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RESUMO 

Esta pesquisa tematiza a formação de professores(as) da Educação Infantil no 
contexto do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) desenvolvida 
no estado do Rio Grande do Norte (RN) no período de outubro de 2017 a maio de 
2018. No curso das mudanças políticas, a inclusão da Educação Infantil na edição 
do Pnaic (2017/2018) torna-se um “arranjo” como resposta as reivindicações da 
área, contudo, essas mudanças, além de desconsiderar o percurso de construção de 
uma formação, que contou com uma pesquisa interinstitucional sobre o lugar da 
linguagem oral e escrita na Educação Infantil, com intenso debate acadêmico entre o 
MEC e universidades públicas, provocou controvérsias na área e preocupação de 
uma possível antecipação para crianças de 0 a 5 anos de experiências específicas 
do Ensino Fundamental. Nesse contexto, o objetivo do nosso trabalho foi investigar 
sentidos atribuídos por participantes – formadores e cursistas – à formação para 
professores da Educação Infantil desenvolvida no contexto do Pnaic/RN 
(2017/2018). Conhecer esses sentidos/interpretações é crucial para construção das 
políticas, para refleti-las e apontar aspectos que podem contribuir para a 
compreensão de seus efeitos, de seus desdobramentos e de suas reconfigurações. 
Consideramos neste estudo que a Educação Infantil tem por finalidade promover o 

desenvolvimento integral (BRASIL, 1996; 2009), respeitando as características “do 
ser criança” - ludicidade, imaginação e criação - e as especificidades da infância 
(KRAMER, 2005; 2006; 2011 e 2013). O trabalho com a leitura e escrita constitui-se 
a partir de uma perspectiva de escrita como linguagem, produção de sentidos, na 
qual o seu uso nas interações concretas designa as suas diferentes funções e 
modos de utilização/produção (BAPTISTA, 2010; SMOLKA, 2012). Compreendemos 
que os processos formativos, não se constituem processos homogêneos e nem 
lineares, por isso, nos ancoramos em Lopes (2004, 2013), Nóvoa (1995, 2002, 
2017); Sarmento, T. (2002, 2009, 2021), para compreender que a 
formação/constituição do ser professor abrange todas as interações de sua história 
de vida, em especial aquelas que dão sentido às suas escolhas, às suas práticas e 
que se constituem em diferentes instâncias e espaços formativos. E ainda, 
ancoradas nos fundamentos da abordagem histórico-cultural de Vigotski (1896-
1934) para pesquisa sobre processos humanos e nas proposições do dialogismo de 
Mikhail Bakhtin (1895-1975) desenvolvemos uma pesquisa de natureza bibliográfica 
e empírica, utilizando como procedimentos de construção dos dados a pesquisa 
documental e a entrevista semiestruturada individual com 16 participantes, sendo 04 
formadoras regionais, 03 formadoras locais e 09 cursistas. Na interlocução entre o 
“eu” e os “outros” em um processo dialógico de produção de sentidos possíveis, pelo 
lugar que cada uma ocupa, sobre o vivido, buscamos analisar eixos concernentes 
aos processos de significação, a adesão, ao contexto e as estratégias formativas, e 
ainda, sobre o trabalho pedagógico com a leitura e a escrita e as possíveis 
limitações da formação. Esses sentidos – modos singulares de apropriação-
significação por parte dos participantes – nos dão pistas para repensar os modelos e 
práticas de formação continuada, e que estes precisam ser alicerçados na reflexão e 
interação com os pares sobre questões pertinentes a própria prática.  
 
Palavras-chave: Educação Infantil, Formação continuada, Pnaic 2017. 
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ABSTRACT 

This research thematizes the training of Early Childhood Education teachers in the 

context of the National Pact for Literacy in the Right Age (PNAIC) developed in the 

state of Rio Grande do Norte (RN) from October 2017 to May 2018. In the course of 

political changes, the inclusion of Early Childhood Education in the edition of Pnaic 

(2017/2018) becomes an "arrangement" in response to the claims of the area, 

however, these changes, besides disregarding the course of construction of a 

training, which included with an inter-institutional research on the place of oral and 

written language in Early Childhood Education, with intense academic debate 

between MEC and public universities, provoked controversies in the area and 

concern about possible anticipation for children from 0 to 5 years of specific 

experiences in Elementary School . In this context, the objective of our work was to 

investigate meanings attributed by participants - trainers and course participants - to 

the training for Early Childhood Education teachers developed in the context of 

Pnaic/RN (2017/2018). Knowing these meanings/interpretations is crucial to 

understand the policies themselves, reflecting on them and pointing out aspects that 

can contribute to the comprehension of their effects, their deployment and their 

reconfigurations. We consider in this study that Early Childhood Education aims to 

promote integral development (BRASIL, 1996; 2009), respecting the characteristics 

of “being a child” - playfulness, imagination and creation - and the specifics of 

childhood (KRAMER, 2005; 2006; 2011 and 2013). Working with reading and writing 

is constituted from a perspective of writing as language, production of meanings, in 

which its use in concrete interactions designates its different functions and modes of 

use/production (BAPTISTA, 2010; SMOLKA, 2012). We understand that the 

formative processes are not homogeneous or linear processes, so we are anchored 

in Lopes (2004, 2013), Nóvoa (1995, 2002, 2017); Sarmento, T. (2002, 2009, 2021), 

to understand that the formation/constitution of being a teacher encompasses all the 

interactions of their life history, especially those that give meaning to their choices, 

their practices and that constitute in different instances and training spaces. And yet, 

based on the foundations of Vygotsky's (1896-1934) historical-cultural approach to 

research on human processes and on Mikhail Bakhtin's (1895-1975) dialogism 

propositions, we developed a bibliographic and empirical research, using as 

construction procedures documentary research and individual semi-structured 

interviews with 16 participants, being 04 regional trainers, 03 local trainers and 09 

course participants. In the dialogue between the "I" and the "others" in a production 

dialogical process of possible meanings, by the place that each one occupies, on the 

lived experience, we try to analyze axes concerning the processes of meaning, 

adherence, the context and the strategies training courses, and also, about the 

pedagogical work with reading and writing and the possible limitations of training.  

These meanings – unique modes of appropriation-signification by the participants – 

give us insights to rethink about the models and practices of continuing education, 

and that these need to be grounded in reflection and interaction with peers on issues 

relevant to the practice itself. 

Keywords: Early Childhood Education, Continuing Education, Pnaic 2017. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente tese tematiza a formação de professores(as) da Educação Infantil 

no contexto do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) – 

denominação de política educacional desenvolvida em âmbito nacional entre 2013 e 

2018 que envolveu, entre outras ações, a formação de professores alfabetizadores. 

De modo específico, a investigação focaliza a formação desenvolvida no estado do 

Rio Grande do Norte (RN) no período de outubro de 2017 a maio de 2018, 

considerando os sentidos construídos por participantes da formação.  

1.1 Motivações iniciais e problematização do estudo 

 

Múltiplas são as motivações para o desenvolvimento desta pesquisa. De 

partida, destacamos nossa trajetória de formação e constituição docente, 

especialmente de professora da Educação Infantil em cujo percurso registramos a 

ausência de estudos específicos sobre/para essa etapa em nossa formação inicial – 

graduação em Pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Essa ausência foi devida à composição da proposta curricular do curso de 

Pedagogia vigente à época, entre 2001 e 2005, que não contemplava componentes 

obrigatórios voltados para a área, mas apenas componentes optativos que 

integravam um “núcleo temático” de Educação Infantil. Como naquele momento 

nossa opção foi por outro núcleo, concluímos o curso sem haver cursado nenhum 

componente curricular relativo à educação de crianças de zero a seis anos, o que 

nos impôs significativas dificuldades na condução do trabalho que assumimos após 

a conclusão do curso e nos convocou a refletir e pesquisar sobre a formação 

necessária à atuação nessa fase. 

A formação de professores para a atuação com crianças de zero a cinco/seis 

anos vem sendo objeto de tematização nos campos acadêmico e das políticas 

públicas desde os anos de 1980, vinculada à função atribuída à creche e à pré-

escola e ao consequente trabalho pedagógico a ser desenvolvido nas instituições 

(KRAMER, 1982; ABRAMOVAY; KRAMER, 1984; CAMPOS et all, 1984; GARCIA, 

1984; BARRETO, 1994; KRAMER, 1994; CAMPOS, 1994, entre outros). Mas é 

desde a instituição da Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei Nº 9394/96 
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(BRASIL, 1996), que a formação de professores para a área ganhou centralidade 

nas discussões a partir do reconhecimento de que a etapa tem uma função em si 

mesma de promover, pedagogicamente, o desenvolvimento integral das crianças de 

zero a cinco anos1 articulando, de modo indissociável, as dimensões de cuidar e 

educar respeitando as especificidades infantis o que, por sua vez, implica demandas 

à formação de profissionais responsáveis pelo trabalho nas instituições que 

precisam ser garantidas como dimensão obrigatória nos currículos dos cursos de 

Pedagogia, considerado, na LDBEN (Lei 9394/96) como instância de formação de 

professores para a etapa, ainda que admitida, na mesma Lei, a formação em nível 

médio. 

Nessa perspectiva, é com a Resolução do Conselho Nacional de Educação - 

CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Pedagogia - licenciatura, que a Educação Infantil é 

definida, em seus Artigos 2º e 4º como campo de exercício da docência para cuja 

formação o curso de Pedagogia também se destina, o que implica a oferta 

obrigatória de conhecimentos pedagógicos que tornem o egresso apto a, como 

descrito no Art. 5º, parágrafo II, “compreender, cuidar e educar crianças de zero a 

cinco anos, de forma a contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre 

outras, física, psicológica, intelectual, social” (BRASIL, 2006, p. 2), juntamente aos 

conhecimentos pertinentes às outras etapas e segmentos de ensino que constituem 

campos de atuação do pedagogo.  

 Antes dessa definição, era possível que os referidos cursos não ofertassem, 

suas propostas curriculares, formação obrigatória que contemplasse as 

especificidades do campo da educação de crianças de zero a cinco/seis anos, tal 

como nos aconteceu. Assim, a vivência da docência na etapa da Educação Infantil 

em uma instituição pública foi inicialmente atravessada por angústias e incertezas 

por não dominar saberes relativos ao exercício de ser professora de crianças, o que 

nos mobilizou a buscar aprender/se apropriar desses saberes de diferentes modos, 

entre eles, as interações-trocas com outros(as) professores(as) mais experientes 

atuantes na escola onde trabalhávamos e nas ações de formação continuada 

ofertadas aos profissionais da rede pública da qual fazíamos parte. Essa realidade 

 
1 A faixa etária originalmente constitutiva da etapa da Educação Infantil – 0 a 6 anos – foi redefinida 

pela Lei nº 11.274 de 06 de fevereiro de 2006 que altera o disposto na Lei nº 9.394/96 e amplia o 
Ensino Fundamental para 9 anos e torna a matrícula obrigatória no primeiro ano a partir dos 6 (seis) 
anos de idade, reconfigurando a abrangência da Educação Infantil para 0 a 5 anos. 
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nos leva a levantar questionamentos sobre a formação desenvolvida nos cursos de 

Pedagogia mesmo após as referidas definições das Diretrizes Curriculares Nacionais 

relativas à formação específica para a educação infantil. Cabe pensar se com seus 

currículos generalistas e reduzida carga horária destinada a essa etapa, desloca 

para a formação continuada e para a interação entre os pares no contexto da escola, 

o lócus de aprendizagem dos saberes próprios ao exercício da profissão. 

Impulsionada, portanto, por essas primeiras experiências como professora em 

formação, ingressamos no curso de Mestrado em Educação do Programa de Pós-

Graduação em Educação da UFRN com inserção no grupo de pesquisa “Processos 

de Aprender e Ensinar na Educação Infantil”2. Nesse percurso desenvolvemos 

estudo acerca das situações formativas – sistemáticas e assistemáticas – 

desenvolvidas no cotidiano da escola que se convertem em contextos de 

aprendizagem pertinente ao exercício da docência na Educação Infantil (OLIVEIRA, 

2011). As professoras participantes da pesquisa não apontaram a formação inicial 

como um lócus de aprendizagem da profissão de professoras de crianças pequenas 

e, ao mesmo tempo nos possibilitaram identificar, em seus relatos, as situações de 

interação profissional que se convertiam/propiciavam a formação docente própria 

para o trabalho com as crianças: a interação com os pares no cotidiano da escola, a 

observação da prática pedagógica de colegas mais experientes e os momentos de 

planejamento.  

Assim, nos contextos em que atuamos como professora da Educação Infantil, 

que ora assumia percurso formativo de forma mais individual, ora se envolvia nas 

formações em serviço desenvolvidas de forma colaborativa pelo coletivo de 

professores(as) e coordenadores(as) da instituição, também foi possível ir 

verificando a multiplicidade de saberes (TARDIF, 2014) e fazeres (KRAMER, 2003; 

2005)  que se articulam nos processos de formação e de atuação de professores na 

Educação Infantil. Essas experiências de vida e formação foram tornando a etapa da 

Educação Infantil, com suas especificidades, currículos e práticas pedagógicas, 

juntamente com as discussões relativas à formação inicial e continuada de 

professores(as) o objeto de nossas reflexões como profissional e pesquisadora, o 

que nos propiciou compreender que as transformações no campo se fizeram em 

articulação com mudanças no contexto social mais amplo. 

