunidade 

(MORTATTI, 2004, p. 20). 

 

Porém, ainda na segunda década do século XXI, o tema alfabetização e 

letramento é foco de políticas nacionais no Brasil, como verifica-se com o lançamento 

do PNAIC em 2012, programa aqui estudado. Isso pode ser entendido, pois apesar da 

evolução do termo “alfabetização” para “letramento”, este tende a ser incorporado nos 

discursos e políticas a partir de duas perspectivas: 1) letramento como técnica de 

compreensão individual, na qual o indivíduo é o responsável pelo seu fracasso ou 

                                                           
18Mortatti (2004) demonstrou que o termo letramento ganhou vários sentidos em diferentes pesquisas no Brasil: em 

1996, Mary Kato definiu letramento como a função da escola de formar cidadãos funcionalmente letrados; em 1988, 

Leda V. Tofocini descreveu letramento como práticas sociais de leitura e escrita, sendo que a alfabetização ocorreria 

em âmbito individual e o letramento em âmbito social; em 1995, Ângela Kleiman definiu letramento em termos de 

práticas sociais de leitura e escrita e “impacto social da escrita”; também em 1995, Magda Soares conceituou 

letramento como sendo resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita; e em 1999, 

Vera Massagão Ribeiro introduziu o termo “alfabetismo” para designar as diferentes dimensões do processo de 

alfabetização (tais como: social, individual, psicológica, política e ideológica). 
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sucesso escolar ou 2) letramento como prática social, na qual o indivíduo está inserido 

numa determinada cultura letrada, que tem certa ideologia e maneira de partilhar o 

acesso a essa cultura. 

Seguindo esse mesmo posicionamento a respeito da relação entre alfabetização e 

sociedade, Soares (2010) acredita que a alfabetização pode estar relacionada ou não 

com a cidadania. Numa perspectiva de negação, seria possível afirmar que a conquista 

da cidadania acontece por intermédio da prática social e política, dos movimentos de 

reação e reivindicação das organizações populares. 

Assim, o conceito de alfabetismo teria uma dimensão individual (competências de 

leitura e escrita) e uma dimensão social, uma vez que “(...) o alfabetismo não é - apenas, 

nem essencialmente, um estado ou condição pessoal; é, sobretudo, uma prática social” 

(SOARES, 2010, p.30).Ainda acrescenta que  

 

[...] o alfabetismo não se limita pura e simplesmente à posse individual de 

habilidades e conhecimentos, implica também, e talvez principalmente, em 

um conjunto de práticas sociais associadas com a leitura e a escrita, 

efetivamente exercidas pelas pessoas em um contexto social específico 

(SOARES, 2010, p. 33). 

 

Entretanto, a dimensão social do alfabetismo apresenta-se sob duas perspectivas: 

uma visão progressista liberal (fraca) e uma de tendência radical, revolucionária (forte). 

A tendência fraca teria sido expressa em documento da UNESCO de 1956, no 

qual se define o alfabetismo funcional como um conjunto de habilidades e 

conhecimentos que tornam o indivíduo capaz de participar de todas as atividades em 

que a leitura e a escrita são necessárias em sua cultura ou em seu grupo. Esse sentido 

apresenta as habilidades de leitura e escrita como elementos neutros, tendo como crença 

a ideia de que o alfabetismo traz sempre consequências positivas, pois permite o 

desenvolvimento cognitivo e econômico, mobilidade e progresso social e profissional 

(SOARES, 2010, p. 34-35). 

A perspectiva forte, por sua vez, concebe as habilidades de leitura e escrita não 

como “neutras”, mas habilidades socialmente construídas, configuradas por processos 

sociais mais amplos e responsáveis por reforçar ou questionar valores, tradições, 

padrões de poder presentes no contexto social. Essa perspectiva radical corresponde à 

concepção de Paulo Freire (1921 – 1997) de que ser alfabetizado significa ser capaz de 

usar a leitura e a escrita como meio de tornar-se consciente da realidade e transformá-la. 
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Dessa forma, grupos que adotam diferentes ideologias, que tem diferentes objetivos 

políticos, constroem diferentes práticas de leitura e escrita, respondendo a valores e 

ideais específicos (SOARES, 2010, p. 37-38). 

Nesse sentido, a alfabetização pode ser considerada um dos componentes, entre 

muitos outros, da conquista pela população de seus direitos sociais, civis e políticos. 

Isso porque, o valor da alfabetização não é intrínseco a ela, mas depende da função e 

dos usos sociais que lhes são atribuídos. Nas sociedades modernas, letradas, a posse e o 

pleno uso da leitura e escrita têm privilegiado e legitimado a dominação de algumas 

classes sociais, uma vez que não há possibilidade de participação nos bens simbólicos, 

econômica, política, social, cultural plena sem o domínio dessas habilidades (SOARES, 

2010, p. 58). 

A alfabetização, então, só pode ser entendida como meio de obtenção da 

cidadania na medida em que seja um instrumento na luta pela conquista de direitos, ou 

seja, uma atividade política. Por outro lado, a aquisição da leitura e escrita pode 

significar a produção/sujeição do indivíduo mais produtivo ao sistema, sem que esse se 

aproprie de um bem cultural fundamental à conquista da cidadania. 

A partir de tais constatações é preciso compreender que tipos de visões de 

alfabetização e letramento estão sendo empregados nas políticas educacionais 

brasileiras de alfabetização, dentre elas a de formação de alfabetizadores e de que 

maneira estão chegando aos professores, que são a ponte para a implementação dos 

ideais de uma sociedade, no que se refere a que tipo de cidadão e sociedade se espera 

construir, o que tem estreita relação com a lógica de administração pública e promoção 

de ações e programas educacionais, tema discutido a seguir. 

 

2.3. A formação continuada de professores alfabetizadores e a lógica do 

“Estado Regulador” 
 

As mudanças observadas no que se refere às políticas educacionais brasileiras, das 

últimas décadas apontam para a lógica neoliberal de reforma do Estado, que passou a 

ser regulador. Lógica essa que vem sendo observada em diversos países, sendo o 

modelo brasileiro um de seus expoentes (MARTINS, 2001; AZEVEDO, 2002 e 

OLIVEIRA, 2005). 

Com a Constituição de 1988, os municípios foram declarados entes federativos 

autônomos, ampliando assim, suas funções de gestão de políticas por meio de 
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formulações próprias ou adesão àquelas propostas por níveis mais abrangentes de 

governo (ARRETCHE, 1999). 

O discurso oficial, sob o conceito de “transferências negociadas”, ressaltava os 

ganhos obtidos com as políticas que garantiriam maior autonomia da administração 

pública. Entretanto, a ideia de descentralização, como forma de democratização e 

participação popular, foi inteiramente ressignificada num modelo de gestão gerencial 

(AZEVEDO, 2002). 

Esse modelo de administração fez uso equivocado do conceito de autonomia, pois 

se caracterizou mais por uma desconcentração de responsabilidades do que pela 

participação popular das decisões políticas por meio de instâncias locais. Nesse modelo, 

o Estado outorga a responsabilidade dos resultados educacionais, sejam eles de sucesso 

ou fracasso, às redes estaduais e municipais (MARTINS, 2001). 

Destarte, os governos neoliberais têm se caracterizado também por assumir cada 

vez menos funções, orientando municípios e a sociedade civil como provedores na 

educação de jovens e crianças, inclusive aquelas pertencentes às classes menos 

abastadas. Sob o discurso de democratização e "flexibilização", as escolas passaram a 

ser as unidades de responsabilidade pelos resultados esperados pelo Estado, através de 

avaliações e índices externos (MICHELS, 2006). 

No que se refere à formação docente, o governo brasileiro vem criando uma série 

de políticas no nível federal em colaboração com os estados e municípios. Em 

documento elaborado sob a parceria do Ministério da Educação e UNESCO
19

 foi feito 

um balanço das recentes políticas de formação de professores no Brasil, destacando-se o 

papel da Universidade Aberta do Brasil (UAB) na formação inicial e continuada e do 

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), 

integrando o Plano de Ações Articuladas (PAR) que, desde 2009, vem ministrando 

cursos superiores a professores de escolas públicas em exercício que não possuem 

formação adequada prevista pela LDB de 1996. 

Neste mesmo documento fez-se referência ao Programa Pró-letramento, que foi 

instituído em 2005, dirigido aos docentes em atividade, dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Seguindo a lógica reguladora das políticas de formação de professores, 

este programa também objetivava a implementação do currículo nacional, por meio do 

uso de materiais e metodologias elaborados e indicados pelo governo federal, sendo 

                                                           
19 GATTI, B. BARRETO, E. ANDRÉ, M. Políticas Docentes no Brasil: um estado da arte. Brasília: setembro de 

2011. 
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seus resultados avaliados em nível local por uma prova externa, a Provinha Brasil – 

Avaliação da Alfabetização Infantil e incorporados ao IDE – Indicadores Demográficos 

e Educacionais dos estados e municípios. 

Nesse contexto, em 2012, foi criado, pelo MEC, o Plano Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que tem como meta que todas as crianças 

brasileiras sejam alfabetizadas num ciclo com duração de três anos (os três primeiros do 

Ensino Fundamental). 

Dentre as ações previstas pelo PNAIC, a formação de professores alfabetizadores 

configura-se como uma das principais apostas para a melhoria dos índices de 

alfabetização, no Brasil. Essa parece ser a tendência em relação à formação continuada 

de professores no país: tomar as ações de formação como mecanismos para qualificação 

da educação nacional e não para o desenvolvimento profissional dos professores – que é 

o que, na verdade garantiria a melhoria do ensino, na medida em que promoveria a 

autonomia de estudo e prática reflexiva do professor. 

O que se tem, portanto, é um panorama que delimita claramente a diferença entre 

a concepção de formação como: a) política que valoriza e profissionaliza os professores 

e o magistério e b) ações políticas que usam a formação como instrumento para pôr em 

prática seus projetos. Nesse caso, formação continuada vem sendo tomada como 

“panaceia” dos males do ensino brasileiro. 

Devido ao não aumento de oferta de vagas em instituições públicas, pensa-se que 

o governo tem promovido políticas de alfabetização no sentido de manutenção das 

desigualdades, pois além de abrir mão da formação inicial de qualidade, privilegiando 

uma formação parcial e fragmentada em instituições particulares, que, em sua maioria, 

apenas oferecem cursos de qualificação, mas não ligados à pesquisa científica, as 

políticas de formação continuada de alfabetizadores tem valorizado as competências de 

leitura e escrita, em detrimento de uma formação mais humanista, com possibilidade de 

crítica e transformação social. 

No que tange aos objetivos da pesquisa aqui relatada, cumpre salientar que, 

seguindo o modelo de Estado Regulador e de políticas sociais aqui apontados, a 

elaboração desse programa também partiu do nível federal para que sua materialização 

ocorresse em nível local – estadual e municipal. Os governos estaduais e municipais 

tiveram de assinar o “Pacto” para, com apoio do governo federal, dentre outras coisas, 

organizar a formação dos professores alfabetizadores por meio das suas próprias redes 

de ensino. 
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Isso posto, julga-se meritório o estudo de como a DOT-P da SME/SP está 

colocando em prática o PNAIC em seu município. O objetivo é captar as 

especificidades assumidas pela SME de São Paulo no processo de execução desse 

programa, atentando para a referida legislação e o que tem ocorrido nos cursos de 

formação. Para tanto, é preciso lembrar que a SME/SP possui um programa próprio 

referente à alfabetização – Programa Ler e Escrever – e que os professores já vêm 

recebendo orientações e participando de formações baseadas nas diretrizes de tal 

programa, desde 2006. 

Porém, antes de adentrar-se nos documentos e entrevistas, dados desta pesquisa, 

ainda considera-se relevante uma breve apresentação do contexto sob o qual o 

município de São Paulo aderiu ao PNAIC. 

 

2.4. O PNAIC em São Paulo 

 

O PNAIC foi discutido e elaborado paralelamente aos encontros e discussões que 

levaram à criação do documento “Elementos conceituais e metodológicos para a 

definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de alfabetização (1º, 

2º e 3º anos) do Ensino Fundamental” pelo MEC/SEB. Foram mais de 20 reuniões com 

Grupos de Trabalhos que ocorreram ao longo do ano de 2012 e definiram os “direitos de 

aprendizagem” para o ciclo de alfabetização do Ensino Fundamental e orientaram a 

elaboração dos Cadernos de Formação do PNAIC, desenvolvidos pelo MEC e Centro de 

Estudos em Educação e Linguagem da Universidade Federal de Pernambuco 

(CEEL/UFPE)
20

. 

É preciso destacar que em meio a essas discussões ocorreram as eleições 

municipais e, em 2013, Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores (PT) assumiu a 

prefeitura de São Paulo, antes administrada por Gilberto Kassab do Partido Social 

Democrata (PSD). Entretanto, a escolha dos agentes, tanto na Secretaria de Educação, 

quanto na IES já estava sendo operacionalizada desde 2012. Dessa maneira, a entrada 

de um novo governo na prefeitura de São Paulo provocou algumas alterações dos 

                                                           
20  O Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL) e seus pesquisadores, da Universidade Federal de 

Pernambuco, já estavam trabalhando com cursos de formação de professores alfabetizadores de Pernambuco e foi 

escolhido, dentro outros centros de pesquisa ligados a universidades de outros estados, a prepararem os cadernos de 

formação e vídeos expositivos que serviram como material de referência nos cursos presenciais de formação de 

professores do PNAIC. 
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agentes escolhidos e inscritos para a gestão e participação na implementação desse 

Pacto. 

Junto a isso, tem-se o fato de que, em 2013, a Secretaria Municipal de Educação 

de São Paulo também iniciou a implementação do Programa Mais Educação - 

Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento 

da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Dentre as mudanças trazidas por essa 

reorganização curricular e administrativa, o ciclo de alfabetização passou a ser 

considerado em um bloco de três anos consecutivos, de acordo com as discussões e 

princípios presentes nos documentos que orientaram a elaboração do PNAIC e seus 

materiais de referência. 

Dessa maneira, São Paulo foi um dentre os 5.240 municípios que aderiram ao 

PNAIC em novembro de 2012, em meio à transição de governos e à implantação de um 

novo programa curricular. 

Com essa breve contextualização, a atenção se volta para as características do 

curso de formação de professores alfabetizadores do PNAIC. Interessa observar como, a 

partir de um programa inserido numa lógica de políticas educacionais de regulação, 

orientado pela concepção de alfabetização, por meio do letramento, os professores são 

formados e concebem tal formação. Para tanto, são adotados como nortes teóricos para 

a compreensão dos dados dessa pesquisa, no próximo capítulo, os conceitos de 

“desenvolvimento profissional docente”, de “cultura dos gestores” e “cultura dos 

professores” e de “regulação”, cunhados por Carlos Marcelo e Denise Vaillant, Antonio 

Viñao Frago e Thomas Popkewitz, respectivamente.  
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CAPÍTULO III  

DAS PROPOSIÇÕES DO PNAIC: OS DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

Para este capítulo analisam-se as concepções de alfabetização e formação de 

professores presentes nos documentos oficiais (legislação e Cadernos de Formação) e as 

características dessa política educacional, elaborada sob a lógica do chamado Estado 

Regulador. 

 

3.1. A legislação 

 

Dentre a legislação federal que dispõe sobre a implantação do PNAIC, destacam-

se aqui: a Portaria nº 1458, de 14 de dezembro de 2012, que define categorias e 

parâmetros para a concessão de bolsas e pesquisas no âmbito do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa; a Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012, que institui as 

diretrizes gerais para as ações do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa; a 

Lei nº 12.801, de 24 de abril de 2013 (conversão da Medida Provisória nº 586, de 2012), 

que dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União aos entes federados no âmbito 

do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa; e a Resolução CD/FNDE nº 4, de 

27 de fevereiro de 2013, que estabelece as funções e responsabilidades nos diferentes 

âmbitos e para os profissionais envolvidos na formação continuada de professores 

alfabetizadores do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Todos esses 

documentos foram elaborados pelo Ministério da Educação e publicados no Diário 

Oficial da União, dirigidos aos estados e municípios que assinaram o Pacto. 