 
2 Atualmente denomina-se de Grupo de pesquisa Crianças, Infâncias, Cultura e Educação 

(CRIANCE). 
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O processo de reconhecimento da Educação infantil como primeira etapa da 

Educação Básica e a determinação da obrigatoriedade da formação mínima, em 

nível médio na modalidade normal, para o exercício do magistério na Educação 

Infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental (BRASIL, 1996), foi 

concomitante à emergência de profundas mudanças na organização social, política 

e econômica do país. Nessa época, década de 1990, o país já vivenciava o 

processo de redemocratização (pós-ditadura militar) e abertura política, ao passo 

que teve início a neoliberalização da economia (ANDERSON, 1995), as reformas de 

Estado e a construção de uma agenda empresarial para a educação, orientadas por 

organismos internacionais como o Banco Mundial, a Organização Europeia para o 

Comércio e Desenvolvimento (OCDE), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

(LAVAL, 2016; 2019; ROSEMBERG, 2002).  

Em relação à Educação Infantil, além da produção, com ampla participação 

de grupos de universidades públicas, de documentos normativos ou referenciais 

para as redes e instituições, como os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2006a), as já referidas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Pedagogia (BRASIL, 2006) e, de modo mais significativo para a 

área, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009; 

2010) todos com possibilidades de desdobramentos efetivos na formação de 

profissionais para a etapa, foram propostos e desenvolvidos também em articulação 

com universidades públicas,  pela primeira vez, em âmbito e em rede nacional, 

cursos de formação continuada especificamente para a docência na Educação 

Infantil – em nível de aperfeiçoamento e de especialização, destinados a 

profissionais que estivessem atuando nas redes públicas nessa etapa. 

Ainda no âmbito dos referidos governos, já nos mandatos da Presidente 

Dilma Rousseff, o Ministério da Educação (MEC) promoveu, a partir de 2013, com a 

participação de pesquisadores da área, discussões sobre a língua escrita na 

educação infantil, questão tradicionalmente polêmica – com suas presenças e 

ausências nas práticas institucionais – e pouco debatida, até então, nos âmbitos 

acadêmico e político. As discussões culminaram com o desenvolvimento de uma 

pesquisa nacional, coordenada e realizada por universidades públicas das diferentes 

regiões do país, acerca das práticas desenvolvidas nas instituições públicas de 

Educação Infantil com relação à leitura e escrita (NUNES; CORSINO, 2019). Os 
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resultados da pesquisa, por sua vez, se desdobraram na produção de uma proposta 

de curso de formação continuada com material financiado pelo MEC e produzido por 

grupos de universidades públicas sobre “Leitura e Escrita na Educação Infantil”.  

A menção a esse projeto e seus desdobramentos se faz significativa ao nosso 

estudo porque sua produção foi objeto de embates na área, em decorrência das 

diferentes visões acerca, tanto do trabalho pedagógico na etapa envolvendo seus 

objetivos, seus conteúdos e procedimentos didáticos. A produção do material com 

sua temática e sua destinação inicial – formação de professores atuantes na etapa – 

envolveu tensões que indicam as diversas e divergentes perspectivas que circulam 

acerca do lugar da escrita e da leitura no contexto da Educação Infantil. Essas 

tensões se intensificaram quando, com a ruptura política decorrente do golpe 

político-midiático (MANCEBO, 2017) que culminou no impeachment da Presidenta 

Dilma Rousseff em 2016, o que fez emergir um cenário de desmonte e de incertezas 

em relação às políticas públicas, e a retomada – pelo governo de Michel Temer – do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) no final do ano de 2017, 

com a inserção dos profissionais da Educação Infantil (Pré-escola).  

Essa inserção pareceu, para alguns grupos de pesquisadores da área, como 

um risco de antecipação de conteúdos e práticas escolarizantes, próprios dos anos 

posteriores, para a Educação Infantil, desvirtuando sua finalidade. Para outros 

grupos, essa proposição por parte do governo, embora em parte contraditória com 

os objetivos da etapa, consistia, naquele momento histórico, em uma oportunidade 

de formação presencial para os profissionais da área, há muito sem políticas 

direcionadas para si. Além disso, foi posta a possibilidade de se definir, como 

conteúdo da formação, os processos de aprendizagem da linguagem – oral e escrita 

– para as crianças de zero a cinco anos e, mais ainda, a adoção do material 

produzido no Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil, destinado 

originariamente à formação de professores da área e cuja evolução prevista foi 

interrompida com a mudança de governo, bem como de prioridades. 

Podemos ver que as políticas educacionais, enquanto políticas públicas, ao 

tempo em que consistem em modos de intervenção por parte dos governos na 

sociedade, são instâncias/possibilidades de garantias dos direitos sociais. São, 

portanto, instrumentos de poder e de participação. Como afirmam Ball e Mainardes 

(2011) a produção das políticas integra um conjunto de decisões e ações dos 

diferentes sujeitos-agentes envolvidos nos diversos níveis ou esferas de atuação 
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que envolvem visões de mundo, sentidos, valores, interesses. Desse modo, as 

políticas consistem em produções discursivas, construídas por e para pessoas-

grupos o que implica disputas em relação aos seus objetos, objetivos e estratégias 

de realização. Para os autores citados, as políticas têm, mais do que resultados, 

efeitos que evolvem os sujeitos e suas condições concretas de vida e atuação, o que 

leva a que as políticas, ao mesmo tempo que produzem contextos, são por eles 

produzidas, integrando dimensões objetivas e subjetivas. 

Assim, os processos de desenvolvimento das políticas, bem como seus 

efeitos-desdobramentos, não são iguais nos diferentes contextos e nos diferentes 

sujeitos, pois como afirma Campos (2021) os sujeitos em seus contextos 

reconfiguram, com suas interpretações e ações, os propósitos, conteúdos e 

procedimentos das políticas a partir do que lhes é propiciado nas estratégias de 

implementação, assim como a partir de seus próprios interesses e de suas próprias 

condições de participação. Por sua vez, ao reconstruí-las, também transformam, de 

algum modo, suas visões e modos de ação. 

No caso das políticas de formação de professores, reconhecida como direito 

fundamental destes enquanto profissionais, os sentidos que os participantes 

cursistas elaboram acerca dos processos que vivenciam é parte do desenvolvimento 

das próprias políticas. Conhecer esses sentidos-interpretações é crucial para 

conhecer as próprias políticas, para refleti-las e apontar aspectos que podem 

contribuir para a compreensão de seus efeitos, de seus desdobramentos, de suas 

reconfigurações. 

No âmbito específico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), a criação da Rede Nacional de Formação propiciou o credenciamento, 

juntamente a outras universidades públicas do país, para a criação de programas e 

cursos de formação inicial e continuada ofertados à rede pública de ensino do 

estado e de outros estados. É importante destacar que antes mesmo desse 

credenciamento, a UFRN já tinha uma tradição de atuação no desenvolvimento de 

ações sistemáticas para a formação inicial e continuada de profissionais do 

magistério e, em especial, da Educação Infantil. Na seção V deste trabalho fazemos 

um detalhamento dessas ações. 

Vinculada à UFRN mediante nossa inserção no Programa de Pós-graduação 

em Educação, pudemos participar, como formadora, de algumas dessas ações de 

formação continuada, dentre as quais destacamos os cursos desenvolvidos pelo 
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Programa Continuum do Centro de Educação da UFRN para a formação  de 

professores do Ensino Fundamental; os cursos de Aperfeiçoamento e 

Especialização para professores da Educação Infantil promovidos pelo Ministério da 

Educação e desenvolvidos em todo o país por universidades públicas; e o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). De modo especial, destacamos 

nossa participação na formação para Professores e Coordenadores da Educação 

Infantil desenvolvida no âmbito do PNAIC em sua edição final, entre outubro de 2017 

e início de 2018, que constitui campo de nosso estudo e que descrevemos de forma 

mais detalhada mais adiante. 

Nesses momentos de atuação como formadora de professores(as), em seus 

municípios e/ou em suas escolas, sempre observávamos, nos relatos de 

experiências, nas paredes das escolas e nos exemplos de atividades/produções de 

crianças apresentadas, o que Nunes e Kramer (2016) denominam de predominância 

do “adultocentrismo”, ou seja, práticas pedagógicas centradas nas perspectivas dos 

adultos, que se materializavam em atividades de natureza mecânica e pouco 

representativas das possibilidades criativas das crianças, como colorir desenhos 

“prontos” ou cobrir pontilhados de desenhos, letras e números. Essas atividades, 

marcadamente tradicionais e resistentes nas práticas institucionais de creches e pré-

escolas, não apenas desconsideram as capacidades produtivas das crianças, assim 

como não propiciam seu desenvolvimento, como também desconsideram o que 

preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) 

em seu artigo 4º : 

 

Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão 
considerar que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito 
histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura. (BRASIL, 2009). 
 
 

As práticas relatadas, observadas, mesmo quando traziam indícios de 

inserção dessas novas proposições, mostravam pouca inserção/participação das 

crianças em seu desenvolvimento, assim como pouca exploração da cultura em 

suas múltiplas manifestações.  
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A partir dessas experiências e considerando o quanto de avanço já construído 

em relação ao conhecimento sobre a função pedagógica da educação infantil, sobre 

os processos de aprendizagem e desenvolvimento, sobre as capacidades infantis de 

produção de cultura, fomos nos indagando sobre como vão sendo tecidas as 

relações entre os sujeitos dos processos formativos e os objetos de conhecimento 

abordados nos contextos/situações de formação e seus desdobramentos nas 

práticas desenvolvidas nas instituições educativas, ou seja, como os(as) 

professores(as) acolhem/incorporam esses objetos – conceitos, procedimentos, 

atitudes – em seu cotidiano, que aspectos precisam ser garantidos nas situações de 

formação e, principalmente, que contribuições, efeitos ou impactos esses processos 

vivenciados provocam nas práticas docentes.  

Reconhecemos que essas relações envolvem a natureza dos processos de 

formação que, segundo Tardif (2002) consiste na construção de saberes próprios à 

docência que são essencialmente sociais, relacionais, dialógicos, têm múltiplas 

fontes em assumem diversas formas. Quanto ao processo de apropriação de tais 

saberes, podemos compreender que se constituem como processos de 

aprendizagem e desenvolvimento de modos de pensar, sentir e agir por parte dos 

sujeitos formandos e que, de uma perspectiva histórico-cultural preconizada por L. S. 

Vigotski acerca da origem das funções humanas, esses processos são 

historicamente contextualizados e mediados social e simbolicamente – pelos outros 

do meio sociocultural e pela linguagem, visto que se desenvolvem como 

transformações de processos sociais em modos de funcionamento individual tendo 

por base ações com signos (VIGOTSKI, 1998). 

Por ser afirmada como tendo os signos como base, Smolka (2002) e Pino 

(2008) consideram que a internalização das funções psicológicas tipicamente 

humanas, ou “a constituição cultural do ser humano”, tal como proposta por Vigotski 

(1998) consiste em uma conversão do que é compartilhado socialmente em signos, 

sendo, portanto, um processo de significação que envolve, por sua vez, a 

elaboração de significados e sentidos, o que confere seu caráter singular em cada 

sujeito, dada a fluidez dos signos e da própria significação (PINO, 2008). Desse 

modo, podemos compreender que o que se processa como formação docente, é 

“[...] o resultado de uma conversão dos significados culturais da sociedade em 

significados próprios” (PINO, 2002, p.19). Essa conversão, pelo exposto, não é 

homogênea, nem linear. 
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Com base nesses aportes é possível compreender que os processos de 

formação não se realizam de modo homogêneo, linear ou imediato. As interações,  

mediações sociais e simbólicas que intervém provocam modos singulares de 

apropriação-significação por parte dos participantes. O que nos leva a pensar que, 

juntamente às situações de formação (mais vinculadas às políticas específicas) 

também intervêm os modos como os sujeitos significam as situações vivenciadas, as 

condições que têm em seus contextos de trabalho, as práticas já existentes, os 

sentidos atribuídos à própria educação, às crianças, à educação infantil, aos 

profissionais e suas funções – que também são constitutivos de suas visões acerca 

das políticas – entre tantas outras questões. 

Foi a partir dessas experiências e reflexões orientadas pelos aportes 

apresentados que emergiram as motivações para investigarmos o processo 

formativo desenvolvido para professores e coordenadores pedagógicos que atuam 

na Educação Infantil – segmento Pré-escola – no âmbito do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), desenvolvido no estado do Rio Grande do 

Norte (RN) no período compreendido entre final de outubro de 2017 e junho de 

2018. 