A Portaria nº 1.458 (BRASIL, 2012) tem como objetivo definir parâmetros para 

concessão de bolsas de estudo e estabelecer critérios e requisitos para a escolha e 

seleção dos participantes do curso de formação continuada do Pacto, como destacado no 

seu artigo 1º: 

 

A formação Continuada de Professores Alfabetizadores tem como objetivo 

apoiar todos os professores que atuam no ciclo de alfabetização, incluindo os 

que atuam nas turmas multisseriadas e multietapa, a planejarem as aulas e a 

usarem de modo articulado os materiais e as referências curriculares e 

pedagógicas ofertadas pelo MEC às redes que aderirem ao Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa e desenvolverem as ações desse Pacto 

(BRASIL. Portaria nº 1.458, 2012, art. 1º). 
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Nessa portaria, observa-se, como parte da concepção de formação de professores, 

a segmentação entre os agentes formuladores e os executores da formação, sendo de 

responsabilidade do MEC, entre outras atribuições, o fornecimento de material e 

referências curriculares e pedagógicas. 

Além disso, a Portaria nº 1.458 também estabelece a forma de escolha dos 

agentes participantes dos cursos de formação do PNAIC, tanto aqueles ligados às IES 

quanto os coordenadores das ações do Pacto e os orientadores de estudo. Com relação 

aos coordenadores e formadores das IES, estes são selecionados de acordo com a 

vontade do dirigente máximo da IES, sendo que para a definição dos formadores deve-

se atentar para suas experiências como formadores ou professores alfabetizadores e 

terem diploma em Pedagogia. O coordenador das ações do Pacto deve ser, 

preferencialmente, funcionário efetivo da Secretaria de Educação e possuir 

conhecimento na coordenação de projetos ou programas federais. Os orientadores de 

estudo, por sua vez, devem ser professores da rede de ensino, possuir licenciatura em 

Pedagogia, ter participado como tutor do Programa Pró-Letramento e experiência 

mínima de três anos em classes de alfabetização. 

A Portaria nº 867 (BRASIL, 2012) objetiva indicar as diretrizes para a 

implementação do Pacto nos estados e municípios e estabelecer as funções e 

responsabilidades dos agentes envolvidos na formação continuada de professores 

alfabetizadores do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. 

Esse documento apresenta os quatro eixos que compõem o Pacto: 1) formação dos 

professores alfabetizadores; 2) materiais didáticos, literatura e tecnologias educacionais; 

3) avaliação; e 4) gestão, controle e mobilização social. 

Além de engendrar as diretrizes e princípios dos cursos de formação, O MEC 

ainda se responsabilizou pela elaboração de materiais didáticos e distribuição dos 

mesmos e de jogos e acervos de livros de literatura para as classes do ciclo de 

alfabetização das redes que aderiram ao Pacto. Também foi de responsabilidade do 

MEC, a criação de provas para avaliar o desempenho dos alunos das redes em que os 

professores frequentaram os cursos de formação do PNAIC. 

Por fim, a Portaria nº 867 (BRASIL, 2012) estrutura o arranjo institucional e 

hierárquico entre as instâncias federal, estaduais e municipais por meio de: Comitê 

Gestor Nacional, Coordenação Institucional, Coordenação Estadual e Coordenação 

Municipal. Todas essas instâncias têm a responsabilidade de monitorar e supervisionar a 

implementação do Pacto nas secretarias educacionais participantes. 



63 
 

Além do caráter de controle social e de indução das instâncias locais à 

participação desse programa, nessa portaria, é possível observar, novamente, a 

segmentação entre os agentes formuladores e os executores do curso de formação, 

sendo de responsabilidade do MEC, entre outras, a aplicação de avaliações externas 

sobre o nível de alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática: Provinha Brasil no 

início e final do 2º ano e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira 

(INEP) ao final do 3º ano: 

 

Caberá ao MEC: 

 I – aplicar as avaliações externas do nível de alfabetização em Língua 

Portuguesa e em Matemática, para alunos concluintes do 3º ano do ensino 

fundamental; 

 II – distribuir a Provinha Brasil para a aplicação pelas próprias redes 

junto aos alunos ingressantes e concluintes do 2º ano do ensino fundamental; 

[...] (BRASIL. Portaria nº 867, 2012, art. 11). 

 

A Lei nº 12.801 (BRASIL, 2013) - conversão da Medida Provisória nº 586, de 

2012 - dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União aos entes federados no âmbito 

do PNAIC. A Lei expressa a ideia de que a formação contínua é necessária para a 

“capacitação” e o desenvolvimento das práticas docentes com qualidade (BRASIL. Lei 

nº 12.801, 2013, art. 2º, inciso II). Observa-se, portanto, o esforço em apresentar o Pacto 

como sendo uma articulação entre governo federal e os entes federados (estados e 

municípios). 

Aqui podemos contextualizar essa ação de âmbito federal, como uma política 

característica do chamado Estado Regulador. Nesse tipo de política o Estado acaba 

assumindo cada vez menos funções na execução, limitando-se a regulá-la por meio de 

avaliações. No caso do PNAIC, um programa educacional, a responsabilidade de 

execução fica a cargo das secretarias estaduais, municipais e, consequentemente, das 

unidades educacionais e dos professores, e a responsabilidade de avaliar é do governo 

federal por meio da Provinha Brasil e dos índices do INEP. 

Por fim, a Resolução CD/FNDE nº 4, de 27 (BRASIL, 2013) estabelece as 

funções, responsabilidades dos agentes da formação continuada e o pagamento de 

bolsas de estudo para profissionais de diferentes âmbitos envolvidos na formação 

continuada de professores alfabetizadores do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa e os procedimentos e etapas para a escolha e designação de funções de 

coordenador-geral das IES, coordenador-adjunto das IES, supervisor junto à IES, 
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formador junto à IES, coordenador de ações do Pacto nos estados, municípios e Distrito 

Federal, orientador de estudos e professor alfabetizador. 

Os agentes da formação do PNAIC são: 1) Secretaria de Educação Básica do 

Ministério da Educação (SEB/MEC); 2) Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE); 3) Instituições de Ensino Superior (IES); e 4) Secretarias de 

Educação dos estados, Distrito Federal e dos municípios. 

Observa-se novamente a segmentação entre os agentes formuladores e os 

executores do curso de formação, sendo de responsabilidade da SEB/MEC, entre outras, 

a definição junto às IES, do conteúdo de formação, desenvolver e transferir 

metodologias para avaliação e monitoramento da formação e o fornecimento de 

materiais didáticos, literários, jogos e tecnologias para as redes de ensino que aderirem 

ao Pacto: 

 

São atribuições e responsabilidades dos agentes da Formação Continuada de 

Professores Alfabetizadores: 

 I- da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação – 

SEB/MEC: 

a) definir junto às instituições do ensino superior (IES), o conteúdo da 

Formação; [...] 

i) fornecer às redes de ensino que aderirem às ações do Pacto materiais 

didáticos, literários, jogos e tecnologias previstos nos artigos 6º, 7º e 8º da 

Portaria MEC nº867/2012; [...] 

k) desenvolver e transferir metodologia para monitoramento e avaliação da 

Formação [...] (BRASIL. Resolução CD/FNDE nº 4, 2013, art. 7º). 

 

Enquanto aos professores, cabe aplicar as metodologias e conteúdos 

desenvolvidos pelo MEC e seus especialistas: 

 

São atribuições e responsabilidades dos agentes da Formação Continuada de 

Professores Alfabetizadores: 

VII – do professor alfabetizador: 

a) dedicar-se ao objetivo de alfabetizar todas as crianças de sua(s) turma(s) 

no ciclo de alfabetização; [...] 

d) realizar em sala de aula as atividades planejadas nos encontros da 

Formação, registrando as dificuldades para debate nos encontros posteriores; 

[...] 

f) planejar situações didáticas utilizando os recursos didáticos 

disponibilizados pelo Ministério da Educação; 

g) aplicar as avaliações diagnósticas registrando os resultados no SisPacto ou 

utilizando outra forma pactuada previamente com seu respectivo orientador 

de estudo; [...] (BRASIL. Resolução CD/FNDE nº 4, 2013, art. 7º). 

 

Dessa forma, como já vem sendo discutido, apesar da existência de um discurso 

nos documentos oficias que valoriza o conhecimento docente, haveria uma separação 
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entre os agentes especialistas, formuladores de políticas e os professores, fazendo deles 

(professores alfabetizadores em exercício) meros operacionalizadores e aplicadores de 

conhecimentos – o que, sem dúvida, desvirtua o principal objetivo de uma formação 

continuada que pretenda levar em conta as realidades, as necessidades formativas e as 

prioridades desses professores alvos da formação continuada. 

Além disso, o pagamento de bolsas com valores distintos para os diferentes 

participantes da formação deixa clara a hierarquia entre os cargos e funções: enquanto 

um coordenador geral de IES recebe 1.500 reais, um professor recebe 200 reais: 

 

A título de bolsa, o FNDE pagará aos participantes, mensalmente e durante a 

duração do curso da Formação Continuada de Professores Alfabetizadores, os 

seguintes valores: 

I – ao coordenador-geral da IES: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 

II – ao coordenador-adjunto da IES: R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais); 

III- ao supervisor da IES: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); 

IV – ao formador da IES: R$ 1.100,00 (mil e cem reais); 

V – ao coordenador das ações do Pacto nos estados, Distrito Federal e 

municípios: R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais); 

VI – ao orientador de estudo: R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais); 

VII – ao professor alfabetizador: R$ 200,00 (duzentos reais) (BRASIL. 

Resolução CD/FNDE nº 4, 2013, art. 17). 

 

No que se refere à concepção de alfabetização, a Resolução nº 4 cita o Decreto nº 

6094 de 24 de abril de 2007, no qual a alfabetização e a aprendizagem dos alunos são 

concebidas por meio da mensuração obtida das avaliações externas, sendo, portanto, 

uma concepção baseada em habilidades e competências e não, necessariamente, no 

desenvolvimento humano. 

O contexto de origem desse Pacto pode ser relegado ao desafio de alcançar o nível 

de desenvolvimento da educação básica equivalente à média dos países da OCDE. A 

Resolução nº 4 (BRASIL, 2013) ainda se refere ao Decreto nº 6755 de 29 de janeiro de 

2009, que institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior-CAPES no fomento a programas de formação inicial e continuada, e 

dá outras providências. 

Para Ferreira (2012), a OCDE vem influenciando no desenvolvimento de políticas 

educacionais e de formação de professores em diversos países, inclusive no Brasil. As 

principais referências da OCDE, norteadas por princípios neoliberais, respondem à 

ideologia de mercado, do sistema capitalista, tais como: eficiência, baixo custo, 
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“produtivismo” etc. Referindo-se ao PNAIC, verifica-se o mesmo modelo de formação 

de professores e concepção sobre a educação. 

Partindo da apresentação de parte da legislação que dispõe sobre a implantação do 

PNAIC, observa-se uma tendência à diferenciação das ações dos agentes envolvidos na 

definição dos conteúdos e metodologias, materiais e avaliação da formação dos 

alfabetizadores. 

De acordo com Marcelo e Vaillant (2009), os estudos dos modelos de reformas 

dos sistemas educativos constatam que a chave do êxito de mudanças planejadas deve 

partir da premissa de que os processos de debate, negociação, aprovação e execução de 

políticas resultam serem tão importantes quanto os conteúdos. Para que as políticas 

tenham êxito, então, também se tem de levar em conta os diferentes atores e interesses, 

bem como as distintas práticas culturais operadas em diferentes contextos. 

Em relação à elaboração e implementação do PNAIC, fica evidente, que os 

professores não estiveram envolvidos nesse processo, mas apenas na execução e na 

aplicação daquilo que foi definido pelo MEC, pelas secretarias educacionais e 

municipais de educação e pelas IES parceiras do Pacto. 

Ainda sobre essa questão, Viñao Frago (2006) atenta para o problema das 

reformas, que não consideram o caráter histórico das práticas escolares. Apesar das 

inúmeras reformas que vem ocorrendo em pouco tempo, as práticas escolares não se 

alteraram em quase nada. Para o autor, isso ocorre porque existiria uma cultura própria 

escolar, cultura essa que possui certa autonomia e perdura ao longo do tempo, a partir 

das práticas que se desenvolvem dentro das instituições escolares. 

Haveria ainda diferentes culturas que perpassam a instituição escolar. Enquanto os 

reformadores estariam mais preocupados com mudanças formais em curto período que 

lhes dessem visibilidade política, os professores e mestres buscam práticas que 

permanecem ao longo do tempo e que dão certo (VIÑAO FRAGO, 2006, p. 92). 

A distinção entre esses dois grupos citados vem se acentuando com a tendência de 

divisão do trabalho social em geral e na escola em particular: entre o trabalho 

operacional e o científico. Os professores estariam relacionados com a prática e cada 

vez mais têm seguido as decisões elaboradas pelos especialistas e acadêmicos. (VIÑAO 

FRAGO, 2006, p. 95). 

Essa diferenciação entre “cultura dos reformadores e gestores escolares” e 

“cultura dos professores” pode ser observada no processo de elaboração e 

implementação dos cursos de formação do PNAIC. Os cargos mais “externos” às 
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práticas educativas, coordenadores, supervisores e formadores, foram responsáveis pela 

criação de normas, princípios e propostas a serem implantadas nos cursos, pelos 

orientadores de estudo. Com relação aos professores, a estes ficaram reservadas as 

tarefas de estudo e aplicação de tais propostas. 

O intuito aqui não é o de diminuir a ação dos professores e de suas práticas de 

resistência à regulação por meio de normas e diretrizes estatais, mas demonstrar qual a 

posição ocupada pelos professores, ou idealizada nas políticas educacionais. Nesta 

relação de definição de objetivos e diretrizes, os professores aparecem sempre numa 

posição hierárquica inferior com relação aos especialistas e legisladores, assim como 

demonstrou Sarti (2012) sobre a formação dos professores sob a ótica do “triângulo 

conceitual”, ao esquematizar as relações entre universidade e institutos superiores, 

poder público e professores. 

Pois, apesar de se observar um discurso de valorização do conhecimento prático 

docente haveria uma discriminação dos mesmos, fazendo deles meros 

operacionalizadores de conhecimentos desenvolvidos por especialistas. A relação entre 

administradores públicos e a academia faz com que os professores fiquem numa posição 

adjacente no processo de produção de conhecimentos. Aos professores caberá adquirir 

as habilidades e competências necessárias para a aplicação de teorias e metodologias. 

Esse modelo de formação continuada não possibilita condições para que os 

professores estejam sempre em contato com a pesquisa, dentro de universidades, como 

forma de melhor compreensão e sistematização do seu trabalho, bem como estejam 

presentes na elaboração de políticas de formação de professores, que no momento, estão 

a cargo de especialistas, distanciados do trabalho e das necessidades práticas das 

escolas. 

 

3.2. Os Cadernos de Formação 

 

O Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica, Diretoria de Apoio a 

Gestão Educacional, por meio do CEEL, vinculado à Universidade Federal de 

Pernambuco, elaborou 34 Cadernos de Formação, dirigidos aos orientadores de estudos 

e aos professores alfabetizadores participantes dos cursos de formação continuada, 

como parte das ações do PNAIC do ano de 2013. Desses 34, um caderno era sobre 

Educação Especial, um sobre formação do professor alfabetizador contendo a 

apresentação do Programa, oito eram direcionados aos professores do 1º ano do ensino 
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fundamental, oito para os professores do 2º ano, oito aos professores do 3º ano e mais 

oito cadernos eram destinados aos professores educadores de regiões rurais ou campo, 

com classes multisseriadas. 

Os Cadernos foram remetidos aos orientadores de estudo e professores do ciclo de 

alfabetização. Esse material deveria ser utilizado nos encontros presenciais do curso de 

formação do PNAIC, elaborado a partir da experiência de curso de formação de 

alfabetizadores do CEEL. 

Todos os cadernos, com exceção do “Caderno Formação do Professor 

Alfabetizador e Caderno de Apresentação”, eram compostos pelas seguintes divisões: 1) 

“Iniciando a Conversa”, em que o tema do caderno é introduzido; 2) “Aprofundando o 

tema”, na qual pesquisadores do CEEL discutiam o tema do caderno a partir de 

referenciais teóricos e de experiências de professores de redes de ensino de 

Pernambuco, que participaram de cursos de formação junto ao CEEL; 3) 

“Compartilhando”, onde apresentam exemplos de projetos didáticos, sequências 

didáticas, experiências de professores de Pernambuco e os “Direitos de Aprendizagem” 

dos alunos nas diferentes áreas do conhecimento e currículo escolar (Língua Portuguesa, 

Matemática, História, Geografia e do componente curricular Artes; e, finalmente, 4) 

“Aprendendo Mais”, reservada às sugestões de leituras sobre o tema (artigos científicos 

e livros) e indicadas sugestões de atividades para os encontros presenciais. 

Esses cadernos eram compostos por diferentes textos, desde alguns mais teóricos 

que discutiam a teoria da Psicogênese da Escrita de Emília Ferreiro, passando por 

depoimentos de professoras do estado de Pernambuco, até a apresentação de sugestões 

aos professores do uso de instrumentos para avaliação dos conteúdos e dos “direitos de 

aprendizagem”, habilidades e competências que os alunos dispõem ou não. 

Os estudos de Emília Ferreiro
21

 e Ana Teberosky sobre a Psicogênese da Língua 

Escrita embasaram teoricamente o conteúdo dos cadernos de formação do PNAIC. Pois 

os autores indicam que esses estudos 

 

[...] vão influenciar no desenvolvimento de novas práticas de alfabetização. 

Demonstrando que a escrita alfabética não era um código, o qual se 

aprenderia a partir de atividades de repetição e memorização, as autoras 

propuseram uma concepção de língua escrita como um sistema de notação 

que, no nosso caso, é alfabético (BRASIL. Ano 01/ Unidade 01, 2012, p. 16). 

 

                                                           
21As pesquisas de Emília Ferreiro e o termo construtivismo começaram a ser divulgados no Brasil no início da década 

de 1980. O livro-chave de Emília, Psicogênese da Língua Escrita, saiu em edição brasileira em 1984. 
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Ver-se-á mais adiante que isso implica numa nova concepção de alfabetização e 

de métodos para trabalhar com classes do ciclo de alfabetização. 

Com relação aos “Direitos de Aprendizagem”, estes são apresentados ao longo 

dos oito cadernos destinados aos professores de 1º, 2º e 3º ano e aos professores do ciclo 

de alfabetização da educação do campo. Os “direitos de aprendizagem” foram 

elaborados segundo o Art. 32 da Lei 9394/96 e, a partir deles, foram criados quadros 

com conhecimentos e capacidades específicos organizados por eixos de ensino. Nesses 

quadros é ainda indicada quando e como cada ação pedagógica deve ser desenvolvida, 

pois 

 

[...] um determinado conhecimento ou capacidade pode ser introduzido em 

um ano e aprofundado nos anos seguintes. A consolidação também pode 

ocorrer em mais de um ano escolar, dado que há aprendizagens que exigem 

um tempo maior para a apropriação (BRASIL. Ano 01/ Unidade 01,2012, 

p.31). 

 

Com relação ao conteúdo trazido pelos cadernos, há uma grande diversidade 

também, tais como, necessidade do trabalho a partir da diversidade e heterogeneidade 

de aprendizagem dos alunos, inclusão, ludicidade, sistema de escrita alfabética, gêneros 

textuais, uso social da língua, etc. 

Tema recorrente nos cadernos refere-se à heterogeneidade apresentada pelos 

alunos de uma mesma classe com relação ao processo de alfabetização. Os autores 

defendem a ideia de que a interação entre crianças com diferentes níveis de 

conhecimento pode ser promotora de aprendizagens diversas. Ainda atentam ao fato de 

que “há necessidade de propor atividades diversificadas em um mesmo tempo, para 

grupos diferentes, exatamente para atender à diversidade de conhecimentos dos alunos”. 

(BRASIL. Ano 02/ Unidade 07, 2012, p. 6). 

No caderno destinado à Educação Especial, é tratada a alfabetização de crianças 

com deficiências de ordem motora, cognitiva e sensorial (visual ou auditiva), sob a 

perspectiva de que os educadores devem romper com as práticas homogeneizadoras e 

adotar estratégias para assegurar os direitos de aprendizagem de todos. A diferença 

(diferentes práticas pedagógicas) em uma mesma sala de aula é, então, novamente 

legitimada para que o aluno com deficiência possa acessar o objeto de conhecimento. 

Para que essa educação ocorra, no entanto, depende das 
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[...] especificidades de cada pessoa, da experiência, e da criatividade e 

observação do professor com sensibilidade e acuidade, além de uma 

formação inicial e continuada que o encaminhe para isso (BRASIL. 

Educação Especial, 2012, p. 7). 

 

No que se refere à ludicidade, os autores apontam para a importância de uma 

atitude inclusiva, pela qual os professores devem dar atenção às necessidades e 

possibilidades didáticas que ajudem cada criança no seu percurso de aprendizagem. Por 

isso, 

 

[...] o professor precisa avaliar e ensinar, cuidando de cada criança, estando 

atento às suas necessidades e a seus avanços, contribuindo não apenas para 

que os estudantes progridam quanto aos avanços cognitivos, mas que também 

se desenvolvam como pessoas, e se sintam seguros no ambiente escolar. Só 

assim podem ousar e desafiar suas próprias capacidades (BRASIL. Ano 01/ 

Unidade 04, 2012, p. 8). 

 

Nesse sentido, percebe-se que os autores reconhecem que o professor deve educar 

e cuidar. Estas seriam práticas eminentes ao seu trabalho. Diretamente relacionado a 

essas funções, estaria o seu trabalho voltado para as atividades lúdicas tão relevantes 

para que 

 

[...] as crianças reelaborem criativamente sentimentos e conhecimentos e 

identifiquem possibilidades de interpretação e de reinterpretação do real, de 

acordo com suas necessidades, seus desejos e suas paixões BRASIL. Ano 

01/Unidade04, 2012, p. 6). 

 

São apresentados, em diversos cadernos propostas de aulas e atividades com 

jogos
22

, sobretudo aqueles distribuídos pelo MEC às escolas das redes de ensino que 

aderiram ao PNAIC. O professor é concebido como mediador das situações de jogo, 

sendo considerado fundamental para o encorajamento na construção progressiva de 

conhecimentos. 

Com relação ao ensino e aprendizagem do Sistema de Escrita Alfabético, os 

autores buscam diferenciar a concepção sobre a língua como código (que embasava os 

métodos silábicos ou fônicos) da concepção de língua como sistema de notação. A 

aquisição do Sistema de Escrita Alfabética não é um código, pois para dominá-lo as 

crianças teriam de compreender os aspectos conceituais da escrita alfabética. Assim, 

 

                                                           
22 Além dos jogos citados acima, ainda é recomendada a utilização dos livros paradidáticos, livros didáticos e outros 

materiais desenvolvidos e distribuídos pelo MEC a todas as escolas das redes de ensino que aderiram ao Pacto. 
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[...] por a escrita alfabética ser um sistema notacional, seu aprendizado é um 

processo cognitivo complexo, no qual as habilidades perceptivas e motoras 

não têm um peso fundamental [...] (BRASIL. Ano 01/ Unidade 03, 2012, p. 

7). 

 

Por isso, os autores defendem seu ensino através de atividades reflexivas, que 

desafiem o aprendiz a compreender como a escrita funciona para poder dominar suas 

convenções letra-som. 

Entretanto, os autores atentam ao fato de que apenas compreender o 

funcionamento do Sistema de Escrita Alfabética não é suficiente para que o indivíduo 

consiga se comunicar com autonomia na leitura e escrita por meio de textos. Como 

proposta, indicam a necessidade dos professores trabalharem com diferentes gêneros 

textuais em sala de aula, porque os gêneros textuais se constituem como modelos, 

indicando aos sujeitos modos de agir linguisticamente. 

Dessa maneira, os gêneros textuais funcionariam para normatizar os discursos. 

Para isso, os indivíduos têm de dominar a língua e compartilhar as situações e formas 

como os discursos (os gêneros orais e textuais) se organizam, considerando seus 

propósitos de usos e os diversos contextos sociais em que estão inseridos. (BRASIL. 

Ano 02/ Unidade 05, 2012). 

O que se pode concluir até aqui é que a concepção de alfabetização presente nos 

cadernos de formação do PNAIC, como indicada pelos próprios autores, é de uma 

alfabetização na “perspectiva do letramento”: aprendizagem do sistema de escrita 

alfabética como sistema de notação, vinculado aos usos sociais da leitura e da escrita, 

aos conhecimentos que as crianças já possuem e o respeito pela diversidade e 

heterogeneidade da aprendizagem dos alunos. 

No caderno “Formação do Professor Alfabetizador”, a concepção de formação 

docente é a de que “não se encerra na conclusão do seu curso de graduação, mas se 

realiza continuamente na sala de aula, onde dúvidas e conflitos aparecem a cada dia”. 

(BRASIL. Formação do professor alfabetizador e Caderno de apresentação, 2012, p. 

27), sendo que “refletir, estruturar e melhorar a ação docente é, portanto, o principal 

objetivo da formação” (BRASIL. Formação do professor alfabetizador e Caderno de 

apresentação, 2012, p. 28). 

Nesse sentido, os cursos de formação continuada, como os promovidos pelo 

PNAIC, seriam legitimados, uma vez que os conhecimentos trazidos por eles 
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possibilitariam a melhora da aprendizagem dos alunos e dos índices do ciclo de 

alfabetização. 

Todavia, é possível indicar algumas observações que levam à crítica de temas e 

concepções de alfabetização e de formação de professores presentes nesses cadernos de 

formação. 

Há grande número de cadernos com conteúdos voltados para a gestão da classe e 

dos conhecimentos. Sem contar os quadros que sintetizam a avaliação docente, foram 

elaborados cadernos com os seguintes subtítulos: “Consolidação e Monitoramento do 

Processo de Ensino e Aprendizagem”, “A Organização do Planejamento e da Rotina no 

Ciclo de Alfabetização na Perspectiva do Letramento”, “Progressão Escolar e 

Avaliação: o Registro e a Garantia de Continuidade das Aprendizagens no Ciclo de 

Alfabetização”, “O Trabalho com os Diferentes Gêneros Textuais em Sala de Aula: 

Diversidade e Progressão Escolar Andando Juntas”, “Organização do Trabalho 

Docente para a Promoção da Aprendizagem”. 

Nos exemplos destacados acima, pode-se observar o uso de palavras do campo da 

administração (monitoramento, organização, planejamento, rotina, avaliação) para 

legitimar o discurso do profissionalismo e do cientificismo das práticas docentes.  

A partir também dos conteúdos tratados por alguns dos cadernos, é possível 

identificar características de regulação do trabalho dos professores, partindo-se da 

concepção de profissionalismo como melhoria de qualidade de seu trabalho. 

Outra questão abordada pelos cadernos de formação é a orientação de elaboração 

de rotinas pelos professores: 

 
[...] organizando as rotinas podemos conduzir melhor a aula, prevendo 

dificuldades dos alunos, organizando o tempo de forma mais sistemática, 

flexibilizando as estratégias de ensino e avaliando os resultados obtidos 

(BRASIL. Ano 02/ Unidade 02, 2012, p.17). 

 

Fica clara, por meio das temáticas abordadas pelos cadernos, a necessidade do 

professor seguir determinados padrões e orientação para ter sucesso e eficiência no seu 

trabalho. 

O caráter regulador das práticas docentes ainda pode ser ratificado nos modelos de 

planilhas e quadros apresentados para o controle dos conhecimentos dos alunos e gestão 

dos conteúdos trabalhados.  
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A seguir, nas Figuras 3, 4, 5 e 6 estão alguns exemplos de instrumentos sugeridos 

nos Cadernos para a avaliação dos alunos, acompanhamento das turmas e quadros de 

monitoramento de atividades realizadas pelo professor. 

 

Figura 3: Instrumento de registro do acompanhamento da aprendizagem das crianças retirado dos 

cadernos de formação do PNAIC. 

 

 

 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão 

Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Currículo no ciclo de alfabetização: 

consolidação e monitoramento do processo de ensino e aprendizagem. Ano 02/ Unidade 01. MEC/SEB, 

2012, p. 36. 
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Figura 4: Instrumento de registro do acompanhamento da aprendizagem da classe retirado dos cadernos 

de formação do PNAIC.  

 

 

 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão 

Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Currículo no ciclo de alfabetização: 

consolidação e monitoramento do processo de ensino e aprendizagem. Ano 02/ Unidade 01. MEC/SEB, 

2012, p. 41. 
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Figura 5: Instrumento de gestão de materiais utilizados em sala de aula retirado dos cadernos de 

formação do PNAIC. 

 

 

 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão 

Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A heterogeneidade em sala de aula e os 

direitos de aprendizagem no ciclo de alfabetização. Ano 02/ Unidade 07. MEC/SEB, 2012, p. 41. 
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Figura 6: Instrumento de gestão de atividades realizadas em sala de aula retirado dos cadernos de 

formação do PNAIC. 

 

 

 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão 

Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A heterogeneidade em sala de aula e os 

direitos de aprendizagem no ciclo de alfabetização. Ano 02/ Unidade 07. MEC/SEB, 2012, p. 40. 

 

Os exemplos apresentados com as Figuras 3 a 6 deixam clara a perspectiva de 

regulação do trabalho docente por meio de termos e ações voltadas para uma dinâmica 

administrativa da sala de aula. Tais exemplos demonstram que o foco das ações 

docentes deve estar voltado para resultados, que serão avaliados, principalmente, por 

meio de avaliações externas. 
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Contudo, ao problematizar a educação e a pedagogia apenas levando-se em 

consideração aspectos técnicos de gestão, seleção de método ou material, os textos 

descaracterizam as questões que permeiam as escolas: desigualdade, preconceito, 

injustiça social etc., bem como a própria formação, aprendizagem e prática dos 

professores. 

Ao tratar do conceito de “alfabetismo”, Magda Soares (2010) destaca duas 

dimensões: uma individual (competências de leitura e escrita) e uma dimensão social. 

Quando analisado o conceito de alfabetização proposto no material de formação de 

professores do PNAIC, apesar de ser discutido a partir do discurso de “alfabetizar 

letrando”, não são consideradas as questões sociais e políticas que envolvem a 

alfabetização e a própria perspectiva do Pacto. Por exemplo, os instrumentos 

apresentados nas Figuras 3 a 6, mostram claramente que, o que se avalia por meio deles 

é se o aluno é capaz de reconhecer o código. Isso, apesar do Pacto e bibliografia 

presente nos documentos oficiais afirmarem o caráter reflexivo da alfabetização. 

A apresentação de alguns exemplos de abordagens e sugestões de práticas dos 

cadernos de formação do PNAIC permite constatar que a concepção de alfabetização 

dos cursos de formação do PNAIC se relaciona com uma visão progressista liberal, ou 

seja, com a “dimensão fraca” do alfabetismo, segundo os termos de Soares (2010). 

Isso porque, observa-se que apesar de tratar de questões fundamentais para o 

desenvolvimento cognitivo e outras habilidades das crianças, o modelo de formação de 

professor e de alfabetização do PNAIC procura regular e adequar práticas para que os 

indivíduos consigam fazer uso dos discursos textuais e orais presentes na sociedade. As 

sugestões e orientações dos cadernos estão muito mais voltadas para o enquadramento 

dos indivíduos do que para a transformação de sua realidade. Nessa medida, distancia-

se da “dimensão forte” do alfabetismo, aquela relacionada a uma prática política do 

professor e dos educandos de contestação da realidade (SOARES, 2010). 