Cumpre destacar que esta foi a última oportunidade de formação continuada3 

na modalidade presencial e em âmbito nacional, ofertada aos profissionais que 

atuam essa etapa nas redes públicas de ensino e as características de seu 

desenvolvimento serão abordadas de forma mais detalhada mais adiante. Foi, 

portanto, na confluência desses acontecimentos que emergiu para nós, o interesse 

de investigação, cujos elementos organizadores apresentamos a seguir: 

1.2 Elementos norteadores da pesquisa: questão, objeto, objetivo 

 

 A partir do reconhecimento dos diferentes contextos sociopolíticos em que 

formação foi articulada e desenvolvida, os diferentes modos de organização da 

formação em nível nacional e local, buscamos investigar que sentidos os 

participantes – formadores e cursistas – atribuíram à formação. 

  Desse modo, mobilizadas por nossas inquietações emerge a questão central 

de nosso estudo: que sentidos são atribuídos pelos(as) participantes à formação 

 
3 Tomamos por base a oferta de formação continuada até o ano de 2020 
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para professores da Educação Infantil desenvolvida no contexto do PNAIC/RN 

(2017/2018)? 

 Por reconhecermos que a inserção da Educação Infantil em um programa de 

formação continuada com foco específico no processo de alfabetização e ensino 

sistemático de outros conteúdos escolares próprios dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental não se fez, como já registramos, sem embates e antagonismos, 

consideradas a função sociopolítica e pedagógica da etapa e as especificidades das 

crianças atendidas nesta etapa educativa. Além disso, as condições em que a 

formação se realizou, sobretudo a exiguidade do tempo, o que impediu ampliação de 

situações de formação e aprofundamento de conteúdos, o que nos levou a 

problematizar as possibilidades de seus “efeitos”, como sugerem Ball e Mainardes 

(2011) que se processam, segundo os autores, na produção de sentidos – visões e 

ações – dos participantes.    

Nos interessava, então, ouvir os(as) professores(as) acerca de suas 

elaborações em relação às vivências que a formação propiciou. Ancoradas nas 

proposições vigotskianas, de que todas as apropriações que se tornam constitutivas 

de nossos modos de agir, pensar, sentir, são resultantes de interações e mediações 

sociais e simbólicas, definimos como objeto de estudo os sentidos dos 

participantes – formadores e cursistas – sobre a formação para professores da 

Educação Infantil no contexto do PNAIC/RN (2017-2018).  

Nessa perspectiva, o objetivo do nosso trabalho se constitui em investigar 

sentidos atribuídos por participantes – formadores e cursistas – à formação para 

professoras da Educação Infantil desenvolvida no contexto do Pnaic/RN 

(2017/2018).  

Ancoradas nos princípios da Abordagem Histórico-cultural de Lev S. (1896-

1934) consideramos que a formação docente, enquanto processo de apropriação de 

modos de pensar e agir elaborados histórica e socialmente como próprios à 

docência, é mediada: mediada pelos outros, pelo signo, pela palavra, por gestos e 

pela ação. Porém, as possibilidades de internalização dessas práticas não são 

lineares, nem são apropriadas de igual modo por todos os sujeitos que participam da 

ação formativa. Os modos de apropriação, considerando o que diz Smolka (2000, p. 

33), “[...] estão relacionados a diferentes modos de participação nas práticas sociais, 

diferentes possibilidades de produção de sentido”. Sentidos que são atribuídos pelos 

sujeitos marcados por seu tempo, por seus espaços, por suas histórias de vida, e 
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assim, vão produzindo sentidos únicos sobre o vivido nas práticas formativas  

O pressuposto que orienta o nosso estudo é de que a formação continuada 

precisa ser alicerçada em processos de reflexão sobre a própria prática e constituir-

se como condições de ampliação e atualização de saberes próprios à docência 

vivenciada em diálogo com interesses e necessidades dos sujeitos em formação. E 

que se realiza como elaboração de sentidos por parte dos sujeitos em formação, 

sentidos que envolvem significados – elaborações mais precisas acerca dos objetos 

e processos da formação – bem como aspectos mais subjetivos, que englobam 

memórias, impressões, emoções e, ainda, as condições de participação. Essas 

significações, enquanto resultantes do processo da formação em relação com a 

participação dos sujeitos são indicativas do processo formativo – de suas 

possibilidades e limites.  

Desse modo, compreendemos que estudar – analisar a formação de 

professores(as) da Educação Infantil no contexto específico de uma política 

nacional, demanda uma contextualização fundada nos princípios da abordagem 

histórico-cultural de L. S. Vigotski para a pesquisa sobre processos humanos e nas 

proposições do dialogismo de M. Bakhtin, pois consideramos que para se 

compreender o objeto de estudo é necessário conhecer os acontecimentos 

históricos e as contradições que o permeiam, e ainda compreendendo a importância 

da linguagem - produção discursiva - no desenvolvimento humano .   

1.3 Contribuições da Abordagem histórico-cultural de L. S. Vigotski para a 

pesquisa sobre processos humanos 

 

 As ideias de Vigotski (1896-1934) ancoram-se no materialismo histórico-

dialético de Marx (1818-1883). Para Marx, o princípio fundamental é que a vida 

objetiva - interações e contradições - determina a consciência humana. Ou seja, que 

primeiro o homem vive, produz e estabelece relações sociais necessárias à sua 

sobrevivência e só depois é que ele reflete sobre aquilo que ele faz. Segundo Marx 

(1998):  

 
A premissa de toda história humana é a existência de indivíduos 
humanos viventes. Neste fato concreto se funda o materialismo 
histórico. O que distingue os indivíduos humanos é que produzem 
seus meios de vida, condicionados por sua organização corpórea e 
associados em agrupamentos. Os indivíduos humanos são tais como 
manifestam sua vida. O que são coincide com sua produção, tanto 
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com o que produzem quanto com o modo como produzem. O que os 
indivíduos são depende, portanto, das condições materiais de sua 
produção. (MARX, 1998, p. XXIV) 

 

A partir dessa reflexão marxista podemos compreender que os homens – em 

sua essência – são produtos de sua história que é permeada por relações concretas 

e materiais com os outros homens e a natureza. Nesse sentido, as principais 

contribuições do pensamento marxista para o pensamento de Vigotski encontra-se 

em sua análise sobre a influência do social e cultural na formação humana, como 

nos confirma Luria (1992) 

 
Influenciado por Marx, Vygotsky concluiu que as origens das formas 
superiores do comportamento consciente estavam nas relações 
sociais do indivíduo com o meio externo. Mas o homem não é só um 
produto de seu meio ambiente; também é um agente ativo na criação 
desse meio ambiente. (LURIA, 1992, p.48) 

 

No contexto da crise da psicologia (anos 20 e 30 do século XX), Pino (2000, 

p. 48) afirma que Vigotski reorganizar seu método de análise e instaura uma nova 

possibilidade de análise de um objeto de estudo, que neste caso para Vigotski 

(2009): 

 

A psicologia que deseje estudar as unidades complexas precisa 
entender isso. Deve substituir o método de decomposição em 
elementos pelo método de análise que desmembra em unidades. 
Deve encontrar essas propriedades que não se decompõem e se 
conservam, são inerentes a uma dada totalidade enquanto unidade, 
e descobrir aquelas unidades em que essas propriedades estão 
representadas num aspecto contrário para, através dessa análise, 
tentar resolver as questões que se lhe apresentam. (VIGOTSKI, 
2009, p.8) 

 

Os argumentos de Vigotski sobre a necessidade de encontrar no método de 

pesquisar as unidades de análise, que são partes da totalidade – enquanto unidade 

– que não se decompõem e se conservam, nos ajuda a compreender a importância 

de buscar a unidade de análise em nosso objeto de estudo. E essa unidade de 

análise encontra-se na relação entre sujeitos, “relação que se torna promotora de 

desenvolvimento mediado por um outro” (FREITAS, 2002, p.25). Nesse caso, 

consideramos que a nossa unidade de análise são os sentidos atribuídos pelos 

participantes a formação para professores da Educação Infantil no contexto do Pnaic 

(2017) 
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Um outro aspecto relevante na obra de Vigotski são os elementos que nos 

constitui humano, que nos diferencia de outras espécies. Pino (2005, 2002) aborda 

essa questão fazendo referência na relação entre o biológico e cultural no âmbito 

dos estudos vigotskianos. Para o referido autor,  

 

A esfera do "humano" é essa minúscula porção da natureza em 
evolução onde ocorre a emergência da consciência quando 
indivíduos esgarrados do tronco dos primatas descobrem que existe 
a natureza, que eles fazem parte dela, mas também que eles podem 
transformá-la, autodenominando-se homens. (PINO, 2005, p.17). 

 

Dito de outro modo, uma parte dessa transformação da natureza, é explicada 

por Vigotski (2003, p.73) como algo mútuo e indissociável: “o controle da natureza e 

o controle do comportamento estão mutuamente ligados, assim como a alteração 

provocada pelo homem sobre a natureza altera a própria natureza do homem”. 

Nessa relação é importante ressaltar o papel do instrumento como elemento externo 

que possibilita o homem agir sobre a natureza e o signo, como elemento interno que 

possibilita o processo de internalização, ou seja, elementos fundantes do 

desenvolvimento das funções psicológicas, como enfatiza Vigotski (2003, p.73): 

“nesse contexto, podemos usar o termo função psicológica superior, ou 

comportamento superior com referência à combinação entre o instrumento e o signo 

na atividade psicológica”, e será essa atividade ponto chave para discutirmos o 

conceito de formação como parte do desenvolvimento humano.  

A partir da obra Vigotskiana (2003, 2009) podemos descrever dois níveis de 

funcionamento da atividade mental: o elementar e o superior. As funções 

psicológicas elementares são de ordem do biológico e as funções psicológicas 

superiores são culturais, como sintetizadas por Pino (2002, p.20): 

 

A primeira tese é que as funções psicológicas superiores - aquelas 
que, em oposição às funções elementares ou biológicas definem a 
especificidade humana do homem - são de natureza cultural. A 
segunda, decorrente dela, é que essas funções são de origem social.  

 

Essa origem social, apontada por Pino (2002), é também enfatizada pelo 

próprio Vigotski (2003) quando afirma que todas as funções psíquicas superiores se 

originam das relações entre humanos, e isso é ponto de partida para discutirmos o 

social como elemento fundante da formação do sujeito.  
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É importante destacar o social, compreendido aqui como o contexto/espaço 

de relação com os outros e com elementos da cultura partilhada, e parte do 

processo de internalização, definida pelo próprio Vigotski (2003) como “a 

reconstrução interna de uma operação externa” (2003, p.74). O autor discute que 

esse processo de internalização a partir de uma série de outras transformações de 

reconstrução da atividade psíquica, que primeiro ocorre no contexto social 

(intermental), mediada/partilhada por pessoas, ou seja, ao nível interpessoal, e só 

depois é ressignificada no contexto interno/psíquico (intramental), internalizado.  

De acordo com Vigotski, “a internalização de formas culturais de 

comportamento envolve a reconstrução da atividade psicológica tendo como base as 

operações com signos” (1998, p.75), ou seja, enquanto atividade semiótica, os 

signos são responsáveis por mediar a relação do homem com o meio, aqui 

compreendido como fonte de desenvolvimento para as características superiores 

especificamente humanas (VIGOTSKI, 2018). Nesse mundo simbólico, “o signo age 

como um instrumento da atividade psicológica de maneira análoga ao papel de um 

instrumento no trabalho” (VIGOTSKI, 1998, p.70). E ainda, “constitui um meio da 

atividade interna dirigido para o controle do próprio indivíduo; o signo é orientado 

internamente.” (1998, p.73).  

Desse modo, os signos fazem parte de uma série de transformações descritas 

por Vigotski como um processo de internalização. 

  

a) uma operação que inicialmente representa uma atividade externa 

é reconstruída e começa a ocorrer internamente. É de particular 

importância para o desenvolvimento dos processos mentais 

superiores a transformação da atividade que utiliza signos, cuja 

história e características são ilustradas pelo desenvolvimento da 

inteligência prática, da atenção voluntária e da memória. (VIGOTSKI, 

1998, p.75). 

           

A análise desse processo explica a própria constituição humana e o 

desenvolvimento cultural do sujeito, que pela emergência da atividade simbólica, 

que se dá inicialmente ao nível interpessoal/social (entre pessoas), por exemplo em 

uma atividade formativa, passa para o nível intrapsicológico (individual), mediada 

pela linguagem que é constitutiva da atividade psíquica do sujeito.  

Compreender os processos de internalização pressupõe, portanto, 

compreendê-la como uma reconstrução da atividade psicológica (SMOLKA, 2000) 
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por meio de signos, ou seja, como processo de significação – apropriação de 

significados e elaboração de sentidos. Esses conceitos/ideias centrais na obra 

vigotskiana fundamentam nossas discussões sobre a constituição humana – funções 

psicológicas superiores como desenvolvimento cultural ou processo pelo qual o 

mundo adquire significação para o indivíduo (PINO, 2000) e sobre os processos de 

formação como sendo de significação. 