No que se refere à concepção de formação docente, fica evidente o pressuposto de 

que haveria uma melhoria do aprendizado dos alunos e das práticas docentes apenas por 

meio de um programa que tem como principal objetivo a formação de professores 

alfabetizadores. O modelo implícito no programa de formação de alfabetizadores do 

PNAIC estabelece que a formação docente seria o elemento capaz de produzir 

mudanças nas crenças e nos conhecimentos dos professores. 

Tal modelo ignora o que Marcelo e Vaillant (2009) demonstram ser o eixo sobre o 

qual a aprendizagem profissional do professor e as mudanças da prática se assentam ou 
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filtros pelos quais os indivíduos selecionam os instrumentos para aprender. O ensino se 

desenvolve por um processo que perpassa não só a experiência com o conhecimento 

formal, mas as crenças pessoais e a experiência escolar e de sala de aula, sobretudo, as 

reações positivas dos alunos às novas práticas. 

Os modelos de aprendizagem docente demonstram que as mudanças nas práticas 

dos professores não ocorrem como consequência direta dos cursos de formação, pois 

pressupõem um processo lento de aplicação de novas práticas, reflexão, observação de 

resultados na aprendizagem dos alunos, para daí sim, os professores alterarem suas 

concepções com relação a um método ou prática de ensino. Assim, essas mudanças 

demandam tempo e processo reflexivo, com base na experimentação e prática docente. 

Se os professores não aprendem de imediato a partir das formações, eles precisam 

mudar suas crenças e conhecimentos, o que só é possível através de formações 

contínuas e de reflexão, juntamente com experiências novas em sua prática. A mudança 

das práticas docentes exigiria, portanto, não apenas cursos de formação e avaliações 

externas dos resultados da aprendizagem dos alunos, mas acompanhamentos mais 

sistemáticos e espaços para discussões permanentes entre professores e outros agentes 

educacionais. 

Outros estudos (ALFERES, 2009; BISPO, 2006; CHIACCHIO, 2012; FRANÇA, 

2006; FRANÇA 2010; HERNANDES, 2008; OLIVEIRA, 2009; SÁ, 2010 e SILVA 

2008) já vêm indicando a falta de acompanhamento e valorização das práticas docentes 

após os cursos de formação. No que se refere ao PNAIC, não foram indicadas nos 

documentos oficiais outras formas de acompanhamento da prática dos alfabetizadores, 

além dos cursos presenciais, ministrados por tempo determinado e das avaliações 

externas. 

O termo “desenvolvimento profissional docente” utilizado por Marcelo e Vaillant 

(2009) expressa um sentido de continuidade e processo sem a segmentação entre 

formação inicial ou contínua. Esse conceito possibilita, então, pensar que os conteúdos 

do PNAIC, não são absorvidos e aplicados pelos professores de uma forma direta, pois 

são atravessados por crenças, experiências etc. 

Como dito anteriormente, é preciso se pensar em outras formas de avaliação e 

acompanhamento dos cursos de formação docente que não se esgotem nos resultados e 

índices obtidos por avaliações externas
23

. Uma questão inquietante é que apesar da 

                                                           
23 Provinha Brasil e avaliação universal do INEP dos alunos concluintes do ciclo de alfabetização. 
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legislação evidenciar o papel fundamental das avaliações externas na consolidação do 

PNAIC, estas não foram mencionadas nos cadernos de formação. 

Alguns trabalhos vêm demonstrando a relação entre avaliações institucionais e 

formação docente (KRASLCHCK, NICOLAU e CURY, 2008; MASSON, 2012 e 

MICHELS, 2006), sendo possível constatar o papel regulador e normatizador das 

avaliações externas na definição de currículos e conteúdos escolares. 

Logo, o estudo dos cursos de formação do PNAIC, contextualizado a outros 

programas de formação de professores, formulados a partir da ideia de reforma, como 

intervenção governamental no cotidiano escolar, é fundamental para identificar as 

transformações das práticas e concepções docentes que vem ocorrendo, não apenas por 

meio de um controle direto, mas também, pela regulação de comportamentos apoiados 

em discursos que influenciam as pessoas de forma individual. 

Com relação às transformações das práticas e concepções docentes, Viñao Frago 

(2006) afirma que os formuladores das reformas e programas educacionais acreditam 

que poderiam salvar e acabar com os problemas escolares a partir de decretos e 

reformulações do currículo ou metodologia. 

Essa concepção vem ao encontro da ideia de que as reformas são produzidas a 

partir do discurso do progresso e da eficiência, sendo necessário que o professor 

detenha essas mesmas qualidades. Como consequência, o que se tem é o raciocínio 

instrumental que dá forma à prática – ou seja, as questões da escola tornam-se questões 

reduzidas a aspectos técnicos (POPKEWITZ, 1997, p. 145). 

No caso da formação continuada do PNAIC, assim como de outras políticas de 

formação de professores no Brasil, os conteúdos voltam-se para questões técnicas e 

práticas da alfabetização, como pode ser observado em publicação oficial do Pacto: “a 

formação no âmbito deste Programa é focada na prática do professor, de modo que as 

singularidades do trabalho pedagógico são objeto de reflexão” (Caderno de 

Apresentação, p. 28). Assim, da mesma forma como constatado em outros estudos 

(BARBOSA, A., 2005, CHAVES, 2009 e SÃO JOSÉ, 2012), haveria uma tendência de 

se privilegiar as questões práticas em detrimento de questões teóricas, sócio-históticas e 

políticas. 

Além dessa breve análise das proposições do PNAIC, por meio dos documentos 

oficiais do programa, discute-se, no próximo capítulo, como ocorreu a formação dos 

professores alfabetizadores no município de São Paulo durante o ano de 2013, segundo 

a visão de alguns agentes que dela participaram.  
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CAPÍTULO IV 

DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO DO PNAIC EM SÃO PAULO: A 

VISÃO DOS AGENTES 

 

O intuito aqui é o de relacionar a perspectiva dos diferentes agentes que 

participaram do processo de implementação dos cursos de formação do PNAIC no 

município de São Paulo, no ano de 2013, com os conceitos teóricos e estudos usados 

como referência neste trabalho. Para tanto, serão utilizados excertos de entrevistas 

realizadas com professores, coordenadores e com o formador, que sustentam ou refutam 

a hipótese desse trabalho. 

De acordo com Viñao Frago (1996) a análise de uma reforma educativa deve 

diferenciar três âmbitos: o da teoria ou das propostas dos experts, isto é da comunidade 

científica; o da legalidade em todas as suas formas e manifestações e o das práticas. 

Segundo a análise de Popkewitz (1997), a partir da década de 1960, as teorias 

administrativas passaram a direcionar as reformas sociais e a análise de sistemas por 

abordagens de avaliação de custo/benefício tornaram-se parte das políticas 

governamentais nos Estados Unidos. O movimento de reforma escolar seguiu a mesma 

lógica: eram utilizados sistemas de monitoramento e programas para alcançar e regular 

resultados específicos. 

Com relação à ciência, esta adquiriu um papel culturalmente significativo. Pois a 

precisão e o controle, características das Ciências Físicas e Naturais, passaram a ser 

direcionados para as relações sociais. Dentro desse contexto, surgiu, nos Estados 

Unidos, o movimento de reforma escolar dos anos 1960. A visão idealizada e técnica de 

ciência foi incorporada no currículo, que pretendia disseminar os métodos de 

argumentação, pensamento e visão de mundo, pretensamente desinteressados de valores 

sociais e políticos. 

Estudos de políticas educacionais brasileiras (BERNARDES, 2012; DIAS e 

LOPES, 2003; GHANEN JUNIOR, 2009; RAMOS, 2010; SIVALLE, 2008) mostram 

que essa mesma lógica foi assumida no país, verificando-se a proliferação de políticas 

educacionais, sobretudo de formação de professores, apoiadas na concepção de 

melhoria do ensino por meio da utilização de critérios das Ciências Físicas e das 

Ciências Sociais Aplicadas. 
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Dessa maneira, os cientistas ou especialistas foram cada vez mais sendo 

incorporados nos processos de elaboração das diretrizes das políticas públicas como 

forma de legitimá-las, apresentando-as com objetivos neutros, politicamente falando, 

mas de melhoria social. 

No caso do PNAIC, a “comunidade científica” seria aquela ligada às IES
24

, 

responsáveis pela elaboração de propostas de curso de formação dos orientadores de 

estudo e os pesquisadores do CEEL da Universidade Federal de Pernambuco e 

especialistas da área do MEC, incumbidos da elaboração dos cadernos de formação dos 

professores. 

Ainda de acordo com a classificação de Viñao Frago (2006), a cultura escolar 

administrativa, seria outra dimensão da educação, com profissionais responsáveis pela 

gestão e supervisão, apoiada em normas, instruções, propostas, diretrizes ou orientações 

prescritivas e no uso de diversos meios para a difusão e legitimação das ideias que 

defendem ou representam. 

As características dessa cultura e seus agentes seriam as seguintes: tendência à 

uniformidade, centralismo e formalismo burocráticos; concepção mecanicista em 

relação às escolas, cujos agentes – professores e equipe técnica – só têm que ler e 

executar o que lhes é ordenado; preferência pelas macro-reformas ou reformas 

estruturais, de aplicação programada e não flexível; maior atenção para as atividades 

administrativas e burocráticas dos professores – ou documentos que dão conta de sua 

tarefa; visão técnico-racional da distribuição e usos do tempo escolar – como uma 

sequência de atividades: linear, impessoal e programada, quase independente do 

contexto; um “presentismo” a-histórico que desconsidera as tradições e práticas da 

cultura escolar.(VIÑAO FRAGO, 2000, p.35-36). 

No PNAIC, a comunidade da legalidade seria, então, composta pelos legisladores, 

especialistas do MEC, secretários de educação dos estados e municípios, coordenadores 

locais, e no caso do município de São Paulo, os coordenadores das DRE e, por fim os 

orientadores de estudo. 

A terceira dimensão da educação, segundo a classificação de Viñao Frago (2006), 

é a cultura escolar, caracterizada por: ter mecanismos de transmissão das práticas 

escolares em aula, em uma escola; ser um conjunto de teorias e práticas sedimentadas 

no seio da instituição escolar ao longo do tempo; inércia do professor que reproduz 

                                                           
24

No município de São Paulo, no ano de 2013, a UFSCar foi a universidade responsável pela formação dos 

orientadores de estudo. 
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mecanicamente as instruções recebidas sem distanciamento crítico; gerar um caráter 

relativamente autônomo; constituir-se como uma forma de cultura acessível por 

mediação da escola, uma criação de saberes e condutas específicas da escola; ser 

conhecida como “caixa preta” que é a realidade cotidiana dos centros docentes, o dia-a-

dia, o que sucede na escola e nas aulas; diferenciar-se do conhecimento científico, sendo 

um conhecimento empírico-prático que se desenvolve no exercício docente (VIÑAO 

FRAGO, 2006, p. 73). 

Dentro do PNAIC, a comunidade das práticas, é aquela constituída pelos 

professores alfabetizadores de 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental, destinados a 

colocar em ação as normas e diretrizes estabelecidas pelos legisladores e especialistas. 

Partindo da classificação exposta é possível continuar este estudo sobre a 

implementação dos cursos de formação do PNAIC no município de São Paulo em 2013, 

distinguindo os agentes entrevistados em três âmbitos: 1) o da ação da formadora, 

pertencente à comunidade científica, vinculada à IES, responsável pela elaboração da 

proposta dos cursos de formação dos orientadores de estudo; 2) o da coordenadora 

local e da coordenadora de DRE e orientadora de estudos, pertencentes à comunidade 

da legalidade, pois apesar de não serem responsáveis pela elaboração da legislação, 

tiveram a incumbência de administrar a execução dos cursos em suas respectivas 

jurisdições (município e diretoria regional de educação); e 3) o das professoras 

alfabetizadoras de 1º, 2º e 3º ano, pertencentes à comunidade das práticas. 

 

4.1. As entrevistas
25

 

 

Com relação à formação acadêmica e perfil socioeconômico, os agentes 

(professoras alfabetizadoras, coordenadora-local e orientadora de estudo) apresentam 

características semelhantes: todas obtiveram seu diploma de graduação em 

universidades particulares, mas cursaram a educação básica em escolas públicas. 

No que se refere à trajetória de estudos e de trabalho já se pode apontar algumas 

diferenciações: enquanto todas as professoras alfabetizadoras e a coordenadora de DRE/ 

orientadora de estudos ingressaram em sua carreira como professoras apenas com o 

Curso Normal (antigo curso de preparação para o magistério primário, no âmbito do 

                                                           
25 Vale frisar que as entrevistas foram realizadas em ambiente o mais natural possível, para que as entrevistadas se 

sentissem confortáveis para responderem às questões. Por isso, em alguns momentos, verificou-se a utilização de 

palavras e expressões coloquiais, já que as entrevistas foram gravadas e transcritas, preservando-se o texto original 

expresso por todas as agentes entrevistadas. 
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Ensino Médio), a coordenadora-local ingressou com o Curso de Pedagogia, com 

habilitação apenas para coordenação, direção escolar e formação de professores para o 

Curso Normal de nível médio. 

A própria coordenadora-local afirma ter iniciado sua carreira como formadora de 

alfabetizadores sem ter vivenciado a prática de alfabetização de alunos: 

 

COORDENADORA LOCAL– Sim, na sala de aula também. Por que, assim, 

eu iniciei o meu trabalho com formação de professores. Eu tinha feito 

Pedagogia e eu não podia atuar de primeira a quarta série. Quem tinha 

pedagogia não podia assumir sala de aula. Só podia assumir sala de aula 

quem tinha magistério. Eu não fiz magistério. 

PESQUISADORA - Era um cargo de gestão? 

COORDENADORA LOCAL – É. 

PESQUISADORA – De coordenação, direção? 

COORDENADORA LOCAL – É. Então, eu optei por fazer orientação 

pedagógica. Coisa que ninguém fazia. Todo mundo fazia ou supervisão, ou 

administração escolar. Acho que era isso. Então eu fui para o magistério. 

Então, em 91, eu já entrei em sala de aula para trabalhar com a formação de 

professores. E aí, assim, alfabetização com crianças eu iniciei em 97, seis 

anos após o trabalho. Ainda bem, né? Porque foi (...) pude aprender alguma 

coisa com os meus alunos para depois ir para uma sala de aula com criança. 

E aí, nesse momento, eu já estava no “CEFAM”. Então foi nesse momento 

que eu fazia supervisão de estágio e ensinava alfabetizar, né? E aí, começava 

a acontecer essa (...) esses conflitos que eu tinha que ia acabar resolvendo, 

né? Então, como é que eu ensino, sendo professora alfabetizadora? Então 

era muito bacana (excerto de entrevista com coordenadora local da SME). 

 

Algumas questões mais relevantes abordadas nas entrevistas serão apresentadas 

de forma esquemática, para melhor responderem ou darem pistas às questões de 

pesquisa. 

Nos Quadros 2 e 3, a seguir, é possível observar o que pensam, ou melhor, 

explicitam os entrevistados, com relação aos cursos de formação de professores do 

PNAIC, realizados no município de São Paulo em 2013. 

 

Quadro 2: O que dizem as coordenadoras, orientadora de estudos e formadora da IES sobre a concepção 

de alfabetização proposta pelo PNAIC. 

 

Coordenadora local da SME 
Coordenadora de DRE / 

Orientadora de estudos 
Formadora da IES 

A concepção de alfabetização 

apresentada pelo PNAIC não 

traria nenhuma novidade, apenas 

em relação à metodologia, que 

propunha a realização de tarefas 

em grupo, onde as professoras 

alfabetizadoras pudessem trocar 

informações e trabalhar de 

A concepção de alfabetização 

proposta pelo PNAIC retoma as 

questões da alfabetização e 

letramento de outros programas, 

como o “PROFA” e o “Ler e 

Escrever”, com relação aos 

gêneros textuais, mas renova ao 

introduzir a ideia de sequências 

A concepção de alfabetização 

proposta pelo PNAIC está ligada 

à concepção de letramento e 

trabalho com a língua de forma 

multidisciplinar. 