De acordo com Smolka (2000) na “significação das ações no jogo das 

relações”, os sujeitos afetam e são afetados por sentidos diversos – seus e dos 

outros – “o sujeito – ele próprio um signo, interpretado e interpretante em relação ao 

outro – não existe antes ou independente do outro, do signo, mas se faz, se constitui 

nas relações significativas” (SMOLKA, 2000, p.37). Esse conceito nos ajuda a 

compreender os processos de formação como sendo de interações e mediações, e o 

modo como o sujeito participa significa, dá sentido e, internaliza a ação formativa. 

        A significação é constitutiva do psiquismo humano e emerge no contexto das 

relações sociais, das ações mediadas “adquirem múltiplos significados, múltiplos 

sentidos, e tornam-se práticas significativas dependendo das posições e dos modos 

de participação dos sujeitos nas relações” (SMOLKA, 2000, p.31).  

 Segundo Pino (2005) a significação não é, para Vigotski, um campo 

homogêneo, mas um processo que envolve “áreas de maior estabilidade e unidade, 

como os significados socialmente instituídos, e áreas de maior instabilidade e 

diversidade, como é o caso dos sentidos que os significados culturais instituídos têm 

para os indivíduos e grupos diferentes” (PINO, 2005, p. 19). Segundo o autor, esse 

argumento é crucial para a compreensão da constituição singular do psiquismo 

humano como, ao mesmo tempo, resultante da “conversão dos significados culturais 

da sociedade em significados próprios” em processo que “não é uma reprodução 

daqueles, mas uma interpretação por parte do sujeito que pode lhe atribuir um 

sentido próprio, como o termo conversão implica” (PINO, 2005, p. 19). 

O próprio Vigotski argumenta que  

O sentido é sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa que 
tem várias zonas de estabilidade variada. o significado é apenas uma 
dessas zonas de sentido que a palavra adquire no contexto de algum 
discurso e, ademais uma zona mais estável, uniforme e exata. 
(VIGOTSKI, 2009, p. 465). 
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O autor acrescenta que “o sentido de uma palavra é a soma de todos os 

eventos psicológicos que a palavra desperta em nossa consciência. [...] Uma palavra 

adquire seu sentido no contexto em que surge; em contextos diferentes, altera o seu 

sentido.” (VIGOTSKI, 2009, p. 465) em processo que envolve aspectos intelectual e 

afetivo; há um enriquecimento de seu conteúdo a partir do contexto, da memória, 

das motivações. 

        Essa ênfase dada aos sentidos, como algo fluido, mutável, é baseada na 

natureza do signo (PINO, 2005), na história dos sujeitos, dos seus modos de 

interação com os outros e com os elementos da cultura, atravessada por suas 

condições materiais e concretas, envolvendo diferentes aspectos da vida psíquica. 

Essa compreensão é importante porque marca a singularidade do sujeito e os 

motivos pelo qual o seu desenvolvimento e aprendizagem não se dá de igual forma, 

e  de  modo linear. 

 Desse modo, os postulados vigotskianos  contribuem para o desenvolvimento 

de pesquisas sobre processos humanos, compreendo o objeto e fenômenos como 

interativo e relacional, ou seja, pois não é possível isolar o sujeito de sua história, de 

seu contexto sociocultural. Portanto, é a compreensão do processo de internalização 

na constituição do humano, na qual aprendemos na interação com os outros, que 

tomamos como base para a compreensão do processo de formação humana, 

especificamente da formação docente.   

1.4 Proposições de Mikhail Bakhtin para a pesquisa nas Ciências Humanas  

 

 O filósofo Mikhail Bakhtin (1895-1975), a partir dos seus estudos no âmbito da 

filosofia da linguagem assumidos em uma perspectiva dialógica, desenvolveu 

importantes contribuições para as pesquisas nas ciências humanas, revelando um 

arcabouço teórico e metodológico que nos possibilitou compreender a centralidade 

da linguagem na constituição da atividade psíquica e sua implicação para o ato da 

pesquisa. Para o autor, a linguagem produzida nas experiências vividas 

(dialogismo), nas interações que carrega “a marca não de uma, mas de várias 

individualidades” (BAKHTIN, 2016, p.115), como o texto/signo integra e organiza o 

pensamento, e principalmente, como ele reflete e refrata a realidade.  
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 Para Bakhtin (2011) e seu círculo4 o interesse é 

 
[...] na especificidade do pensamento das ciências humanas, voltado 
para os pensamentos, sentidos e significados dos outros etc. 
realizados e dados ao pesquisador apenas sob a forma de texto. 
Independentemente de quais sejam os objetivos de uma pesquisa, 
só o texto pode ser o ponto de partida. (BAKHTIN, 2011, p. 308). 

 

Para o autor, o texto é a realidade imediata que “só tem vida contatando com 

outro texto” (BAKHTIN, 2011, p. 401). É nessa afirmação que se anuncia o contato 

dialógico entre textos (enunciados), ou seja, a característica dialógica da linguagem, 

o encontro de enunciados situados histórica, social e culturalmente. Essa proposição 

bakhtiniana possibilita compreender que nas ciências humanas o objeto do 

conhecimento “é um ser expressivo e falante” (BAKHTIN, 2017, p.59) e que o 

“investigador e investigado são dois sujeitos em interação” (FREITAS, 2002, p.24), 

numa relação dialógica e alteritária entre o eu e o outro, não se limitando apenas ao 

reconhecimento/consciência da existência do outro, mas, reconhecendo que “o outro 

é o lugar da busca de sentidos, mas também, simultaneamente, da incompletude e 

da provisoriedade.” (JOBIM e SOUZA; ALBUQUERQUE, 2012, p.111). 

 Nesse encontro com o outro, com a palavra alheia, o pesquisador transita “no 

terreno das descobertas, das revelações, das tomadas de conhecimento, das 

comunicações, das produções de sentido entre eu e o outro” (JOBIM e SOUZA; 

ALBUQUERQUE, 2012, p.110), ou seja, da tomada de consciência de si através da 

construção de sentidos do(s) outro(s), dito de outro modo, “o despertar da minha 

consciência se realiza na interação com a consciência alheia” (JOBIM e SOUZA;  

ALBUQUERQUE, 2012, p.112) que especificamente em nossa pesquisa, trata-se 

compreender as experiências/práticas formativas a partir da construção de sentidos 

que os outros tiveram sobre as suas próprias experiências. 

Portanto, a partir dos fundamentos da abordagem histórico-cultural de 

Vigotski (1896-1934) e das proposições do dialogismo de Mikhail Bakhtin (1895-

1975), desenvolvemos uma pesquisa de natureza bibliográfica e empírica, utilizando 

como procedimentos de construção dos dados a pesquisa documental e as 

entrevistas semiestruturadas individuais com participantes - formadores e cursistas - 

 
4 Segundo Casado Alves (2016, p. 163) o círculo de Bakhtin “[...] não era uma ‘escola’, no sentido 

acadêmico, tampouco Bakhtin era o ‘líder’, o ‘mestre’. Trata-se, muito mais, de um grupo que 
produzia, em clima de colaboração e de amizade, pesquisas comuns a partir de interesses e 
competências diferentes”. 
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da formação para professores da Educação Infantil no âmbito do Pnaic/RN (2017-

2018).  

1.5 Aportes teóricos sobre Formação de Professores e Educação Infantil 

 

Diante desse contexto, consideramos neste trabalho, a Educação Infantil 

como primeira etapa da Educação Básica (BRASIL, 1996; 2009) destinada ao 

atendimento pedagógico das crianças de zero a cinco anos, que tem por finalidade 

promover o desenvolvimento integral, respeitando as características “do ser criança” 

- ludicidade, imaginação e criação - e as especificidades da infância, e para a 

discussão sobre essa etapa educativa apoiamos nos estudos e pesquisas de 

Kramer (1999; 2002; 2005; 2006; 2011 e 2013); Campos (2002, 2013); Rosemberg 

(2002; 2013) entre outros autores.  

Consideramos que o trabalho com a leitura e escrita constitui-se a partir de 

uma perspectiva de escrita como linguagem, produção de sentidos, ou seja, a 

linguagem escrita como um instrumento discursivo, na qual o seu uso nas interações 

concretas designa as suas diferentes funções e modos de utilização/produção.  

(BAPTISTA, 2010; SMOLKA, 2012).   

Compreendemos que os processos/práticas de formação, não se constituem 

processos homogêneos e nem lineares, por isso, nos ancoramos em Lopes (2004, 

2013), Marcelo Garcia (1995, 2013), e Nóvoa (1995, 2002, 2017); Sarmento, T. 

(2002, 2009, 2021) entre outros, para compreender, diferentes perspectivas, que a 

formação/constituição do professor se faz na interação com os outros (crianças, 

familiares e seus pares) e que sua formação abrange todas as interações de sua 

história de vida, em especial aquelas que dão sentido às suas escolhas, às suas 

práticas que se constituem em diferentes instâncias e espaços formativos.  

No contexto específico do Pnaic, enquanto política de formação docente, 

dialogamos com as produções de Magalhães e Cruz (2018), Alferes e Mainardes 

(2019) e Mainardes (2006) e sobre a proposta de Formação “Leitura e Escrita na 

Educação Infantil” com as publicações de Nunes, Corsino e Baptista (2016). 
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1.6 Estado do conhecimento sobre Formação de Professores e Educação 

Infantil: pesquisas em diálogo 

 

 O objetivo dessa subseção é identificar as principais contribuições das 

pesquisas do tipo Estado da arte, também conhecida como Estado do conhecimento 

que foram realizadas no Brasil no campo da Formação de Professores e no campo 

da Educação Infantil. Em seguida, apresentaremos o levantamento bibliográfico que 

realizamos na Biblioteca Digital de teses e Dissertações (BDTD) sobre a formação 

continuada de professores da Educação Infantil.  

As pesquisas do tipo Estado da arte ou Estado do conhecimento são 

definidas como pesquisa do tipo bibliográfica, que segundo Ferreira (2002, p. 258) 

assumem “o desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em 

diferentes campos do conhecimento”. Nos últimos anos, esse tipo de pesquisa tem 

assumido um caráter especial, que de acordo com Romanowski e Ens (2018) “a 

realização destes balanços possibilita contribuir com a organização e análise na 

definição de um campo, uma área, além de indicar possíveis contribuições da 

pesquisa para com as rupturas sociais”.  

Silva, Souza e Vasconcellos (2020) realizaram um estudo sobre o conceito 

Estado da arte e/ou Estado do conhecimento a partir da perspectiva de diversos 

outros estudos anteriores. Para as autoras, o Estado da Arte 

 

[...] resulta de um vasto acervo de diferentes tipos de pesquisas, com 
ênfases, graus de aprofundamento e registros diversos. Essa 
modalidade de revisão bibliográfica nos permite um diálogo com os 
demais pesquisadores de áreas afins e nos revela a riqueza de 
dados produzidas em suas pesquisas. (2020, p. 3) 

         

 E o Estado do conhecimento é para Soares e Maciel (2000) “uma  

metodologia mais  restrita,  definindo-a  como  um  estudo  que aborda apenas um 

setor das publicações sobre um determinado  tema”. (Apud SILVA; SOUZA; 

VASCONCELLOS, 2020). Assim, tomando por base esse levantamento das autoras, 

o que diferencia Estado da Arte e Estado do conhecimento é abrangência da 

pesquisa – vários setores de publicações (teses, dissertações, livros, periódicos) – e 

a metodologia de análise.  
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 Sobre a análise do Estado da Arte ou Estado do conhecimento, Soares e 

Maciel (2000) ao realizar a primeira publicação da séria “Estado do conhecimento”5 

publicada pelo INEP retomaram o conceito/caráter das pesquisas dessa natureza.    

 

 
As pesquisas de caráter bibliográfico, com o objetivo de inventariar e 
sistematizar a produção em determinada área do conhecimento 
(chamadas, usualmente, de pesquisas do estado da arte), são 
recentes, no Brasil, e são, sem dúvida, de grande importância, pois 
pesquisas desse tipo é que podem conduzir à plena compreensão do 
estado atingido pelo conhecimento a respeito de determinado tema 
sua amplitude, tendências teóricas, vertentes metodológicas. Essa 
compreensão do estado do conhecimento sobre um tema, em 
determinado momento, é necessária no processo de evolução da 
ciência, a fim de que se ordene periodicamente o conjunto de 
informações e resultados já obtidos, ordenação que permita a 
indicação das possibilidades de integração de diferentes 
perspectivas, aparentemente autônomas, a identificação de 
duplicações ou contradições e a determinação de lacunas ou vieses. 
(SOARES; MACIEL, 2000, p. 9) 

 

 

Conforme as autoras, esse ordenamento/levantamento das pesquisas é de 

suma importância para se conhecer a produção da área. Esse trabalho vem sendo 

realizado nos últimos anos por diversos pesquisadores, que tem se empenhando 

para manter atualizado o estado da arte de um determinado campo de pesquisa, 

como por exemplo o campo da formação de professores. Temos 03 (três) 

importantes pesquisas organizadas por Marli André (2002) e Iria Brzezinski (2006, 

2014), que foram publicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e fazem parte da série de publicações 

denominadas de “Estado do Conhecimento”.  