Há também a questão da 

retomada das questões 

linguísticas e da “consciência 
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forma coletiva. didáticas, pois organiza o 

conhecimento de uma forma 

didática. Além disso, o PNAIC 

também trabalha com o conceito 

de “consciência fonológica” ao 

apresentar como possibilidade as 

atividades sistemáticas de 

análise das palavras por meio 

das sílabas e fonemas. 

Outro aspecto refere-se à 

introdução dos “direitos de 

aprendizagem”, antes tratados 

(pelo “Ler e Escrever”) apenas 

como expectativas de 

aprendizagem. 

Por fim, o PNAIC ainda 

apresenta a necessidade de se 

trabalhar os conteúdos a partir de 

atividades e projetos 

interdisciplinares, apresentando 

os “direitos de aprendizagem” 

por áreas de conhecimento.  

fonológica”. 

Também se refere à introdução 

dos “direitos de aprendizagem”, 

antes tratados (pelo “Ler e 

Escrever” apenas como 

expectativas de aprendizagem). 

Além da ideia de trabalho 

coletivo entre os professores, 

muito presente nos cursos de 

formação do Pacto. 

 

Quadro 3: O que dizem as professoras sobre a concepção de alfabetização proposta pelo PNAIC. 

 

Professora alfabetizadora do 

1º ano 
Professora alfabetizadora do 

2º ano 
Professora alfabetizadora do 

3º ano 

Considerou o PNAIC como um 

retrocesso com relação ao TOF 

(referência ao Projeto “Toda 

Força ao Primeiro Ano”), pois 

trabalha com a silabação. Porém, 

afirma que alguns alunos só 

aprendem dessa maneira, por 

isso não considerou de todo mal. 

Também foi considerado válido 

o trabalho a partir da 

interdisciplinaridade e com 

atividades lúdicas. 

Destaque para a possibilidade 

trazida pelo PNAIC do trabalho 

a partir da “consciência 

fonológica” e com as sequências 

didáticas, bem como a 

valorização da leitura e escrita 

por meio da reflexão do aluno e 

não por atividades mecânicas, de 

repetição. 

O curso do PNAIC não traz 

grandes novidades 

metodológicas com relação ao 

que já estava sendo 

desenvolvido nos cursos de 

formação de professores no 

município de São Paulo. 

Trabalha por meio da 

perspectiva do letramento, 

articulando diferentes áreas do 

conhecimento com a 

alfabetização. Trata também da 

possibilidade de análise do 

sistema de escrita alfabética a 

partir da “consciência 

fonológica” e do trabalho com 

os jogos distribuídos pelo MEC. 

 

Com relação à concepção de alfabetização discutida nos cursos e cadernos de 

formação, todos os agentes concordam que se trata da perspectiva de alfabetizar por 

meio do letramento, sendo que a Coordenadora de DRE/ Orientadora de estudos e a 

Formadora da IES destacam a introdução dos “direitos de aprendizagem”, como 
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fundamentais para compor a percepção de uma alfabetização democrática, com a qual 

os alunos tenham seus direitos de aprendizagem assegurados por documentos oficiais: 

 

[...] o “PROFA” abriu a perspectiva do socioconstrutivismo em São Paulo 

de forma mais consistente. O “Ler e Escrever” pegou essas teorias - Emília 

Ferreiro, Telma Vaz, Magda Soares, a questão do letramento – e organizou, 

sistematizou isso. Só que eles criaram expectativas de aprendizagem. O que é 

uma expectativa? Você tem uma expectativa de no ano que vem comprar um 

carro. Se o seu dinheiro não dá, você não cumpre a expectativa, mas fica 

assim. Na educação você não pode ter expectativas. A criança tem direito. 

Porque enquanto é expectativa você não tem uma cobrança maior aos 

órgãos públicos, às políticas públicas. E quando é direito, a criança tem o 

direito de até o terceiro ano estar alfabetizada, numa perspectiva de 

letramento. Ela tem direito. Então se ela tem direito, alguém tem dever. E o 

dever é do Estado. O dever é da sociedade como um todo, mas o Estado tem 

esse dever. E, se somos funcionários públicos, nós estamos dentro desse 

dever. Lógico, levando em conta as condições humanas, físicas, materiais, 

políticas. Mas é dever, sendo dever, tem que criar estratégias para que esse 

direito do menino seja preservado e, cada vez mais, melhorado para que ele 

chegue no finzinho do Fundamental I, que agora são três ciclos. Que ele 

termine o ciclo de alfabetização e ele passe para o ciclo interdisciplinar com 

competências e habilidades, que eram palavras que apareciam no Ler e 

Escrever, mas de forma assim (...). O menino tinha direito, mas se era uma 

expectativa talvez isso não se cumprisse. Então ele tem direito de passar 

para o quarto e quinto ano e depois sexto, sétimo, oitavo e nono ano com 

condições progressivas de avanço conceitual, teórico, metodológico (excerto 

de entrevista com coordenadora de DRE/ orientadora de estudos). 

 

Ao comparar o PNAIC com outros programas voltados para a alfabetização, a 

Coordenadora de DRE/ Orientadora de estudos, destaca a importância do Pacto em 

ressaltar os “direitos de aprendizagem”, não como meras possibilidades, mas como algo 

passível de cobrança, necessário, portanto, o desenvolvimento de ações para alcançar o 

que está sendo previsto pelo Estado. 

Outro aspecto da concepção de alfabetização proposta pelo PNAIC é o trabalho 

com as sílabas e unidades menores do que a palavra no processo de reflexão sobre a 

leitura e escrita, por meio do conceito de “consciência fonológica”. Para as professoras, 

a formadora da IES e a Coordenadora de DRE/ Orientadora de estudos, essa é uma 

mudança trazida pelo PNAIC com relação aos outros cursos de formação de 

alfabetizadores, que estavam ocorrendo, até então, no município de São Paulo. 

A professora do 1º ano destaca essa mudança como sendo um retrocesso, para ela: 

 

Eu achei o curso fraco, né? Eu achei ele era uma oposição ao TOF, né? [...] 

Porque ele fala em alfabetizar fonologicamente, ele contradiz algumas coisas 

que já estavam arraigadas na minha prática, né? [...] Por exemplo, você 

alfabetizar... Eu senti um retrocesso. Na verdade eu senti um retrocesso, né? 

É (...)eu acho que a gente não deve se desfazer das coisas que estão dando 

certo, né? Algumas coisas do curso... Eu acho que a questão da silabação, 
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ela não é de todo inválida. Para alguns alunos, tem alguns que só entendem 

dessa forma, né? O texto pra eles é muito complexo. É (...) às vezes, uma 

palavra inteira, para eles, é uma coisa muita abstrata, né? E eles vão 

entender pelas partes, né? Eu acho que nem só uma coisa nem só outra, né? 

Eu acho que tem que pegar o que foi bom de cada um deles e utilizar, pra 

mim, o que eu acho que funciona, o que eu acho que dá certo (excertos de 

entrevista com professora alfabetizadora do 1º ano). 

 

A própria professora reconhece a validade do uso daquilo que funciona em sua 

prática, mesmo que as ideias sejam provenientes de cursos com perspectivas distintas ou 

antagônicas. 

As outras professoras reconhecem a positividade do trabalho com as sílabas com 

suas turmas de alfabetização: 

 
[...] Que nem, a questão da sílaba, que não era mais para se falar em sílaba, 

era proibido. Agora não. Com esse curso, a gente vê que já houve uma 

mudança. Que você pode estar apresentando, claro, que dentro de um 

contexto, não aquela coisa isolada. Mas dentro de um contexto, dentro da 

palavra, dentro de um textinho. Você pode tá falando pro aluno que aquele 

pedacinho é uma sílaba, um pedacinho da palavra. O que pra alguns alunos 

é mais fácil deles entenderem esse processo. E há algum tempo atrás não. 

Era meio que proibido você falar nisso. Então isso foi legal porque a gente 

trabalha, assim, como vou dizer? Mais tranquila, sabendo que você tá 

fazendo o certo (excerto de entrevista com professora alfabetizadora do 2º 

ano). 

 
Por exemplo, eles falavam sobre você falar as partes da palavra. Porque 

antes, você tinha que dar... Por exemplo, uma lista. Ele falava “ah, tem que 

ser uma lista sempre do mesmo campo semântico”. É isso que falavam pra 

gente. Agora ele falou que não. Você pode fazer uma lista, lá, com palavras 

com “P”, por exemplo. Antes não podia fazer isso, você tinha a lista do que 

tem no banheiro, lista da Páscoa, lista... Entendeu? Era sempre assim. Agora 

não. Se você quiser fazer uma lista de palavras com “P” ele acha que é 

válido. Uma lista que não poderia fazer. O caça-palavras que eles diziam 

que não pode usar o caça-palavras porque não tá pensando, não tá 

refletindo. Agora, nesse curso, ele diz que a criança está refletindo sobre o 

tamanho da palavra, onde começa a palavra, onde termina a palavra, com 

que letra começa, com que letra termina. E, assim, com essas coisas você 

está refletindo sobre a sua prática e está modificando, porque são coisas 

novas (excerto de entrevista com professora alfabetizadora do 3º ano). 
 

Dessa maneira, percebe-se que as professoras consideraram positiva a discussão 

da alfabetização por meio da “consciência fonológica”, o que parece lhes garantir mais 

possibilidades, portanto, maior autonomia, na escolha das atividades, dependendo da 

sua classe e dos seus alunos. Apesar disso, o que seus depoimentos revelam é que as 

professoras não são protagonistas nas escolhas das atividades para sua própria prática.  

A esse respeito os Quadro 4 e 5, a seguir, revelam o quanto o conhecimento sobre 

o ensino está submetido às relações de poder e como as respostas dos especialistas 

tendem a “complicar” esse universo de ação em relação ao que dizem os professores. 
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Quadro 4: O que dizem as coordenadoras, orientadora de estudos e formadora da IES sobre a 

importância de uma formação continuadas dos professores. 

 

Coordenadora local da SME 
Coordenadora de DRE / 

Orientadora de estudos 
Formadora da IES 

Acredita que o essencial para 

que um professor tenha sucesso 

em sua carreira docente é a 

formação inicial. Apesar de 

reconhecer que alguns cursos 

que realizou após a sua 

graduação tenham servido para 

seu aperfeiçoamento. 

Os cursos que além da teoria 

também trazem a possibilidade 

de reflexão da prática em sala de 

aula são importantes para que o 

professor sempre melhore seu 

trabalho e reflita sobre ele. Os 

cursos de formação continuada 

devem possibilitar as discussões 

das questões da prática docente. 

A formação do professor é 

contínua. Os cursos de formação 

continuada servem para manter 

o professor atualizado e 

problematizar questões de sua 

prática. 

 

Quadro 5: O que dizem as professoras sobre a importância de uma formação continuadas dos 

professores. 

 

Professora alfabetizadora do 

1º ano 
Professora alfabetizadora do 

2º ano 
Professora alfabetizadora do 

3º ano 

Os cursos de formação 

continuada são importantes para 

manter o professor atualizado, 

pois ocorrem muitas mudanças 

na educação, apesar de acreditar 

serem mais políticas do que 

pedagógicas. 

Os cursos de formação 

continuada sempre trazem algo 

novo para o professor, além de 

garantirem a troca de 

experiências e dúvidas com 

outros docentes. 

Ainda que não apresentem 

grandes novidades ou “soluções” 

para os problemas vivenciados 

no dia-a-dia da sala de aula, 

sempre é possível aproveitar 

alguma coisa e se atualizar. 

 

É unânime entre os agentes entrevistados que a formação continuada é essencial 

para que o professor se atualize e reflita sobre sua prática diária. Entretanto, a fala da 

Coordenadora local revela certa contradição, pois mesmo afirmando que os cursos de 

formação continuada foram importantes, inclusive para o seu desenvolvimento 

profissional, ela acentua uma diferenciação entre a formação inicial e continuada: 

 

Olha, são muitas coisas, mas eu penso que o essencial é a formação inicial 

dele. Porque, assim, existem (...). Eu vejo muitas pessoas capazes para fazer 

concursos, né? Que acabam passando, sei lá, às vezes se sabe assinalar 

direito a resposta correta. Mas eu vejo que as faculdades e as universidades 

não estão conseguindo trabalhar com a questão da didática, com a questão 

metodológica. O professor, falta a ele essa questão. Porque não dá pra dizer 

que o professor ganha pouco, que tem muito aluno em sala de aula, porque 

na realidade não é isso. Essa não é uma questão (excerto de entrevista com 

coordenadora local da SME). 

 

Aqui fica evidente seu posicionamento mais voltado para questões técnicas com 

relação à alfabetização no município de São Paulo. Porém, a mesma coordenadora-local 
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revelou que teve de trabalhar, em um momento de sua vida, em três turnos diários para 

conseguir manter-se financeiramente. 

 
Quando eu optei em fazer os cursos, só a Geografia eu tive que parar, apesar 

de ser uma coisa que eu gostava, eu não podia parar de trabalhar. Por que 

eu trabalhava em três locais na época, né? Eu trabalhava no Estado, na 

Prefeitura e no Particular e não dava pra eu fazer. Se eu parasse de 

trabalhar eu um lugar, o dinheiro não era suficiente para pagar a faculdade. 

Então eu tive que interromper. Mas todos os outros eu escolhi porque eu 

queria me aperfeiçoar em alguma coisa e eu fui fazendo... Eles foram 

escolhas minhas. Tanto que eu tenho muita dificuldade em evoluir na 

carreira da Prefeitura por que eu não tenho muitos cursos. Apesar de estar 

aqui há mais de... eu tô há 22 anos pra 23, eu ainda estou na letra “D” 

(excerto de entrevista com coordenadora local da SME). 

 

Mas apesar de citar sua dificuldade para dar continuidade aos estudos por 

questões financeiras, ela negou que a questão salarial seja um problema para os 

professores. 

Dessa maneira, mesmo tendo trabalhado em sala de aula durante 23 anos, 

enfrentando as questões econômicas, sociais e políticas que envolvem a alfabetização, 

ao ter uma função de gestora, portanto mais voltada para aspectos burocráticos e legais, 

a coordenadora-local descaracteriza as questões históricas e sociais das condições de 

trabalho dos professores alfabetizadores brasileiros, mais especificamente da capital 

paulista. 

Sua concepção sobre formação de professores pode ser caracterizada como uma 

visão influenciada por ideais neoliberais, na qual cada indivíduo deve ser responsável 

por sua trajetória e formação, deixando o Estado cada vez mais isento dessa 

responsabilidade. (FERREIRA, 2012; MICHELS, 2006; PEREIRA, 2009 e KUENZER, 

1998). 

A esse respeito são significativos os dados reunidos nos Quadros 6 e 7 a seguir. 

 

Quadro 6: O que dizem as coordenadoras, orientadora de estudos e a formadora da IES sobre os cursos 

de formação de professores do PNAIC. 

 

 Coordenadora local da 

SME 

Coordenadora de DRE / 

Orientadora de estudos 
Formadora da IES 

Aspectos 

positivos 

O curso do PNAIC 

permitiu que os professores 

trabalhassem coletivamente 

com seus pares, com livros 

e obras literárias e que 

pensassem sua prática. 

Retomada da alfabetização 

e letramento na história da 

educação do Brasil e da 

perspectiva 

“socioconstrutivista” e da 

“consciência fonológica”. 

Discussão de que a 

linguagem é 

multidisciplinar e da 

“consciência fonológica”. 

A apresentação dos 

“direitos de 

aprendizagem”. Os 
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Uso de jogos, livros 

paradidáticos (materiais 

distribuídos pelo MEC) e a 

interdisciplinaridade. 

exemplos de relatos de 

práticas, consideradas 

possíveis. Os orientadores 

de estudo eram ou já 

tinham sido professores. O 

curso apresentava uma 

perspectiva aberta para 

discussão, apesar de 

existirem os cadernos de 

formação como material de 

referência. 