As pesquisas citadas foram realizadas no âmbito das produções acadêmicas 

dos Programas de Pós-graduação que são autorizados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), e mapearam as produções 

sobre formação de professores no período de 1990 a 20106.  

 
5 A série Estado do Conhecimento, trata-se de um projeto amplo, coordenado pala Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(INEP), que consistiu no mapeamento da produção científica nas áreas de Educação Infantil, Alfabetização, 
Ensino Superior e Formação de Professores. (ANDRE, 2002). 
6 A primeira pesquisa foi intitulada Formação de Professores do Brasil (1990-1996), sob a coordenação da 
Profa. Marli André (1999; 2002). A segunda e terceira pesquisas da série foram denominadas de Formação de 
Profissionais da Educação e foi coordenada pela Profa. Iria Brzezinski (2006; 2014).  
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Como nosso interesse é nas produções acadêmicas que tratam da formação 

continuada, realizamos um estudo dessas publicações focalizando o quantitativo de 

produções nesse campo, vejamos:   

 

Quadro 01: Quantitativo de produções acadêmicas no campo da Formação de 
Professores 
 

Período 
Quantitativo de 

produções 
acadêmicas 

Quantitativo de 
produções no campo da 

formação de 
professores 

Universo 
amostral da 

pesquisa 

Percentual de trabalhos 
analisados no campo 

da formação continuada 

1990-1996 4.492 284 284 14,8% 

1997-2002 8.085 1.769 742 15% 

2003-2007 15.418 1.167 574 14% 

2008-2010 9.886 1947 574 12% 

Fonte: Série Estado do Conhecimento/INEP (ANDRE, 2002; BRZEZINSKI, 2006; 2014) 

 

No primeiro estudo realizado por André et al. (1999; 2002) a partir do exame 

das dissertações e teses defendidas no início da década de 90 (1990-1996), aponta 

o crescente número de pesquisas no campo da formação docente, contudo, esses 

estudos se concentram predominantemente no campo da formação inicial. Naquela 

época, os autores afirmaram que em se tratando de formação continuada: 

 

Embora o número de estudos sobre formação continuada seja 
relativamente pequeno, abrangendo 14,8% do total de trabalhos 
sobre formação docente, os aspectos focalizados são bastante 
variados, incluindo diferentes níveis de ensino (infantil, fundamental, 
adultos), contextos diversos (rural, noturno, a distância, especial), 
meios e materiais diversificados (rádio, televisão, textos 
pedagógicos, módulos, informática), revelando dimensões bastante 
ricas e significativas dessa modalidade de formação. (ANDRÉ et. al, 
1999, p. 302) 

  

         O segundo estudo realizado por Gatti; Barreto e André (2011) apontam que 

houve mudanças nos objetos de estudo no campo da formação docente. Conforme 

as autoras “o foco dirige-se ao(à) professor(a), aos seus saberes, às suas práticas” 

(2011, p. 15). Esse estudo reafirma mais uma vez que a formação continuada, bem 

como as políticas de formação docente são temáticas pouco estudada/aprofundadas 

no âmbito da pós-graduação brasileira. Esse contexto reforça ainda mais a 

necessidade de ampliar os estudos sobre a formação continuada, compreendendo 

seus objetivos, organicidade, conteúdos e métodos. 
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 Em relação a Educação Infantil, ainda são poucos os estudos do tipo Estado 

da Arte. De modo mais amplo, temos o levantamento sobre a Educação Infantil da 

série Estado do Conhecimento (ROCHA, 2001) que se refere ao período de 1983 e 

1996. E ainda, um levantamento realizado sobre leitura e escrita na pesquisa em 

Educação Infantil no período entre 1973 e 2013 (BAPTISTA et. al; 2013).  

 O estudo realizado pela Profa. Eloisa Acires Candal Rocha (2001) foi 

realizado no âmbito dos Programas de Pós-Graduação em Educação e em 07 

periódicos nacionais. Ao todo foram identificados 289 trabalhos acadêmicos (sendo 

19 teses e 270 dissertações) e 143 artigos publicados. A produção acadêmica foi 

analisada a partir dos números, instituições, temas. No conjunto da obra, duas 

grandes temáticas se sobressaem: estudos relacionados a história/trajetória do 

atendimento a criança de 0 a 6 anos e sobre a política educacional.  

Rocha (2001) observa que  

 

“[...] a pré-escola é foco de mais da metade das pesquisas de 
mestrado (172). Enquanto a preocupação com a educação infantil 
(abrangendo toda a faixa de 0 a 6 anos) vai gradativamente 
ganhando espaço, a creche tem merecido menos atenção como uma 
categoria particular.” (ROCHA, p. 27) 

 

 Esses aspectos nos chamam atenção para o direcionamento que as 

pesquisas/produções acadêmicas tomaram e ainda por escassas pesquisas no 

âmbito do Doutorado.  

 Na pesquisa sobre leitura e escrita na educação infantil (BAPTISTA et. al; 

2013), as autoras descrevem o rigor metodológico para a construção dos dados, e 

finalizam com os achados da pesquisa que foram 399 documentos, sendo: 217 

dissertações de mestrado, 72 teses de doutorado, 1 tese de livre docência, 61 

artigos e 48 trabalhos apresentados na ANPEd. Esses “achados” são parte da 

primeira fase da pesquisa, que teve por objetivo “[...] o mérito de definir os passos 

metodológicos, organizar o banco de dados e realizar as primeiras análises 

quantitativas” (NEVES; CORSINO, 2017, p.18). Como não localizamos a publicação 

referente a segunda fase da pesquisa, deixamos o registro de se tem em andamento 

uma pesquisa do tipo Estado da arte na Educação Infantil, com foco na temática da 

leitura e da escrita. 
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1.6.1 Produções acadêmicas sobre Formação Continuada de Professores da 
Educação Infantil na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
 

Esta subseção tem por objetivo apresentar e analisar um levantamento 

bibliográfico de pesquisas acadêmicas - teses e dissertações -  realizado no banco 

de dados da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações Digitais (BDTD)7, com o 

objetivo de mapear a produção acadêmica sobre a formação continuada de 

Professores da Educação Infantil.  

Desse modo, reconhecendo a importância de aprofundar o estudo em um 

dado momento histórico e social, definimos o nosso recorte temporal no período de 

2009 a 2021. Esses últimos doze anos trouxeram importantes mudanças para a 

Educação infantil, com a aprovação das Diretrizes curriculares Nacionais para a 

Educação infantil (CNE/CP 05/2009), com as políticas públicas de formação inicial e 

continuada de professores instituídas através da REDE e com a aprovação das 

Diretrizes curriculares nacionais para formação inicial e continuada de professores 

(CNE/CP 02/2015), que ao nosso ver, são marcos importantes para a educação 

infantil e para a formação dos professores. 

         A partir de nosso objetivo inicial sobre a formação continuada para 

Professores da Educação infantil no âmbito do Pnaic/RN, buscamos outras 

pesquisas/investigações no campo da formação continuada e na interlocução com o 

contexto da Educação Infantil, desenvolvidas nos programas de pós-graduação no 

período compreendido entre 2009 e 2021. Para realizar esse levantamento, partimos 

dos seguintes descritores: Formação Continuada de Professores, Educação Infantil 

e Pnaic 2017, neste último consideramos apenas os trabalhos que apresentaram 

estudos da execução do programa no período de 2017 a 2018, quando houve a 

inclusão da Educação Infantil. 

No primeiro momento, ao utilizar o descritor “Formação Continuada de 

Professores”, o repositório reportou 9.359 trabalhos. Em seguida, utilizamos o 

descritor “Formação Continuada para Professores da Educação Infantil” e obtivemos 

789 ocorrências. Desse modo, a partir da leitura dos resumos e palavras-chave 

 
7 A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) foi lançada em 2002 e utiliza 
tecnologias de arquivos abertos e integra sistemas de informação de teses e dissertações de 
instituições de ensino e pesquisa brasileiras. Atualmente, a biblioteca possui um acervo de mais de 
664.963 documentos entre teses e dissertações de mais de 127 instituições de ensino. O repositório 
permite ter acesso ao repositório de origem da tese ou dissertação para leitura, impressão ou 
download do arquivo. Acesso através do link: https://bdtd.ibict.br/vufind/  

https://bdtd.ibict.br/vufind/


36 
 

chegamos ao delineamento de 14 (quatorze) trabalhos, sendo 03 (três) teses e 11 

(onze) dissertações, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 02 – Teses e Dissertações sobre a formação continuada de professores da 

Educação Infantil (2009 a 2021) 

AUTOR(A) TIPO ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

REFERÊNCIA 

Naire Jane 
CAPISTRANO 

Tese 2010 

CAPISTRANO, Naire Jane. O lugar 
pedagógico da educação física na 
educação infantil: saberes 
(re)construídos na formação continuada 
do PAIDÉIA/UFRN. 2010. 213 f. Tese 
(Doutorado em Educação) - Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 
2010. 

Maria Virgínia 
GASTALDI 

Dissertação 2012 

Gastaldi, Maria Virgínia. Formação 
continuada na educação infantil: 
possibilidades e desafios na perspectiva 
do formador. 2012. 157 f. Dissertação 
(Mestrado em Psicologia) - Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2012. 

Luciana Candida 
DUARTE 

Dissertação 2013 

DUARTE, Luciana Candida. Formação 
continuada: professores da educação 
infantil da rede municipal de Catalão-GO. 
2013. 105 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Universidade Federal de Goiás, 
Catalão, 2013. 

Edna Aparecida 
de OLIVEIRA 

Tese 2014 

OLIVEIRA, Edna Aparecida de. A 
formação continuada das professoras da 
Educação Infantil em Anápolis-GO. 2014. 
228f. Tese (Doutorado em Ciências 
Humanas) - Pontifícia Universidade Católica 
de Goiás, GOIÂNIA, 2014. 

Cintia de Cássia 
Silva SALES 

Dissertação 2015 

SALES, Cintia de Cássia Silva. A 
contribuição da formação continuada 
para as professoras de educação infantil 
do município de São Paulo. 2015. 109 f. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Universidade Metodista de São Paulo, São 
Bernardo do Campo, 2015. 

Edlane de Freitas 
CHAVES 

Dissertação 2015 

CHAVES, Edlane de Freitas. A relação 
entre a formação continuada e as práticas 
pedagógicas na perspectiva de 
professoras da educação infantil em um 
Município do Ceará. 2015. 167f. – 
Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza 
(CE), 2015. 



37 
 

Rebeca Ramos 
CAMPOS 

Tese 2017 

CAMPOS, Rebeca Ramos. Das 
necessidades de formação docente à 
formação contínua de professores da 
Educação Infantil. 2017. 204f. Tese 
(Doutorado em Educação) - Centro de 
Educação, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, 2017. 

Flávia Costa do 
NASCIMENTO 

Dissertação 2017 

NASCIMENTO, Flávia Costa do. Formação 
de professores da educação infantil: a 
experiência de um curso de formação 
continuada. 2017. 130 f. Dissertação 
(Mestrado) – Universidade Federal do Pará, 
Belém, 2017.  

Ruslane 
Marcelino de 

Mello Campos 
NOVAIS 

 
Dissertação 

2018 

NOVAIS, Ruslane Marcelino de Mello 
Campos. Narrativas de professores: 
sentidos das trajetórias de formação 
continuada na educação infantil. 2018. 
217 f. Dissertação (Mestrado em Educação) 
– Universidade Federal do Espírito Santo, 
Espírito Santo, 2018  

Ludmylla da Silva 
MORAIS 

Dissertação 2018 

MORAIS, Ludmylla da Silva. As políticas 
públicas de formação continuada das 
professoras da educação infantil em 
Goiânia. 2018. 115 f. Dissertação (Mestrado 
em Educação) - Universidade Federal de 
Goiás, Catalão, 2018. 

Lindinara VIEIRA 
 

Dissertação 2018 

VIEIRA, Lindinara. Formação Continuada 
de professores de Educação Infantil e 
políticas públicas: características de uma 
realidade. 2018. 202 f. Dissertação 
(Mestrado em Planejamento e Análise de 
Políticas Públicas) - Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, São 
Paulo, 2018. 

Célia Regina da 
SILVA 

Dissertação 2019 

SILVA, Célia Regina da. Concepções de 
professoras de Educação Infantil sobre 
um programa de formação continuada. 
2019. 171 f. Dissertação (Mestrado em 
Ensino e Processos Formativos) – 
Universidade Estadual Paulista (Unesp), São 
José do Rio Preto, 2019.  

Adriana Cabral 
Pereira de 
ARAUJO 

Dissertação 2019 

ARAUJO, Adriana Cabral Pereira de. Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa (PNAIC): uma proposta de formação 
continuada para professoras de crianças 
de 4 e 5 anos. 2019. 132 f. Dissertação 
(Mestrado em Processos Formativos e 
Desigualdades Sociais) - Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, 
2019. 

Ana Paula 
Ferreira 

TRINDADE 
Dissertação 2020 

TRINDADE, Ana Paula Ferreira. 
Concepções de Professores 
Alfabetizadores em Relação ao Pnaic: a 
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 formação continuada e a qualidade 
educacional na Educação Infantil. 2020. 
162 f. Dissertação (Mestrado em Educação) 
– Universidade Federal de Goiás, Jataí. 
2020. 

Fonte: quadro organizado pela autora  

          Esse recorte nos aponta que ainda são poucos os trabalhos que de fato 

exploram o campo da formação continuada e da Educação Infantil 

concomitantemente, ou seja, de um universo de quase dez mil ocorrências, apenas 

8% dos trabalhos eram referentes ao contexto da Educação Infantil.  

Ao realizar a leitura do texto completo, identificamos que os objetivos dos 

trabalhos apresentam aproximações. Desse modo, agrupamos esses objetivos em 

foco temáticos, conforme quadro abaixo, e assim, melhor visualizar as 

especificidades das produções.  

 

Quadro 03 – Foco temático das produções acadêmicas sobre formação continuada de 

professores da Educação Infantil (2009 a 2021) 

FOCO TEMÁTICO 
Investigar/ refletir / analisar/ identificar 

AUTOR(ES) 

Concepções de formação continuada Duarte (2013) 

Contribuições de um programa ou ação de formação continuada 
Sales (2015); 
Nascimento (2017); 
Silva (2019) 

Formação para Professores da Educação Infantil no contexto do PNAIC 
(2017/2018). 

Araújo (2019);  
Trindade (2020) 

Formação/atuação de formadores da formação continuada Gastaldi (2012) 

Proposição/organização de um programa/ação de formação continuada 
Campos (2017);  
Vieira (2018) 

Perspectivas/concepções/sentidos dos participantes sobre uma formação 
continuada 

Capistrano (2010);  
Chaves (2015);  
Novais (2018) 

Políticas públicas de formação continuada 
Oliveira (2014);  
Morais (2018) 

 

A partir desse levantamento, consideramos necessário analisar de modo mais 

específico cada foco temático que foi derivado do agrupamento de objetivos 

similares dos trabalhos analisados. Acerca das concepções de formação continuada, 

temos apenas o trabalho de Duarte (2013) que entrevistou 14 profissionais que 
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atuavam em diferentes instituições de Educação Infantil de um munícipio de Goiás 

(GO). As análises das entrevistas apontam que as possibilidades formativas se 

colocam em condições objetivas e subjetivas. A autora ainda defende a formação 

continuada como um espaço que oportuniza repensar o cotidiano, diagnosticar 

problemas e discutir prováveis soluções para uma “formação horizontal (e não 

verticalizada. Esse trabalho de Duarte (2013) nos instiga a pensa sobre a formação 

no contexto escola. Consideramos que é importante espaço que passou a ter 

valorização a partir das DCNs nº 02/2015, que instaura/formaliza esse espaço como 

sendo um lócus de formação continuada. 

Observamos que 03 trabalhos (SALES, 2015; NASCIMENTO, 2017; SILVA, 

2019) tem por objetivo principal identificar/analisar/investigar as contribuições de um 

programa ou curso de formação continuada. O texto de Nascimento (2017) trata-se 

de uma formação específica (aperfeiçoamento) no âmbito da abordagem histórico-

cultural de L. S. Vigotski e na pesquisa de Sales (2015), investiga-se um conjunto de 

formações oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

(SMESP). Em ambos os estudos, a metodologia desenvolvida é por meio de 

questionários semiabertos e entrevistas semiestruturadas. A pesquisa de 

Nascimento (2017) foi realizada com duas professoras e o resultado evidenciou que 

o curso provocou mudanças nas práticas pedagógicas.  

         Especificamente no trabalho de Sales (2015), a partir da análise de 09 

entrevistas, concluiu que a contribuição da formação é a promoção de momento 

coletivos, que permite a troca entre os pares e a reflexão sobre as suas práticas, 

“tornando-as professoras mais autônomas em seu papel enquanto parte do 

processo de construção de aprendizagem pela criança” (SALES, 2015).  

Silva (2019) realizou uma pesquisa por meio de questionário com 327 

professores de uma rede municipal de educação no Estado de São Paulo. Nessa 

pesquisa buscou compreender as contribuições e limitações de uma formação 

continuada e em serviço realizada no período de 2012 a 2016 para professores que 

atuavam com crianças entre 3 e 5 anos de idade. As cursistas não apontaram 

limitações do programa formativo, porém, a autora evidencia como limitação a 

organização de uma pauta genérica, ou seja, uma formação com temas e pautas 

iguais para todos os professores participantes. 

As pesquisas que têm por foco principal perspectivas/concepções/sentidos 

dos participantes sobre a formação continuada são os estudos de Capistrano (2010); 
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Chaves (2015) e Novais (2018). O estudo de Capistrano foi desenvolvido no Rio 

Grande do Norte e teve por objetivo investigar a perspectiva de professores/as 

cursistas sobre a formação continuada desenvolvida pelo Paidéia/UFRN, através do 

Curso de Especialização em Ensino de Arte e Educação Física na Infância. Nesse 

estudo foram entrevistadas 23 professoras cursistas que apontaram as situações de 

interlocuções (em interações com os pares, com os professores/as formadores/as, 

outros/as profissionais da área ou/e áreas afins, entre outras) como momentos 

relevantes para a ressignificação dos saberes (CAPISTRANO, 2010).  

O texto de Chaves (2015) se aproxima de nosso objeto de estudo porque se 

propõe a investigar, na perspectiva das professoras, a relevância da formação 

continuada oferecida para professoras da Educação Infantil no âmbito do Programa 

de alfabetização na Idade Certa (PAIC) 8. Esse programa realizado no Estado do 

Ceará se constituiu um modelo para a organização do próprio Pnaic, e teve um eixo 

de formação para os professores da Educação infantil. Essa pesquisa foi realizada 

com 08 professoras cursistas, na qual aponta as contribuições da formação 

continuada para a construção profissional, e ainda como um “suporte para 

superação de dificuldades ou mesmo de modelos a serem aplicados nas ações 

pedagógica” (CHAVES, 2015, p.145). De acordo com a autora, “a análise dos dados 

revelou que o documento que contextualiza o Eixo de Educação Infantil do PAIC 

(CEARÁ, 2012) apresenta uma visão de Educação Infantil, como momento de 

estímulo às crianças com enfoque nas aprendizagens de leitura e escrita das 

crianças” (2015, p.9) As participantes da pesquisa também revelaram 

“descompassos” na formação que implicam no desenvolvimento das práticas em 

suas próprias instituições, tais como: ausência de espaços para trocas de 

experiências, abordagem de temas que nem sempre condizem com suas realidades 

e tempo insuficiente para as discussões propostas nos encontros. 

 
8 O Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC) foi elaborado a partir do resultado das avaliações 
realizadas pelo Comitê Cearense para Eliminação do Analfabetismo Escolar (CCEAE), no ano de 
2004. Esse programa se constituiu uma política de cooperação promovida pelo governo do Ceará 
entre o estado e inicialmente com 56 municípios no ano de 2005. Em seguida, a partir de 2007 tem 
sua atuação ampliada para os 184 municípios, com o objetivo de principal de alfabetizar todos os 
alunos das redes públicas de ensino do Estado até os 7 anos de idade. De acordo com Chaves 
(2015), em 2009 “no Eixo de Educação Infantil, a preocupação com a alfabetização é uma 
característica que não aparece explicitamente em seus objetivos. Entretanto, chama a atenção a 
presença deste Eixo em um Programa cujo objetivo é alfabetizar todas as crianças na idade certa”. 
(CHAVES, 2015, p. 92) 



41 
 

O trabalho de Novais (2018) também se aproxima de nossa investigação ao 

propor compreender os sentidos atribuídos pelos professores à sua trajetória de 

formação no contexto de produções desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa, 

Formação e Atuação de Educadores (Grufae) e se vincula a uma pesquisa ampliada 

que investiga a configuração das iniciativas de formação continuada no Estado do 

Espírito Santo. O estudo é desenvolvido junto a um grupo de 15 professoras da 

Educação Infantil que vivenciaram o projeto de formação continuada desenvolvido 

pela Secretaria Municipal de Educação de um município do interior do estado do 

Espírito Santos, e que de modo semelhante à nossa pesquisa a autora subdividiu 

esse grupo em dois subgrupos: o primeiro composto por 5 professoras que atuaram 

como formadoras do projeto, e o segundo por 10 professoras da Educação Infantil 

que participaram da formação. Novais (2018) busca descrever a “história vivida de 

modo coletivo e narrada pela singularidade dos sentidos únicos das perspectivas de 

cada sujeito” (2018, p.17). Sobre o conceito/ideia de sentidos, a autora se ancora a 

partir dos estudos de Bakthin (1997, p.386) que define que o “sentido é 

potencialmente infinito, mas só se atualiza no contato com outro sentido (o sentido 

do outro)”.A luz do referencial bakhtiniano, aponta sentidos atribuídos pelas 

professoras aos modos de organização da formação, a formação entre pares, a 

relevância da formação continuada como processo de fortalecimento docente e 

como um direito e a articulação entre vida e formação.  

Diferentemente dos trabalhos anteriores, Gastaldi (2012) investiga os 

processos formativos e a formação dos formadores de professores. Segundo a 

autora, ser formador(a) é uma tarefa complexa que tem como desafio “aprender a 

aprender, aprender a ensinar e ensinar simultaneamente” (GASTALDI, 2012). Assim 

como a autora, também compreendemos essa tarefa como complexa e desafiadora, 

principalmente quando realizada em um contexto de formação na modalidade 

multiplicadora, qual o professor assume ora a posição de cursista e quase que 

imediatamente, ao retornar para o seu município, assume o papel de formador.  

No campo dos estudos sobre as políticas públicas de formação continuada 

para professores da Educação Infantil, temos os trabalhos de Oliveira (2014); Morais 

(2018). O trabalho de Oliveira (2014) tem por objetivo analisar as políticas públicas 

de formação continuada em um município no Estado de Goiás (GO). A autora 

recupera a trajetória de construção das políticas de atendimento a primeira infância, 

afirma a formação continuada como “direito dos profissionais da educação e espaço 
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privilegiado para aquisição do conhecimento, análise e discussão da prática 

pedagógica dos profissionais” (OLIVEIRA, 2014) e aponta que em seu munícipio as 

ações de formação ocorrem prioritariamente para professores da pré-escola, de 

forma pontual e descontinuada. Essa realidade é um retrato da trajetória da 

formação docente para professores da Educação Infantil: ações que geralmente não 

abarcam os profissionais que atuam em creche, e que a ênfase na pré-escola é por 

uma concepção equivocada da Educação Infantil como etapa “preparatória” para o 

Ensino fundamental, especialmente para crianças das camadas populares. Nesse 

estudo, a autora utilizou como instrumento de construção de dados: questionários, 

entrevistas e a observação participante. 

A pesquisa de Morais (2018), buscou compreender a incidência das Políticas 

Públicas Nacionais, na Formação Continuada das professoras da Educação Infantil 

da Rede Municipal de Educação de Goiânia, no período de 2010 a 2016. De acordo 

com a autora que realizou uma pesquisa documental, constata-se que o documento 

que orienta a formação continuada no município de Goiânia, evidencia em alguns 

momentos a presença da cultura da certificação. Contudo, o referido documento 

marca historicamente um avanço significativo no sentido demarcar e garantir a 

formação continuada em rede.  

Os estudos de Campos (2017) e Vieira (2018) aponta a proposição e 

organização de um programa/ação de formação continuada. Campos (2017) inova 

ao propor uma formação continuada no “chão” da escola, a partir das próprias 

necessidades dos professores, envolvendo iniciativas e experiências vividas e 

percebidas/significadas pelas professoras como relevantes no decorrer da pesquisa.  

O texto de Vieira (2018) objetiva identificar, caracterizar e analisar a formação 

continuada de professores da educação infantil em dois municípios distintos do 

interior de São Paulo. A autora faz dois apontamentos importantes: sobre a 

modalidade de formação predominantemente ofertada aos professores em ambos os 

municípios, que nesse caso são palestras. E, sobre a importância de um plano de 

carreira que atue como incentivo a participação nas formações. No estudo, a autora 

destaca que no município A,  não há uma grande oferta de possibilidades formativas 

destinada aos professores, prova disso que poucos profissionais possuem formação 

a nível de pós-graduação, e que por isso atribuem uma grande contribuição das 

formações ofertadas pela própria rede. Já para o município B, grande parte dos 

professores possuem formação em  nível de pós-graduação e por isso afirma que as 
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formações ofertadas não atendem às expectativas. Consideramos interessante essa 

análise da autora, pois o acesso e oferta de formações continuadas influenciam no 

processo de avaliação e no próprio engajamento da formação. 