Aspectos 

negativos 

As formadoras da IES, pois 

muitas não conheciam a 

rede municipal de 

educação de São Paulo. 

O material didático ou 

cadernos de formação do 

professor alfabetizador 

foram feitos para o Brasil 

todo, havendo uma grande 

discrepância daquilo que já 

vem sendo trabalhado nas 

diferentes redes de ensino 

municipais e estaduais. 

Além disso, a elaboração 

dos materiais não contou 

com especialistas das 

diversas áreas do 

conhecimento, ficou mais 

focada no conhecimento dos 

pedagogos ou especialistas 

em educação sobre as 

demais áreas. 

A infraestrutura, pois os 

cadernos demoraram para 

chegar e ocorreram atrasos 

no cadastro no SisPacto e 

no pagamento das bolsas 

de estudo. 

Com relação à IES 

responsável pelos 

formadores, esta não deu o 

suporte necessário, pois 

não tinha experiência com 

projetos dessa envergadura. 

 

Quadro 7: O que dizem as professoras sobre os cursos de formação de professores do PNAIC. 

 

 Professora alfabetizadora 

do 1º ano 
Professora alfabetizadora 

do 2º ano 
Professora alfabetizadora 

do 3º ano 

Aspectos 

positivos 

Trabalho com a 

interdisciplinaridade entre 

as áreas do conhecimento. 

Trabalho com os jogos e 

projetos didáticos. 

Os materiais distribuídos 

pelo MEC e a orientadora 

de estudos, que estava 

muito bem preparada. 

Possibilidade do trabalho 

com as sílabas. 

Possibilidade do trabalho 

com as sílabas e sequências 

didáticas, a troca de 

experiências com outros 

professores e as 

devolutivas da orientadora 

com relação às atividades 

realizadas pelos 

professores. 

Trabalho com 

“experiências”, refletir 

sobre a prática e 

possibilidade de trabalhar 

com as sílabas.  

Aspectos 

negativos 

Retrocesso com relação 

àquilo que já estava sendo 

realizado nas formações 

promovidas pela SME (o 

não uso de sílabas para o 

processo de alfabetização). 

Cansaço para a realização 

do curso aos sábados. 

Obrigação de aplicar 

atividades do curso, tendo 

que parar a sua rotina. 

Cansaço para a realização 

do curso que ocorria às 

sextas-feiras durante a 

noite. 

Muita leitura e encontros 

pouco dinâmicos. 

Os jogos distribuídos pelo 

MEC não vinham em 

quantidade suficiente para 

trabalhar com todos os 

alunos. 
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Novamente observa-se que a possibilidade de trabalhar com as sílabas na análise 

do sistema de escrita alfabética foi considerada um aspecto positivo, tanto para as 

professoras, quanto para a coordenadora de DRE/ Orientadora de estudo e para a 

formadora da IES. Os jogos, materiais didáticos e livros paradidáticos distribuídos pelo 

MEC também são ressaltados como aspectos positivos do PNAIC para os agentes 

citados acima. 

O trabalho em grupo e troca de experiências são citados como algo positivo para a 

Coordenadora local e para a professora alfabetizadora do 2º ano. 

 
Mas assim, que eu falo pra você, é a troca. A troca de experiência entre os 

professores e sempre a ajuda também que a professora nos dava, sabe? Das 

nossas angústias, das nossas dificuldades, nossas dúvidas; “será que estou 

fazendo certo, será que estou agindo certo?” E as atividades que a gente 

dava, ela sempre dava uma devolutiva. Então, isso eu achava muito bacana 

(excerto de entrevista com professora alfabetizadora do 2º ano). 
 

Fica evidente aqui a dificuldade do trabalho docente isolado. O curso de formação 

do PNAIC, ou qualquer outro curso, seria uma possibilidade de se reconhecer e 

constituir sua identidade de professor, que passa pelas mesmas dificuldades e dúvidas 

algo do seu trabalho e de sua carreira. Daí a importância do reconhecimento de suas 

práticas, sobretudo daquilo que dá certo, como orientação aos pares. 

Com relação aos aspectos negativos, estes se referem mais às dificuldades que as 

professoras encontraram em realizar o curso, uma vez que todas trabalham em duas 

escolas diariamente, reduzindo seu tempo para estudos e reflexão de sua prática. 

Há também aspectos negativos relacionados a questões de organização e 

administração, como por exemplo, no cadastramento dos professores no SisPacto, para 

o recebimento das bolsas de estudo, o atraso na entrega dos cadernos de formação aos 

professores, a insuficiência de materiais para trabalhar com os alunos etc. 

Outra questão reveladora é a crítica feita pela própria formadora da IES e da 

coordenadora local com relação à escolha dos formadores. Elas consideraram de baixa 

qualidade os cursos oferecidos por muitos formadores contratados pela IES. Nas 

palavras da agente: 

 
[...] Durante o ano a Universidade teve muitas trocas. Porque elas não 

ofereceram, porque elas [formadoras] não conheciam a Rede. Acho que era 

essa a questão maior. Não conheciam a Rede Municipal de Ensino. Então 

elas não sabiam por que e com quem elas estavam ali trabalhando. Penso 

que é um pouco isso (excerto de entrevista com coordenadora local da SME). 
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Esse relato é ainda confirmado pela própria formadora da IES: 

 

PESQUISADORA – E da Rede, você conhecia a rede municipal de São 

Paulo, já? 

FORMADORA – Não tanto. E eu não trabalhei com rede municipal de São 

Paulo. Eu fui formadora de uma outra Rede. 

PESQUISADORA – E você conhecia essa Rede? 

FORMADORA – Também não. Então isso é um “dificultador”. É lógico que 

eu fiz trabalhos pontuais aqui, né? Também sou uma das autoras dos 

Referenciais Curriculares de Língua Portuguesa. Então eu fiz trabalhos mais 

pontuais, não com aquele conhecimento mesmo mais profundo da Rede 

(excerto de entrevista com formadora da IES). 

 

Dessa maneira, pode-se afirmar que os cursos de formação do PNAIC, do 

município de São Paulo, no ano de 2013, nem sempre levaram em conta o trabalho dos 

professores e as práticas que já vinham sendo desenvolvidas. 

Esse seria então, um exemplo de política educacional, ou reforma, de caráter a-

histórico, que, por não levar em conta a cultura dos professores, muitas vezes fracassam, 

pois só alteram as práticas escolares superficialmente. 

No caso dos cursos de formação de professores do PNAIC, os formadores, apesar 

de possuírem os certificados e diplomas para falarem a respeito da alfabetização, não 

conheciam a prática e o funcionamento da rede de ensino do município de São Paulo, o 

que, consequentemente, deixou os cursos descontextualizados da realidade dos 

orientadores de estudo e professores. 

Com relação ao conteúdo do curso, a coordenadora de DRE/ Orientadora de 

estudos critica o fato dos cadernos serem distribuídos para todo o Brasil sem considerar 

as diferenças entre os trabalhos que já estavam sendo realizados pelas redes locais de 

ensino: 

 

[...] Acho que aquela questão, né? Do material didático, que é o suporte. Eu 

não trabalhava só com isso, mas ele tem aquelas questões que eu te falei. 

Isso prejudicava um pouco porque tinha algumas questões... Porque a gente 

não pode ser também maniqueísta “ah, isso é bom, isso é mau”. As coisas 

são dinâmicas. Esse material ele foi feito para o Brasil todo e as redes não se 

encontram no mesmo movimento de formação. Então, se você pegar a rede 

do Amazonas não é o mesmo caminho da Rede Municipal de São Paulo. 

Então eu também fico me colocando no lugar dos teóricos do MEC, porque 

se você coloca conceitos e concepções muito difíceis de serem interpretados 

ou, assim, de um nível mais avançado, você pode inviabilizar a utilização do 

material para redes que ainda estão num processo mais lento de intervenção. 

Então eu fico pensando como é difícil, num país continental como o nosso 

pensar um material único (excerto de entrevista com coordenadora de DRE / 

orientadora de estudos). 
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Outro problema apresentado pelos cadernos, segundo a coordenadora de DRE/ 

Orientadora de estudos, refere-se à superficialidade ao tratarem de outras áreas do 

conhecimento além da linguagem, como por exemplo, da História. Para esta agente, 

 

[...] o material do PNAIC deixou um pouco a desejar. Então a gente não 

pode dizer quando não é verdadeiro. Eu sinto assim, os grandes conceitos, as 

grandes temáticas estão presentes lá. A interdisciplinaridade voltou a ser 

conversada, porque ela tinha ficado apagada lá nos anos 90, 90 e poucos. 

Depois isso morreu. Foi um fracasso a tentativa de implantar uma educação 

interdisciplinar e agora o PNAIC traz essa possibilidade e voltara a refletir 

sobre. Mas o que eu sinto? Como ele é um material que quer abarcar todos 

os direitos das diferentes disciplinas, ele fica superficial, teoricamente 

falando. Então, se o professor tem leituras prévias, ele desenvolve. Se ele não 

tem, ele fica meio que patinando.” [...] “Qual era o problema? Falava-se 

muito em interdisciplinaridade, mas não tinha um autor de história, um autor 

de geografia, um autor de ciências ou biologia, né? Pra dialogar com os 

pedagogos. Eram só pedagogos falando da história, pedagogos falando da 

geografia. Nada contra, mas você tem que ir naqueles teóricos que 

estudaram a história dentro da educação. Pra isso você vai buscar 

Hobsbawm, outros autores. Estou puxando a sardinha pro meu lado, né? Na 

área de história. Então, eu acho que isso faltou. A gente colocou isso na 

avaliação final e agora pra Matemática parece que a coisa tá um pouquinho 

diferente (excerto de entrevista com coordenadora de DRE/ orientadora de 

estudos). 
 

A percepção da coordenadora de DRE/ orientadora de estudos revela a dificuldade 

dos idealizadores do PNAIC materializarem sua proposta de trabalho interdisciplinar 

com as diferentes áreas do conhecimento. Apesar de essa proposta ir ao encontro dos 

princípios de alfabetização por meio do letramento, quando vão elaborar os cadernos ou 

mesmo apresentar relatos de práticas docentes, esse tema apresenta ainda muitas 

lacunas. 

É o que revelam os depoimentos reunidos nos Quadros 8 e 9 a seguir. 

 

Quadro 8: O que pensam as coordenadoras, orientadora de estudos e formadora da IES sobre os cursos 

de formação continuada em relação à mudança das práticas docentes. 

 

Coordenadora local da SME 
Coordenadora de DRE / 

Orientadora de estudos 
Formadora da IES 

Há diferenças entre os 

professores que frequentaram e 

os que não frequentaram os 

cursos do PNAIC. Aqueles que 

frequentaram, passaram a 

trabalhar mais em grupo. 

Não existe causa e 

consequência. Os professores 

não saem do curso mudando 

totalmente suas práticas, mas 

saem com perguntas a respeito 

de sua prática e trocam 

experiências, percebendo que se 

é possível com o outro 

professor, ele também pode 

alterar sua prática. 

Seriam necessários novos dados 

e acompanhamento do professor. 

Não houve grandes mudanças 

nas práticas docentes, mas 

fizeram boas reflexões e 

retomadas de conceitos. 
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Quadro 9: O que pensam as professoras sobre os cursos de formação continuada em relação à mudança 

das práticas docentes. 

 

Professora alfabetizadora do 

1º ano 
Professora alfabetizadora do 

2º ano 
Professora alfabetizadora do 

3º ano 

Algumas práticas foram 

incorporadas durante o curso, 

devido à cobrança pela 

realização das atividades 

propostas. Porém nem sempre 

são incorporadas. Isso só 

acontece quando percebe 

mudança no aprendizado dos 

alunos de sua turma ou de 

colegas próximos. 

Ocorreram algumas mudanças 

na sua prática, mas nem tudo o 

que foi visto no curso pode ser 

considerado possível de 

aplicação em sala de aula. Além 

disso, a aplicação de algumas 

atividades propostas até 

atrapalhava no andamento da 

rotina com sua classe. 

Ocorreram algumas mudanças, 

como, por exemplo, a 

possibilidade de trabalhar com 

sílabas e fonemas. 

 

Com relação à possibilidade de mudança das práticas docentes por intermédio dos 

cursos de formação continuada, há diferentes perspectivas entre as agentes 

entrevistadas. 

Apesar de não existirem outros meios de avaliação e acompanhamento dos 

professores que frequentaram os cursos do PNAIC além das avaliações institucionais 

externas, a coordenadora local da SME, verificou, por meio de relatórios de estagiárias 

em salas de 1º ano, que haveria uma diferença entre as professoras que frequentaram e 

as que não frequentaram o curso. Entretanto, a observação que faz com relação às 

mudanças não se refere a uma alteração de perspectiva ou metodologia de alfabetização, 

pois o que relata é que as professoras passaram apenas a trabalhar mais coletivamente. 

Para a coordenadora de DRE/ orientadora de estudos e para a formadora de IES, 

as transformações não ocorrem de forma tão estanque, mas são processuais, dependem 

de reflexão e comparação entre as práticas. 

O que fica evidente no relato das professoras é que estas não alteram suas práticas 

apenas por meio da reflexão e compreensão de novos conceitos e atividades abordados e 

propostos nos cursos de formação: 

 

[...] E umas atividades que você vê que você tinha que aplicar. Eram 

atividades bacanas, mas você tinha às vezes que parar de fazer aquilo que 

você estava fazendo pra aplicar aquelas atividades. Mas tranquilo também, 

nada que não deu pra fazer, tranquilo (excerto de entrevista com professora 

do 2º ano). 

 

Aqui se pode observar que muitas das atividades propostas nos cursos de 

formação são apenas realizadas como tarefas pelos professores. Os professores-alunos 
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as consideraram como algo a mais em sua rotina, as novas atividades não substituíam 

nem se integraram à sua rotina, pois esta tinha de ser interrompida para a realização da 

“tarefa”. 

Outro exemplo disso é o que relata a professora do 1º ano: 

 

PESQUISADORA – Participar desse curso mudou a maneira de realizar o 

seu trabalho em sala de aula? 

PROFESSORA DO 1º ANO – Mudou no ano que eu estava fazendo o curso, 

que eu tinha que aplicar as atividades para levar o relatório do que tinha 

acontecido. Esse ano eu já não tenho aplicado as coisas do curso até por 

conta, né (...) de que esse ano as coisas estão muito atropeladas, tal. Eu não 

tenho conseguido, não (excerto de entrevista com professora do 1º ano). 

 

Isso pode ser entendido, pelo fato de que os professores nem sempre alteram suas 

práticas porque frequentaram cursos de formação, pois para que ocorram mudanças no 

seu trabalho, o professor tem de certificar-se de que elas não vão comprometer os 

conteúdos que consideram importantes para a aprendizagem dos seus alunos, bem como 

tem de ver/confirmar, na prática, que as modificações são relevantes para o aprendizado 

deles. Dessa maneira, a mudança da prática docente requer tanto reflexão quanto 

transformação de conhecimentos e crenças (MARCELO e VAILLANT, 2009). 

 

Quadro 10: Como as coordenadoras, orientadora de estudos e a formadora da IES declaram perceber a 

participação e importância dos professores no processo de elaboração e implementação do curso de 

formação do PNAIC no município de São Paulo em 2013. 

 

 Coordenadora local da 

SME 
Coordenadora de DRE / 

Orientadora de estudos 
Formadora da IES 

Material 

didático 

O material didático não 

apresenta nada de novo. 

Trata daquilo que já vem 

sendo feito pelos 

professores. Eles foram 

elaborados a partir da 

prática de formação de 

professores pelo CEEL 

ligado à Universidade 

Federal de Pernambuco. 

Esses cadernos foram 

desenvolvidos por 

especialistas e teóricos, 

sem a participação direta 

de professores das redes de 

ensino. 

O material é fraco e 

superficial, pois não tem a 

participação de 

especialistas de outras 

áreas do conhecimento 

além da pedagogia e 

linguística. 

Os exemplos de relatos de 

professoras estavam 

deslocados das questões 

teóricas. 