Em nosso levantamento, identificamos ainda dois trabalhos que consideramos 

relevantes para o nosso estudo, os textos de Araújo (2019) e Trindade (2020) tem 

por foco temático a Formação para Professores da Educação Infantil no contexto do 

PNAIC (2017/2018). A pesquisa de Araújo (2019) foi realizada a partir de uma 

análise documental e buscou conhecer a proposta de formação continuada e a 

concepção de infância do PNAIC voltada para professoras de crianças de 4 e 5 anos 

e coordenadores pedagógicos da Educação Infantil. Em seus resultados, a autora 

aponta “o paradoxo existente entre as concepções defendidas pelo Pacto”, na qual a 

autora define como lógica da performatividade e “[...] a lógica presente nos cadernos 

de formação voltada para a valorização e o desenvolvimento integral das crianças, 

discutindo a importância das múltiplas linguagens, da participação infantil, das 

interações e brincadeiras” (2019, p. 8).  

A pesquisa de Trindade (2020) foi realizada no município de Jataí/GO, e 

entrevistou 12 professoras participantes da formação com o objetivo principal 

“compreender a importância da formação continuada proposta pelo Pnaic aos 

professores de Educação Infantil” (2020, p. 89). A partir das análises, a autora 

aponta como resultado da pesquisa que “programas como o Pnaic, preocupa-se em 

controlar as ações que giram em torno do processo pedagógico e do trabalho 

docente, com ideias gerencialista de uma educação de qualidade total” (2020, 

p.134).  

A leitura, especificamente, desses últimos dois trabalhos, especialmente por 

partilharmos dos mesmos objetos de pesquisa nos provocaram algumas reflexões: 

sentimos a ausência, e ao mesmo tempo, necessidade de um debate mais amplo 

sobre o contexto social e histórico em que ocorreu a execução do Pnaic no ano de 

2017. Consideramos que houve uma  falta de clareza/objetividade em considerar 

que a proposta de formação para professores da Educação Infantil no contexto do 

Pnaic foi um “arranjo” em um contexto político pós-golpe. Em nenhum momento as 

autoras relataram/descreveram que antes da formação de 2017 já estavam sendo 

articulado entre a COEDI e representantes de várias universidades um programa de 

formação continuada para professores da Educação Infantil que tinha como foco a 

linguagem escrita. Assim, consideramos que esses aspectos lacunares nos 
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trabalhos analisados são de extrema importância para se compreender o contexto, a 

execução e os desdobramentos dessa formação continuada.  

Em uma breve retomada das produções acadêmicas observamos que os 

estudos, em sua maioria, buscam identificar contribuições de um programa ou curso 

de formação continuada, ou seja, é recorrente entre os pesquisadores a 

necessidade de se conhecer na prática os efeitos/impactos e implicações de uma 

formação na prática pedagógica dos professores cursistas. Consideramos que 

conhecer as contribuições diretas da formação continuada na prática docente é um 

resultado que requer um percurso metodológico complexo, com diferentes 

instrumentos de construção dos dados, entre eles a observação das práticas. No 

entanto, nos estudos levantados nenhum trabalho que tinha esse objetivo inicial  

constava em sua metodologia a observação de práticas ou a inserção no contexto 

das instituições dos cursistas.  

Observamos ainda que os sujeitos participantes das pesquisas 

apontam/evidenciam uma grande relevância dos momentos partilhados 

coletivamente com os pares  para a sua formação. E em linhas gerais, os estudos 

que tratam de limitações na formação continuada relatam que as formações são 

propostas verticalizadas, ou seja, que não consideram os sujeitos participantes e 

suas necessidades formativas.  

A realização desse tipo de levantamento nos permitiu vislumbrar algumas 

possíveis contribuições da nossa pesquisa, ou seja, corroborar para ampliação dos 

estudos sobre a formação continuada de/para professores da Educação e sobre a 

realização do Pnaic na edição 2017. 

1.7 Estrutura e organização do texto 

 

Em nossa seção introdutória buscamos apresentar as nossas motivações 

iniciais que estão entrelaçadas com o nosso percurso de vida, formação e atuação 

profissional. Explicitamos o nosso objeto, objetivo, questão de partida e nosso 

pressuposto de pesquisa. Ainda nessa seção, apresentamos o levantamento 

bibliográfico realizado na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), que 

teve como foco realizar um estudo sobre as produções acadêmicas realizadas no 

período de 2009 a 2022 no campo da formação continuada de professores da 

Educação Infantil. E por fim, apresentamos nosso referencial teórico-metodológico. 
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Na segunda seção de nosso texto, intitulada: Crianças, Infâncias e sua 

Educação: as especificidades do trabalho pedagógico, discutimos as concepções de 

criança e infâncias e suas especificidades, bem como retomamos a trajetória da 

Educação Infantil, buscando evidenciar os processos históricos de construção dessa 

etapa educativa e as políticas públicas que ancoram sua constituição.  

Em nossa terceira seção – Formação de Professores e Educação Infantil – 

discutimos o campo da formação inicial e continuada de professores no âmbito das 

políticas públicas entrelaçada com a etapa da Educação infantil. Além disso, 

realizamos um levantamento das principais ações de formação continuada realizada 

pela UFRN no Estado do Rio Grande do Norte, e ainda apresentamos a nossa 

vivência no âmbito do Estágio científico avançado na Universidade do Minho.   

A partir da quarta seção, A formação para professoras da Educação Infantil 

no contexto do Pnaic/RN (2017/2018), contextualizamos o Programa Nacional da 

Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) como parte de uma política de formação 

continuada articulada no Brasil no período de 2013 a 2018. Apresentamos a 

proposta inicial de um “Pacto” para a formação dos professores da Educação Infantil, 

e por fim, apresentamos e discutimos a formação de professores da Educação 

Infantil no contexto do Pnaic realizado no período de outubro de 2017 a junho de 

2018, descrevendo seu modo de organização nos polos e municípios participantes 

do Rio Grande do Norte. 

 Em nossa quinta seção - A construção da pesquisa: contexto, cenários e 

sujeitos  - apresentamos as nossas escolhas metodológicas que se alicerçam nos 

pressupostos da pesquisa qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994; FLICK; 2009; 

FREITAS, 2002), nos princípios da teoria histórico-cultural de Lev Semenovich 

Vigotski (VIGOTSKI, 1998; 2009) e nas proposições do dialogismo e análise 

discursiva de Mikhail Bakhtin (1895-1975). E ainda, relatamos o contexto – 

pandêmico – de realização da pesquisa, contextualizamos os munícipios e 

caracterizamos os sujeitos participantes da pesquisa.  

 A partir da sexta seção, revelamos os sentidos das participantes sobre a 

formação de professores da educação infantil no contexto do Pnaic/RN (2017/2018), 

na qual sistematizamos e analisamos os dados construídos no percurso da 

pesquisa. E nossa sétima e última seção realizar uma síntese dos nossos eixos de 

análise, reconhecendo que nossas considerações finais são provisórias e 

inacabadas, contudo, buscamos estabelecer um processo dialógico com as 
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interlocutoras de nossa pesquisa na tentativa de compreender os distintos sentidos 

atribuídos pelos sujeitos e suas vivências formativas, na busca de produzir outros 

sentidos, provisórios, mas necessários para o movimento de produção de 

conhecimento.  
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2 CRIANÇAS, INFÂNCIAS E SUA EDUCAÇÃO: as especificidades do trabalho 

pedagógico 

 

A partir desta seção iremos discutir as concepções de criança e infâncias e a 

trajetória da Educação Infantil, buscando evidenciar os processos históricos de 

construção dessa etapa educativa e as políticas públicas que ancoram sua 

constituição.  

2.1 Infâncias, Crianças e suas Especificidades 

 

As crianças – seres biológicos e sujeitos da categoria socio-geracional 

infância – e as infâncias “conceito heterogêneo, plural, constituindo uma categoria 

geracional universal, cuja construção é social e historicamente muito diferenciada” 

(SARMENTO, T; 2016, p. 78), são significações que surgiram a partir de uma 

complexa construção histórica, ou seja, permanecem em constante transformação, 

determinada por uma multiplicidade de fatores – sociais, econômicos, políticos, 

culturais, ideológicos – e constituídas por perspectivas de diversos campos do saber. 

Essa compreensão parte inicialmente dos estudos de Philipe Ariès9 (2006) 

publicados na década de 70 (século XX), em que afirma que foi apenas com o 

advento da modernidade, com o surgimento da sociedade capitalista e a 

industrialização, no contexto familiar da classe média, que se começou a difundir as 

primeiras noções de infância. Essa ideia/concepção promoveu uma mudança nos 

cuidados relativos as crianças pequenas, contudo, contribuiu para a promoção uma 

infância idealizada, de que todas as infâncias são iguais e gozam dos mesmos 

direitos.  

Kramer (2006, p.15) denuncia as condições de desigualdade, violência e 

vulnerabilidade em que se encontra grande parte da população infantil brasileira 

afirmando que  não podemos afirmar que existe um conceito único de Infância e sim 

diferentes infâncias (KRAMER, 2006). Contudo, mesmo em situações de extrema 

pobreza e da negligência aos direitos das crianças como cidadãs, pessoas que 

produzem cultura e são nelas produzidas, se faz necessário reconhecer o que é 

 
9 A obra de Philipe Ariès intitulada A História social da criança e da família é um marco na historiografia da 

infância.  
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específico, próprio da infância: “seu poder de imaginação, fantasia, criação” 

(KRAMER, 2003, p. 91) 

Atualmente, no contexto da produção científica, temos diversos estudos sobre 

as crianças, entre eles destacamos as contribuições da Psicologia histórico-cultural, 

na qual Vigotski (2018) denomina de Pedologia – desenvolvimento infantil – 

corroborando para a compreensão da criança como “[...] um ser qualitativamente 

específico que vive e se desenvolve segundo leis diferentes, próprias de cada 

idade.” (VIGOTSKI, 2018, p. 30). Já a Antropologia da criança e a Sociologia da 

infância tem contribuído para a compreensão dos modos como significamos e 

valorizamos a criança e a infância e que determinam os papéis e lugares que lhes 

atribuímos nos processos sociais. Para Sarmento (2008) “[...] ao estudar a infância, 

não é apenas com as crianças que a disciplina se ocupa: é com efeito, a totalidade 

da realidade o que ocupa a Sociologia da Infância” (2008, p.18-19).  

Os estudos de Kuhlmann Jr. (1998, p. 30), enfatizam que “é preciso 

considerar a infância como condição da criança. O conjunto das experiências vividas 

por elas em diferentes lugares históricos, geográficos e sociais é muito mais do que 

uma representação dos adultos sobre esta fase da vida”. Nessa perspectiva, para se 

compreender a vivência/significação da infância, se faz necessário a escuta atenta e 

sensível (RINALDI, 2020), um “saber escutar” (FREIRE, 1996) as “experiências 

vividas” pelas crianças, pois como descreve Sarmento, T. (2018): 

 

As crianças, mesmo que nem sempre sejam reconhecidas na sua 
participação, elaboram narrativas sobre as suas experiências de 
vida, o que se constitui como uma forma de se auto(re)significarem e 
de se tornarem presentes nos contextos que habitam, tendo aí um 
espaço de ação/transformação muito relevante. (SARMENTO, T. 
2018, p. 126) 

 

Além da concepção da criança e da infância como singulares, não 

homogêneas, demarcadas por fatores históricos, econômicos, políticos, ideológicos, 

culturais, ao mesmo tempo destaca-se a importância do reconhecimento das 

especificidades infantis, aquilo que, ao lado de toda diversidade que singulariza cada 

criança, e cada infância, lhes é comum, embora experimentado de modos tão 

diversos quanto são os contextos de vida. 

Os estudos de Henri Wallon (apud GALVÃO, 1995) e as contribuições de 

Oliveira-Formosinho (2002) e Dahlberg, Moss e Pence (2003) corroboram para 
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evidenciar as características específicas da criança como sendo: a globalidade,  

“sujeito único, complexo e individual” (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, P.71), ou 

seja, compreensão da criança completa, não setorizável; a vulnerabilidade,  que 

trata-se da dependência da criança em relação ao adulto “para satisfação das suas 

necessidades durante um largo período de tempo” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 

2002, P. 45), o que ocasiona um “alargamento” das ações/funções, na qual “o 

educador da criança da criança pequena necessita de um saber fazer que incorpore 

ao mesmo tempo a globalidade e vulnerabilidade social das crianças e sua 

competência” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002, p. 49). Ou seja, reconhecer as 

crianças em sua vulnerabilidade não significa considerá-las incapazes, mas, se faz 

necessários reconhecer que em suas demandas específicas elas são competentes, 

capazes e produtoras de cultura, sendo a cultura produzida por elas, a ludicidade, 

que recria o real que lhe é acessível. Para Sarmento, T. (2018, p. 125) “nesta 

imagem de criança realça-se a sua agência, entendendo-a como ator social 

pensante e competente para fazer escolhas e expressar ideias, cuja educação se 

realiza na base das interações entre si e com os adultos”.  