A linguagem dos cadernos 

de formação é acessível 

aos professores e 

apresentam exemplos de 

práticas reais para ilustrar 

os textos e temas tratados. 

Cursos 

presenciais 

Retomam a prática dos 

professores, buscam 

compreender as teorias que 

Nos cursos, por sua vez, as 

experiências e práticas dos 

professores eram levadas 

Os cursos de formação 

variaram muito, pois 

dependiam do formador, 
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fundamentam essas 

práticas. 
em conta tentando alinhá-

las às discussões dos 

cadernos de formação. 

de sua experiência e 

trajetória de formação. 

 

Quadro 11: Como as professoras declaram perceber a participação e importância dos professores no 

processo de elaboração e implementação do curso de formação do PNAIC no município de São Paulo em 

2013. 

 

 Professora alfabetizadora 

do 1º ano 
Professora 

alfabetizadora do 2º ano 
Professora 

alfabetizadora do 3º ano 

Material 

didático 

Com relação aos “Direitos 

de Aprendizagem”, 

trazidos pelos cadernos de 

formação, nem tudo o que 

era proposto condizia com 

o que era possível de ser 

“aprofundado” em sala de 

aula. 

Alguns textos eram um 

pouco distantes daquilo 

que se faz na prática, pois 

tudo sai muito perfeito e 

com facilidade. 

Os textos eram bons, mas 

não traziam novidades 

com relação àquilo que os 

professores já estavam 

realizando em sala de aula. 

Cursos 

presenciais 

No curso presencial, as 

práticas trazidas pelas 

professoras davam 

embasamento às 

discussões. 

No curso era possível 

discutir as práticas 

desenvolvidas pelos 

docentes em sala de aula. 

No curso, sempre eram 

consideradas as opiniões 

dos professores, mesmo 

que estas não fossem 

iguais às da orientadora de 

estudos. 

 

Com relação aos Cadernos de Formação, a coordenadora local da SME, a 

formadora da IES e a professora alfabetizadora do 3º ano, acreditam que é um bom 

material e que os textos e os relatos de práticas ali expostos são condizentes com o 

trabalho docente e levam em conta aquilo que os professores vêm desenvolvendo em 

sala de aula, apesar de a professora achá-los repetitivos, pois não trazem grandes 

novidades além daquilo que os professores do município já vem discutindo em seus 

cursos de formação propostos pela DOT-P. 

A coordenadora de DRE/ orientadora de estudos, no entanto, critica o material por 

não apresentar relatos de práticas que estejam de acordo com as questões teóricas 

problematizadas nos cadernos de formação: 

 

PESQUISADORA – Sim. Você acha que o material leva em conta o 

conhecimento dos professores? 

COORDENARORA DE DRE/ ORIENTADORA DE ESTUDOS – Eu 

acredito que, teoricamente sim. Mas eu não creio que eles tenham feito um 

estudo de caso. Em alguns casos aparecia no material. Não vou dizer que 

não. Aparecia lá “professora tal fez tal coisa e tal coisa”. Mas eu sentia que 

às vezes estava deslocado um pouco da questão teórica. Então, assim, 

precisa melhorar um pouquinho essa questão do professor, da experiência 

do professor e até dos fracassos, daquilo que não dá certo, daquilo que não 
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deu certo. Poderia ter um cuidado um pouquinho melhor nesse sentido 

(excerto de entrevista com coordenadora de DRE/ orientadora de estudos). 

 

As professoras alfabetizadoras do 1º e 2º ano ainda reforçam a crítica aos 

cadernos de formação, argumentando que muito do que era apresentado como “boas 

práticas” ou sugerido para aplicação, era distante da realidade da sala de aula. 

 

Tem aqueles textos que às vezes a gente lê e fala “ah, a pessoa está 

viajando”. Porque dentro de uma sala de aula não é bem assim, também. 

[...] Mas sempre tinha aqueles textos que você lê, em que tudo dá certo. 

Mesmo vídeos que você vê. “Nossa Senhora!” Tudo bonitinho, tudo dá certo. 

E você vê que em sala de aula existem muitos atropelos e que não é também 

sempre assim, né? Não é sempre com aquele final feliz, aquele conto de fada 

que tudo é bonitinho dentro da sala de aula, né? Então... (excerto de 

entrevista com professora do 2º ano). 

 

Com relação aos cursos presenciais, apesar da ressalva da formadora da IES de 

que variaram muito, dependendo dos formadores e orientadores, estes foram vistos de 

forma positiva no que se refere à consideração das práticas docentes como relevantes. 

As professoras entrevistadas, apesar de indicarem algumas críticas ao curso de 

formação, acreditam que ele foi de suma importância para mantê-las atualizadas e 

proporcionar-lhes conhecimentos para melhorar sua prática. 

Mesmo que todas as professoras afirmaram que nos cursos presenciais seu 

conhecimento e sua prática eram levados em consideração, nem sempre pensavam o 

mesmo sobre os cadernos de formação. Essa é uma questão relevante com relação ao 

sucesso ou fracasso de uma reforma ou, nesse caso, de um programa de formação de 

professores. 

As entrevistas realizadas até o momento sugerem a existência de distintos 

interesses e “culturas” para os diferentes agentes que participaram do processo de 

implementação dos cursos de formação do PNAIC em São Paulo, no ano de 2013. 

Fica evidente na fala das coordenadoras e da formadora, uma tentativa de defesa e 

adesão aos ideais e proposta do Pacto. Com o apoio do conceito de “cultura dos 

gestores” de Viñao Frago (2006) é possível afirmar que essa adesão está relacionada 

não apenas ao interesse, mas à “cultura” de um grupo, voltada para a obtenção de 

resultados, ou seja, interessa aos gestores que os professores coloquem a proposta do 

Programa em prática. Já as professoras, avaliam o PNAIC mais pautadas por questões 

do cotidiano escolar, apresentando características próprias da “cultura dos professores”. 
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Em nenhuma das entrevistas, entretanto, ocorreram críticas aos ideais ou ao 

formato dos cursos de formação de professores, nem mesmo, à relação entre programas 

de formação de professores com questões mais gerais, políticas, por exemplo. As 

críticas feitas, sobretudo pelas professoras, limitavam-se a questões procedimentais e 

metodológicas dos cursos. 

 

4.2. A especificidade do município de São Paulo 

 

O PNAIC passou a ser implementado no município de São Paulo entre os anos de 

2012 e 2013, justamente na transição do mandato do prefeito Kassab (PSD) para o 

Haddad (PT). Este dado torna-se relevante, na medida em que foram observadas 

algumas mudanças e trocas de agentes no processo de implementação do PNAIC em 

São Paulo. Essas trocas teriam ocorrido pela possível ligação de alguns agentes com os 

partidos acima relacionados. 

Com relação à entrevista feita com a coordenadora de DRE/ orientadora de 

estudos, as questões políticas foram ressaltadas em alguns momentos: 

 

PESQUISADORA – E agora sobre o curso de formação de professores 

alfabetizadores do PNAIC: Como você ficou sabendo sobre o curso de 

formação de alfabetizadores do PNAIC? 

COORDENARORA DE DRE/ ORIENTADORA DE ESTUDOS – Quando 

eu fui convidada a participar dessa equipe aqui de DOT, né? Que está ligada 

à DRE, a minha história, né? De alfabetizadora, porque na época da gestão 

da Marta eu já trabalhei no PROFA. Eu era formadora do PROFA na época. 

Não sei se você conhece esse programa que, na realidade, ele é o “vovô” do 

PNAIC. Ele desencadeou uma discussão de formação de alfabetização e 

letramento aqui em São Paulo na época da Marta e eu era formadora do 

PROFA. E, quando nós chegamos aqui, essa nova gestão, algumas pessoas 

da gestão anterior continuaram fazendo parte da equipe e tinham sido 

indicadas como orientadores de estudo. Aqui nessa DRE não houve na 

gestão do Kassab uma democratização desse querer ser orientador de estudo 

como em algumas outras DRE aconteceu. O coordenador lançou um e-mail 

para todas as escolas, abrindo uma inscrição para os interessados serem 

orientadores de estudo. Aí o que valia? Experiência dentro da área, 

formação acadêmica, experiência com alunos, sendo professor alfabetizador. 

Aqui isso não aconteceu. Desde a diretora regional de educação, que tinha 

se inscrito pra ser orientadora de estudo, até as pessoas da DRE, todos se 

inscreveram. Então, não tinha sobrado vaga nenhuma. O que aconteceu? 

Quando trocou a gestão muitos desses que haviam dado o nome porque 

acreditavam que o Kassab ganharia a eleição. Kassab, não, o Serra 

ganharia a eleição, recuaram. Entregaram os cargos. Por isso, só por isso, 

eu pude me interessar por uma das vagas. Fui aceita e quando houve a 

construção da equipe eu fui eleita a representante pelo histórico profissional 

que eu tinha (excerto de entrevista com coordenadora de DRE/ orientadora 

de estudos). 
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A coordenadora local também faz um adendo à questão da troca de governo e sua 

influência da escolha dos agentes da formação do PNAIC no município de São Paulo: 

 

PESQUISADORA – Você poderia descrever, em geral, a rotina de um desses 

encontros presenciais de formação? 

COORDENADORA LOCAL – Bom... a gente já teve de tudo, né? Então, 

assim, vou ser bem sincera com você, porque é sua pesquisa, de repete você 

quer, de repente você põe ou não. No início a resistência foi muito grande. 

Eu não sei se a resistência era contra o partido do PT ou se era contra o 

PNAIC. 

PESQUISADORA – Resistência de quem? 

COORDENADORA LOCAL – Dos orientadores de estudo, que foram 

selecionados. [...] 

PESQUISADORA – Mas todas as orientadoras e orientadores se inscreveram 

por vontade própria? 

COORDENADORA LOCAL – Por vontade própria. E por vontade própria, 

também, muitos saíram.  E por vontade própria, também, eles queriam ficar 

mudando o tempo todo [...] (excertos de entrevista com coordenadora local da 

SME). 

 

Essas falas são reveladoras de como as questões políticas e burocráticas se 

sobrepõem, muitas vezes, às questões pedagógicas e educacionais. Segundo Viñao 

Frago (2000) essa seria uma característica da cultura escolar administrativa. Dessa 

maneira, é possível afirmar que as questões que envolveram a formação continuada de 

professores alfabetizadores de São Paulo, em 2013 também são questões políticas, além 

de questões metodológicas. 

Com relação à questão metodológica destaca-se o fato de que a adesão do 

município de São Paulo a um pacto federal representou a mudança de uma orientação 

metodológica e perspectiva de alfabetização que vinham sendo desenvolvido por suas 

DOT-P. 

 

[...] Ele foi parte de um processo, né? Então eu acho que isso foi importante. 

Para São Paulo, especificamente, São Paulo estava de costas para as 

políticas federais de formação. São Paulo não participou do “Pró-

letramento”. São Paulo tinha parado no “PROFA”, no “Letra e Vida”, no 

“Ler e escrever”, né? E assim, meio de costas mesmo para as políticas 

federais. Então, quando o PNAIC, ele chega, ele assusta também. É uma 

política pública federal e tem uma contradição aí. Por mais que alguns 

gostem, é muito difícil nesse sentido (excerto de entrevista com formadora da 

IES). 

 

Segundo a formadora da IES, o município de São Paulo teria deixado de aderir às 

políticas de formação de alfabetizadores propostas pelo governo federal, se isolando em 

meio a uma concepção de alfabetização que está sendo disseminada por todo o país. 
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A formação de professores do PNAIC no município de São Paulo teve seu caráter 

“multiplicador” ainda mais intensificado. Pois, enquanto em outras redes de ensino 

menores os professores sempre recebiam sua formação diretamente dos orientadores de 

estudos, em São Paulo, muitas reuniões eram feitas com os coordenadores pedagógicos, 

para que fossem repassados os conteúdos e discussões aos professores, em suas 

unidades escolares: 

 

PESQUISADORA - Quando você diz que ajuda nas formações, você faz 

formações com professores, diretamente com professores, ou com 

orientadores de estudo, como, por exemplo, no caso do “PNAIC”, ou com 

coordenadores pedagógicos? 

COORDENADORA LOCAL – A nossa função aqui é possibilitar essa 

formação. Então quando a gente faz reunião, quando a gente faz reuniões, a 

gente faz com os diretores de “DOT” e a gente chama o responsável pelo 

“PNAIC” junto. São treze “DRE”. Então, nós não temos espaço para 

reunião aqui, infelizmente. Então, a gente chama duas ou três pessoas por 

Diretoria Regional. A gente trabalha a formação dessas pessoas, que devem 

trabalhar a formação dos “CP”, que devem trabalhar a formação dos 

professores. A gente, a Secretaria Municipal, não consegue atender todos, é 

um número muito grande. Só se a gente chamasse todo mundo pro 

“Itaquerão”, mesmo assim ia ser um show, né? Não ia ser uma formação 

(excerto de entrevista com coordenadora local da SME). 

 

Assim, os coordenadores pedagógicos do município de São Paulo também podem 

ser considerados agentes multiplicadores, uma vez que passaram a formar professores 

em suas unidades escolares de forma a multiplicar aquilo que lhes foi apresentado, 

ensinado e discutido em cursos nas DOT-P. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

ALFABETIZADORES DO PNAIC E A QUALIFICAÇÃO DO 

ENSINO NAS ESCOLAS PÚBLICAS  

NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

A análise dos documentos oficiais e das entrevistas com algumas das agentes da 

implantação do PNAIC no município de São Paulo em 2013 permitiu que se chegasse a 

algumas conclusões com relação ao modelo de política educacional, de concepção de 

formação docente, de alfabetização e letramento e de indivíduo e sociedade, propostos 

por tal programa federal. 

Tais constatações serão apresentadas a partir dos subtemas utilizados na 

classificação das pesquisas do levantamento bibliográfico. Isso porque, pretende-se 

demonstrar como o presente estudo dialoga com tais subtemas dentro da área formação 

continuada de professores e sistematizar as conclusões obtidas por meio da análise 

documental e das entrevistas. 

Com relação ao subtema neoliberalismo e formação de professores, a legislação 

nacional que orientou a execução desse Pacto em nível local, no ano de 2013 e o 

material didático produzido e distribuído pelo MEC para os cursos de formação dos 

alfabetizadores, revelaram as características do programa como relacionadas ao projeto 

de sociedade com princípios neoliberais, dentre os quais se destaca a natureza de 

eficiência e minimização de custos, por meio de um modelo de formação com "efeito 

cascata", onde os orientadores de estudo tiveram formação em contato mais direto com 

professores, nas Instituições de Ensino Superiores e, posteriormente, lecionaram a um 

maior número de professores alfabetizadores em polos regionais de formação. 

Além disso, pode-se relacionar com os princípios desse modelo de Estado a forma 

autoritária como foram elaborados os cursos e os materiais, deixando de lado as 

professoras alfabetizadoras e suas práticas, optando-se pelas publicações de um grupo 

de pesquisadores acadêmicos do CEEL/PE. Observou-se na implantação dos cursos de 

formação de professores do PNAIC uma clara separação entre aqueles que discutiram e 

elaboraram os materiais, as referências curriculares e pedagógicas e os que as 

executaram.  

Ainda com relação aos mesmos ideais, verificou-se a tendência de considerarem-

se os procedimentos técnicos e metodológicos, a utilização de materiais distribuídos 
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pelo MEC e uso das tecnologias como necessárias e relevantes na prática docente. 

Entretanto, ao destacar tais elementos como fundamentais, o programa deixou de lado a 

problematização de outras questões – teóricas, sócio-históricas e políticas – tão 

relevantes para a compreensão dos processos de desenvolvimento profissional e de 

práticas docentes transformadoras que envolvem a alfabetização. 

Por outro lado, seguindo a perspectiva do segundo subitem, formações de 

professores: ações nacionais e controle, ao analisar-se o PNAIC dentro do contexto de 

um Estado Regulador, esse Pacto pode ser entendido como uma prática governamental 

de regulação social, atuando desde as relações entre o nível federal e os níveis estaduais 

e municipais, como uma política de indução, até a padronização das práticas docentes, 

como forma de controle social, por meio das prescrições metodológicas. 

A referida legislação mostrou como, a partir de diferentes atribuições, os estados e 

municípios, instâncias locais, passariam a assumir a responsabilidade de execução do 

Pacto, enquanto que à instância federal caberia a elaboração dos princípios, materiais e 

tecnologias, bem como a avaliação e controle dos resultados. 

Os materiais de formação dos professores, por sua vez, evidenciaram orientações 

de controle e regulação da prática docente, por apresentarem, prescrições pedagógicas e 

metodológicas e planilhas de administração e gestão das classes como instrumentos 

necessários à alfabetização dos alunos e, consequentemente, à eficiência do trabalho dos 

professores. 

No que se refere ao terceiro subitem, os modelos e concepções de formação de 

professores subjacentes, foi possível observar que a proposta de implementação do 

curso de formação de docentes do PNAIC em São Paulo, obedeceu à hierarquia 

preceituada na citada legislação, que dispõe sobre a sua organização. Essa concepção foi 

compreendida a partir das políticas educacionais brasileiras que vêm ocorrendo nas 

últimas décadas, mais especificamente as de formação de professores, como ações que 

se caracterizam por privilegiar aspectos técnicos e metodológicos, em detrimento dos 

políticos e sociais e pela regulação das redes de ensino e das práticas docentes, por parte 

do Estado. 

Partindo dessa concepção, espera-se que o professor possua as habilidades e 

competências necessárias para a aplicação das propostas elaboradas por especialistas, 

técnicos e legisladores. Isso implica, entretanto, num distanciamento entre o trabalho 

intelectual e o prático, mantendo, muitas vezes, em confronto os interesses, os objetivos 

e as culturas dos professores e dos gestores. 
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Quanto ao quarto subitem, efeitos e resultados da formação continuada nas 

práticas /concepções docentes, foi possível constatar que as professoras, por sua vez, 

não aderiram passivamente às propostas que lhes foram impostas, mas refletiram e 

confrontaram-nas às suas práticas. Sua experiência acumulada, a rotina diária nas 

escolas e salas de aula, suas concepções, crenças e conhecimentos sobre o ensino e 

sobre os alunos constituíram filtros, por meio dos quais analisaram, receberam, 

aceitaram, reformularam ou negaram as informações e orientações recebidas. 

No caso dos cursos presenciais, observou-se que, apesar dos professores 

perceberem que seu trabalho e prática eram levados em conta nas rotinas dos encontros 

presenciais, o mesmo não ocorreu na elaboração dos cadernos e na formação dos 

orientadores de estudos, uma vez que parte dos formadores desconhecia a realidade dos 

professores da Rede. 

As professoras afirmaram terem gostado da formação, destacando como positivo 

o trabalho com os alunos por meio da ideia de “consciência fonológica”. A satisfação 

das professoras nesse ponto pode ser entendida por lhes permitir maior autonomia a sua 

prática. Quando os autores do material didático legitimaram a "consciência fonológica" 

para a alfabetização, as professoras sentiram-se mais livres para o uso de diferentes 

métodos de alfabetização no seu cotidiano. 

Mas as professoras também foram críticas ao afirmarem que o material do curso 

não trazia grandes novidades com relação àquilo que já vinha sendo trabalhado na rede 

de ensino municipal - o que evidenciou a desconsideração e distanciamento entre a 

proposta dos reformadores e legisladores e a prática já existente nas DOT-P, a 

experiência acumulada e compartilhada pelas/os professoras/es alfabetizadoras/es nas 

escolas da SME/SP. 

Verificou-se ainda que a concepção de alfabetização proposta nos documentos e 

cursos do PNAIC em 2013 é a do letramento, isto é, os alunos devem ser alfabetizados 

de modo que possam interagir socialmente a partir dos diversos gêneros orais e textuais. 

Entretanto, essa concepção implica numa perspectiva do alfabetismo fraco, ou seja, uma 

formação que parte de pressupostos sociais, mas não favorece a transformação das 

relações sociais desiguais. Essa concepção de alfabetização caracteriza-se, segundo os 

termos de Soares (2010), por ser progressista liberal, ligada a um projeto que objetiva o 

enquadramento dos indivíduos no modelo de sociedade existente. 

Dessa maneira, é possível afirmar que tanto as concepções de formação de 

professores e de alfabetização e letramento presentes no PNAIC convergem para um 
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mesmo ideal de sociedade e indivíduo, no qual a formação, seja ela profissional ou 

elementar, é essencial para formatar e sujeitar os indivíduos (professores e alunos) a um 

modelo de gestão governamental por meio da regulação social. Nesse modelo de gestão 

e controle social os sujeitos devem se apropriar de habilidades e competências 

necessárias e suficientes para a implementação de um ideal de sociedade, que nesse 

caso, pode ser caracterizado pela não intervenção da realidade social enfrentada nesse 

país de desigualdades sociais e econômicas. 

Com isso, confirma-se a hipótese de que no curso de formação de alfabetizadores 

do PNAIC, os professores têm pouca autonomia nos processos de formação continuada, 

nos quais são privilegiadas ações formativas hegemônicas, que não apenas 

desconsideram as culturas dos professores e, com isso suas práticas e concepções, como 

também as regulam. Esse modelo de formação de professores alfabetizadores contém 

concepções autoritárias de formação profissional docente, no qual as decisões são 

tomadas considerando-se, sobretudo, a aplicação de disposições legais, orientações 

uniformes, regulação de práticas, privilegiando aspectos técnicos e metodológicos em 

detrimento de conhecimentos sobre as questões humanas, políticas e sociais envolvidas 

na alfabetização. 

Apercebendo-se que tal modelo de formação não tem contribuído para o 

desenvolvimento profissional docente, pois não qualifica os professores de modo que 

possam ser autônomos e reflexivos com relação a seu trabalho, reconhece-se que a 

qualidade do ensino nas escolas públicas, aqui, em específico, as do município de São 

Paulo, não pode ser considerada consequência imediata de um curso de formação de 

professores como o proposto pelo PNAIC. 

A qualificação do ensino das escolas públicas, por outro lado, só pode ser 

consequência de ações que valorizem o desenvolvimento profissional docente e o 

magistério, possibilitando formações mais efetivas e que permitam que o professor seja 

protagonista de sua prática. Além de políticas que garantam as condições objetivas de 

trabalho necessárias às escolas e aos professores. 

Portanto, o problema, não é apenas a invenção de programas de formação de 

professores em cima de programas, mas a impossibilidade dessas ações de permitirem a 

configuração de profissionais capazes de criarem e recriarem suas próprias experiências 

e práticas, de forma reflexiva e convincente. 

Não se pretende com esse trabalho esgotar o tema referente à formação de 

professores alfabetizadores no Brasil, nem no município de São Paulo. Tampouco, 
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ambiciona-se encontrar as soluções para as questões que permeiam as políticas de 

formação e as práticas docentes, sobretudo as de qualificação do ensino público.  

Entretanto, buscou-se pistas sobre quais foram as concepções subjacentes na 

elaboração do PNAIC e sua implementação pela DOT-P no município de São Paulo, em 

2013, para identificar possíveis características desse Pacto com o modelo de Estado e as 

políticas educacionais que vêm sendo elaboradas e executadas recentemente em nosso 

país.  

Dessa maneira, fica aqui uma pequena contribuição para a crítica ao modelo de 

políticas educacionais e às ações governamentais recentes, sobretudo com relação à 

formação de professores alfabetizadores, e uma enorme esperança de que tais políticas e 

ações se tornem mais democráticas aos professores e alunos.  
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ANEXO 1: Roteiro para análise de documentos 

 

Identificação do documento: 

Título: 

Data: 
Órgão responsável pela elaboração/ autoria: 
Destinatário e circulação: 
Contexto de origem: 

Estrutura do documento: 

Forma de apresentação das ideias: 
Composição do documento:  

Principais ideias e orientações contidas no documento: 

Objetivos: 
Assunto: 
Concepção de formação de professores contida no documento:  
Concepção de alfabetização contida no documento: 

Referenciais contidas no documento: 
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ANEXO 2: Roteiro de entrevista com professores 
 

Sobre sua relação com o magistério 

• Há quanto tempo é professora? 

• Você trabalha em quantas escolas? Em qual rede: estadual, municipal ou particular? 

• Atualmente, você é professor em exercício de qual ciclo/ ano? 

• Quais foram as séries/anos nos quais lecionou nos anos de 2012 e 2013? 

• Você tem preferência por trabalhar em algum ciclo ou ano de ensino? Por quê? 

 

Sobre sua trajetória de formação 

• Você estudou em que tipo de escola, pública ou privada, durante o Ensino Fundamental, Médio e Superior? 

• Com que tipo de curso iniciou sua carreira no magistério: curso normal ou superior? Qual o ano de 

conclusão? 

• Ao longo de sua carreira no magistério você teve oportunidade de frequentar outros cursos de formação? 

Quais? 

• Qual foi o último curso que realizou (sem contar o curso de formação de alfabetizadores do PNAIC)? 

• Em sua opinião, esses cursos (ou algum deles) serviram para mantê-la atualizada? Por quê? 

• Esses cursos (ou algum deles) ofereceram-lhe conhecimentos relevantes? Por quê? 

• Esses cursos (ou algum deles) fizeram você mudar sua atuação como professora? De que maneira? 

• Esses cursos (ou algum deles) ajudaram-na melhorar sua prática? De que maneira? 

• Você encontrou ou encontra alguma dificuldade na realização de cursos para sua formação continuada? De 

que tipo? (Quanto à motivação, ausência de temas interessantes, falta de tempo, custos financeiros, falta de 

divulgação de cursos, outras razões.) 

 

Sobre o curso de formação para professores alfabetizadores do PNAIC 

• Como ficou sabendo a respeito do curso de formação de alfabetizadores do PNAIC? 

• Por que se inscreveu e cursou durante o ano de 2013? 

• Você tinha alguma expectativa com relação ao curso? Quais? Elas foram atingidas ou superadas? Por quê? 

• Você percebeu alguma diferença entre o curso de formação de alfabetizadores do PNAIC e o curso de 

Pedagogia? Qual? 

• Dentre as atividades realizadas no curso, você poderia citar uma ou mais que considerou importante? Por 

quê? 

• Você poderia descrever a rotina, em geral, de um encontro presencial de formação? 

• Era realizada a leitura dos cadernos de formação dos professores? De que maneira? Com que frequência? 

• Havia realização de atividades em grupo? De que tipo? Com que frequência? E individuais? De que tipo? 

Com que frequência? 

• Você considerou suficiente o apoio e orientação recebidos? Por quê? 

• Em sua opinião seus conhecimentos docentes eram considerados relevantes na realização de atividades e ao 

longo das discussões? De que maneira? 

• Em sua opinião, os textos e atividades propostas eram condizentes com sua prática diária na sala de aula? 

Explique. 

• Além dos encontros presenciais de formação, os conteúdos e objetivos do curso eram retomados em outros 

momentos ou espaços, como em reuniões pedagógicas, horário de JEIF etc.? De que maneira? 

• Dentre as atividades realizadas, quais as que mais você gostava de fazer? Por quê? 

• Quais aspectos do curso de formação de alfabetizadores do PNAIC você considerou positivos? Por quê? 

• Quais os aspectos negativos? Por quê? 

• Participar dessa formação mudou sua maneira de realizar seu trabalho em sala de aula? De que maneira? 

• Você encontrou alguma dificuldade na realização do curso? De que tipo? (conciliar o tempo de estudo com 

outras atividades no trabalho e em casa; a distância do polo; a compreensão de algum conteúdo; o uso de 

recursos tecnológicos.) 

 

Perfil dos professores 

Idade:      Sexo:     

Estado civil:      Filhos: 

Onde nasceu?      Onde cresceu? 

Há quanto tempo reside em São Paulo? 

Seu cônjuge trabalha?   Qual a profissão? 

Qual é o tipo de sua moradia? (casa própria, alugada ou cedida) 

Qual é a renda familiar?  

Quantas pessoas moram na casa? 

O que costuma fazer nos momentos de descanso? Sai a passeios, museus, teatro, cinema, shows, assiste TV, lê livros? 

Com que frequência? Assina algum jornal ou revista? Quais? 

Dispõe de quais recursos no seu dia a dia? 

(   ) TV a cabo 

(   ) Computador 

(   ) Carro  
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ANEXO 3: Roteiro de entrevista com coordenadores, orientadores de estudo e 

formadores 
 

Sobre sua relação com o magistério 

• Qual é o cargo e função que desempenha atualmente? Há quanto tempo ocupa esse cargo e função? 

• Quais são suas principais atribuições? 

• Você já trabalhou em escola, como professor (a)? Por quanto tempo? 

• Se sim, por que deixou a sala de aula? 

• Acha que seu trabalho se relaciona com o trabalho dos professores que lecionam? De que maneira? 

• Você costuma frequentar escolas, salas de aula? Com que frequência? Por qual motivo? 

• O que acha essencial para que um professor tenha sucesso no seu trabalho? Por quê? 

 

Sobre sua trajetória de formação 

• Você estudou em que tipo de escola, pública ou privada, durante o Ensino Fundamental, Médio e Superior? 

• Ao longo de sua carreira você teve oportunidade de frequentar outros cursos de formação, além da 

graduação? Quais? 

• Qual foi o último curso que realizou (sem contar o curso de formação de alfabetizadores do PNAIC)? 

• Em sua opinião, esses cursos (ou algum deles) serviram para mantê-la atualizada? Por quê? 

• Esses cursos (ou algum deles) ofereceram-lhe conhecimentos relevantes? Por quê? 

• Esses cursos (ou algum deles) ajudaram-na melhorar sua prática? De que maneira? 

• Você encontrou ou encontra alguma dificuldade na realização de cursos para sua formação continuada? De 

que tipo? 

 

Sobre o curso de formação para professores alfabetizadores do PNAIC 

• Como ficou sabendo a respeito do curso de formação de alfabetizadores do PNAIC? 

• Qual função desempenha no processo de implementação do PNAIC no município de São Paulo? 

• Dentre as atividades realizadas no curso, você poderia citar uma ou mais que considerou importante? Por 

quê? 

• Você poderia descrever a rotina, em geral, de um encontro presencial de formação de orientadores? 

• Em sua opinião, o que considerou essencial dentre as atividades e ideias propostas por esse curso para que 

os professores alfabetizadores tivessem bom desempenho em suas práticas? 

• Em sua opinião, os conhecimentos docentes eram considerados relevantes na realização de atividades e ao 

longo das discussões? De que maneira?  

• Em sua opinião, os textos e atividades propostas nos cadernos de formação eram condizentes com a prática 

diária dos professores? Explique. 

• Em sua opinião, os conhecimentos docentes eram considerados relevantes na elaboração dos caderno de 

formação? De que maneira? 

• Dentre as atividades realizadas, quais as que considerou mais importante? Por quê? 

• Quais aspectos do curso de formação de alfabetizadores do PNAIC você considerou positivos? Por quê? 

• Quais os aspectos negativos? Por quê? 

• Você acha que a participação nessa formação mudou a maneira dos professores alfabetizadores realizarem 

seu trabalho? De que maneira? 

• Você acha que os professores encontraram alguma dificuldade na realização desse curso? De que tipo? 

 

Perfil dos coordenadores e orientadores 

Idade:      Sexo:     

Estado civil:      Filhos: 

Onde nasceu?      Onde cresceu? 

Há quanto tempo reside em São Paulo? 

Seu cônjuge trabalha?   Qual a profissão? 

Qual é o tipo de sua moradia? (casa própria, alugada ou cedida) 

Qual é a renda familiar?  

Quantas pessoas moram na casa? 

O que costuma fazer nos momentos de descanso? Sai a passeios, museus, teatro, cinema, shows, assiste TV, lê livros? 

Com que frequência? Assina algum jornal ou revista? Quais? 

Dispõe de quais recursos no seu dia a dia? 

(   ) TV a cabo 

(   ) Computador 

(   ) Carro 