É na pauta dessas concepções que a Educação Infantil passa a ser pensada 

como tendo a função indissociável de cuidar e educar, fundada numa concepção de 

criança como ser humano que, por ser como tal, tem características comuns e, por 

ser social e histórico, tem peculiaridades que precisam ser conhecidas, 

compreendidas, respeitadas pelas práticas sociais destinadas a elas, sobretudo, as 

educativas, considerando que a criança é um ser de aprendizagem, de produção, de 

desenvolvimento, portanto, de educação. Essas concepções marcam, de modo 

incisivo, a compreensão acerca das práticas educativas a elas dirigidas, assim como 

os requisitos postos aos profissionais responsáveis e, portanto, à sua formação. 

2.2 A Educação da Infância 

  

No cenário mundial, as primeiras formas de atendimento em espaços 

institucionalizadas para a infância surgem na França, em meados do século XIX, 

intituladas de creches. No Brasil essa trajetória teve início nos grandes centros 

urbanos, na qual as crianças órfãs ou abandonadas tinham como destino à roda dos 

expostos, como aponta Marcílio (2006) ao afirmar que “quase por século e meio a 

roda dos expostos foi praticamente a única instituição de assistência à criança 
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abandonada no Brasil” (2006, p. 53), paralelamente a sua existência que foram de 

mais de 2 séculos, sendo a primeira roda instituída em 1726 na Bahia, seguida de 

1738 no Rio de Janeiro e sendo a última roda extinta apenas em 1950.  

 Segundo Oliveira (1994), para desempenhar as funções de responsáveis por 

esse trabalho de acolher, assistir, nutrir, guardar as crianças nessas instituições de 

caráter filantrópico ou religioso, tanto na Europa, quanto em nosso país, eram 

recrutadas mulheres – religiosas ou não – e os requisitos que a habilitavam para 

essas tarefas “guardavam proximidade com os atributos da mãe, além de 

conhecimentos práticos de puericultura, bem como sentimento de piedade” (LOPES, 

2004, p. 2). Concomitantemente, o atendimento das crianças de famílias abastadas 

era entregue a amas ou preceptores cujas ações se orientavam pelo intelectualismo 

enciclopedista. 

 Essas formas de atendimento despertaram preocupações de pensadores ao 

longo dos séculos XVIII e XIX como Rousseau, Pestalozzi (1746 – 1827) e Fröebel 

(1782 – 1852), em relação à educação das crianças, consideradas como seres que 

demandavam atenção especial de seus responsáveis. Para Rousseau, seguido em 

suas ideias por Pestallozzi, era preciso propiciar às crianças um ambiente educativo 

natural, disciplinado, prático e afetivo, o que exigia, por parte do professor, além de 

amor, conhecimentos pedagógicos. Fröebel, inspirado por essas ideias, criou, em 

1837, o primeiro ambiente destinado à educação de crianças pequenas – o jardim 

de infância – com práticas diferenciadas e orientadas para os interesses e 

necessidades das crianças. Para Fröebel, para quem as crianças eram consideradas 

“sementes”, esse trabalho deveria ser realizado por jovens mulheres, denominadas 

de “jardineiras”, cujas condutas deveriam integrar atributos de mãe, bem como 

conhecimentos de Psicologia e de Religião (ARCE, 2001. LOPES, 2004). 

 Enquanto isso no Brasil, era instituída a primeira escola normal brasileira na 

Província do Rio de Janeiro, pela Lei n° 10, de 1835. Com o único objetivo de instruir 

professores para o ensino das primeiras letras, visto que a formação dos professores 

era igualmente rudimentar na época, pois de acordo com (TANURI, 2000, p.15): 

 

Algumas características comuns podem ser observadas nas 
primeiras escolas normais aqui instaladas. A organização didática do 
curso era extremamente simples, apresentando, via de regra, um ou 
dois professores para todas as disciplinas e um curso de dois anos, o 
que se ampliou ligeiramente até o final do Império. O currículo era 
bastante rudimentar, não ultrapassando o nível e o conteúdo dos 
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estudos primários, acrescido de rudimentar formação pedagógica, 
está limitada a uma única disciplina (Pedagogia ou Métodos de 
Ensino) e de caráter essencialmente prescritivo.  
 

Já no início do século XX, pensadores como Decroly e Montessori 

propuseram, para a educação de crianças pequenas, ambientes, metodologias e 

materiais diferenciados, que explorassem seus interesses e necessidades e 

contribuíssem para seu desenvolvimento. Em suas concepções, a professora, 

considerada uma mestra, assumiria o papel de organizadora do ambiente e 

facilitadora das ações das crianças, considerando-se que estas eram capazes, 

naturalmente, de se desenvolverem. Para o desempenho dessas funções, precisava 

ser treinada de modo a aperfeiçoar aptidões e virtudes morais como paciência, 

delicadeza, autocontrole, praticidade (ARCE, 2001; LOPES, 2004). 

 

2.2.1 Abordagens Curriculares participativas para a Educação da Infância 

 

Para Formosinho (2013, p.20), “os modelos participativos conceptualizam a 

criança como uma pessoa com agência, não à espera de ser pessoa, mas que 

participa como pessoa na vida da família, da escola, da comunidade”. A 

ideia/conceito de “agência” da criança não é um termo usual no Brasil, mas em 

linhas gerais podemos apontar como o reconhecimento da imagem de criança como 

um ser competente e inter-ativo. Assim, no contexto das pedagogias participativas  

 

A atividade da criança é entendida como colaboração no âmbito do 
quotidiano educativo. O papel do professor é a de organizar o 
ambiente e observar e escutar a criança para a compreender e lhe 
responder. O processo de aprendizagem é pensando como um 
espaço partilhado entre a criança e o adulto. Os espaços e os 
tempos educativos são pensados para permitir a interatividade e a 
continuidade educativa. As atividades e os projetos são concebidos 
como ocasião de as crianças fazerem aprendizagens significativas. 
(FORMOSINHO; OLIVIERA-FORMOSINHO, 2013, p.28) 

 

Os autores João Formosinho e Júlia Formosinho retomam princípios 

estruturantes de uma abordagem participativa. Em todas as abordagens, 

independentemente de sua origem, iremos encontrar o respeito a atividade criadora 

das crianças, aos seus ritmos e suas capacidades. A escuta atenta e sensível como 
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fio condutor das práticas, a interação como elemento estruturante das práticas e a 

atividade exploratória como significativa e potencializadora das aprendizagens.  

De modo a conhecer e explorar esses elementos em nossas próximas 

subseções, iremos descrever a filosofia e os princípios pedagógicos, bem como 

compreender nesse contexto como se dá a formação continuada no âmbito de duas 

grandes abordagens participativas da Educação da Infância: Reggio Emília e o 

Movimento da Escola Moderna Portuguesa (MEM). A priorizamos essas abordagens 

por suas bases teóricas serem ancoradas nos estudos e postulados vigotskianos. 

 

2.2.2 Reggio Emilia: uma abordagem italiana para a Educação da infância 

 

 Na Itália, comuna de Reggio Emília, o Educador Loris Malaguzzi inicia 

juntamente com um grupo de pais uma nova abordagem para época, ou como ele 

mesmo descreve: “a história de nossa abordagem, e de meu papel nela, começa 

seis dias após o término da Segunda Guerra  Mundial. Era primavera de 1945” 

(MALAGUZZI, 2016, p.57). É uma abordagem sustentada na participação e na 

vivência em comunidade, ou como descreve Edwards, Gandini e Forman (2016): 

 

Em Reggio Emilia, a educação é vista como uma atividade 
comunitária e uma participação na cultura através da exploração 
conjunta entre crianças e adultos que, juntos, abrem tópicos à 
especulação e a discussão. O enfoque oferece-nos novos meios de 
pensar sobre a natureza da criança como aprendiz, sobre o papel do 
professor, sobre a organização e o gerenciamento da escola, sobre o 
desenho e o uso dos ambientes físicos, e sobre o planejamento de 
um currículo que guie experiências de descobertas conjuntas e 
solução de problemas de forma aberta. (2016, p.23-25)  
  

 

 Este cenário sustentado pela atividade colaborativa, criadora e por uma 

imagem da criança ativa, competente nos provoca a repensar o lugar do 

professor/educador e principalmente as matrizes necessárias na formação inicial e 

continuada desse profissional.  Lino (2013) descreve que as principais influências da 

abordagem é um pouco de todos os principais e mais influentes filósofos e 

estudiosos da psicologia do desenvolvimento, da pedagogia, da sociologia e de 

diversas áreas do conhecimento e da cultura.  
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Nos anos 50, no princípio da experiência, as principais referências 
que influenciam o trabalho que se desenvolve nestas escolas 
incluem os nomes de: Rousseau, Locke, Pestalozzi, Frobel, a escola 
ativa de Bovet e Ferrière e Dewey e a escola de Chicago. Nos anos 
60, surge na Itália uma nova consciência acerca da educação da 
infância, que começa a ser reivindicada como um serviço social. 
Nesta década, a experiência pedagógica de Reggio Emilía é 
influenciada pelo diálogo com as teorias de Dewey, Claparède, 
Decroly, Freinet, Wallon, Dalton, Erikson, Piaget, Vygotsky, 
Bronfenbrenner. (LINO, 2013, p.114-115).   

 

Essa é uma breve descrição das bases teóricas que ancoram a filosofia de 

Reggio, que se assenta na promoção das relações, das interações e da 

comunicação entre todos os protagonistas do processo educativo - crianças, família 

e profissionais do contexto educativo (LINO, 2013). Muitos estudiosos da filosofia de 

Reggio define essa abordagem como uma “Pedagogia das relações” e uma 

“Pedagogia da Escuta”. Das “relações” porque um dos pontos principais é a vida em 

comunidade, na qual a educação é considerada uma atividade colaborativa, uma 

partilha de cultura. E “da escuta” porque uma escuta sensível e verdadeiramente 

atenta abre as “portas” para um diálogo, alimenta a reflexão e torna visível, por meio 

da documentação pedagógica as aprendizagens.  

Rinaldi (2020, p.106), define os professores como “[...] aqueles que têm o fio, 

que constroem e constituem os entrelaçamentos e as conexões, a rede de 

relacionamentos, para transformá-los em experiências significantes de interação e 

comunicação”. Nesse contexto, para sustentar essa abordagem pedagógica, como 

se dá formação dos professores/educadores em Reggio? No livro as “Cem 

linguagens da criança” (Edwards, Gandini & Forman, 2016), Gandini (2016) em 

entrevista ao Prof. Loris Malaguzzi descreve que sobre o “treinamento”, aqui 

compreendido como formação inicial, dos professores em Reggio “é uma espécie de 

farsa legalmente sancionada” (MALAGUZZI, 2016, p.77) dominada pela Igreja 

Católica Romana. Ainda acrescenta que “mesmo em Reggio Emilia, os professores 

vêm dessas escolas secundárias preparatórias. Portanto, pode-se perceber por que 

sua formação profissional e seu desenvolvimento devem ocorrer enquanto trabalham 

com as crianças”. (2016, p.77) 

Esses apontamentos do Prof. Loris Malaguzzi demostram que em Reggio, a 

realidade das propostas e práticas de formação inicial, naquela época na Itália, não 

acompanhava as necessidades cotidianas de uma formação que respeitasse os 

princípios da escuta, da participação e protagonismo de todos e da integração do 
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ambiente como um terceiro educador. Como superação dessa lacuna, Malaguzzi 

(2016, p.78) afirma que “não temos alternativa, exceto treinar em serviço. Assim 

como a inteligência torna-se mais vigorosa por meio de seu uso constante, também 

o papel do professor, o conhecimento, a profissão e a competência tornam-se mais 

fortes pela aplicação direta”. Nesse aspecto, Malaguzzi aponta o “treinamento em 

serviço”, aqui interpretado como formação continuada, como um elemento 

importante para o desenvolvimento profissional do professor e para a 

construção/consolidação de uma abordagem que tem a participação como princípio 

democrático.  

É importante salientar que em Reggio Emilia, o professor da pré-escola 

trabalha em parceria com outro(a) professor(a) e permanece com o mesmo grupo de 

crianças e pais por até 03 (três) anos. Edwards (2016, p.151) descreve que “em 

duplas, relacionam-se com outros professores, com a equipe de auxiliares e com 

o(a) atelierista10 em sua escola e, além disso, recebem apoio da pedagogista11, que 

trabalha com várias escolas, bem como com a administração central do município”. 

Nesta descrição é perceptível o valor que se dá ao trabalho colaborativo e ao 

desenvolvimento da cultura entre pares. Não é uma prática isolada, é uma prática 

pedagógica ancorada na reflexão e na interação com outros. Essa ideia de interação 

entre pares e outros profissionais no contexto escolar nos remete imediatamente aos 

postulados vigotskianos, especialmente quando trata da zona de desenvolvimento 

proximal. Em linhas gerais buscamos apresentar brevemente a abordagem de 

Reggio Emilia para a Educação da Infância, evidenciando a importância da formação 

continuada para a sustentação da prática e dos princípios educativos. 

 

2.2.3 O Movimento da Escola Moderna Portuguesa  

 

O Movimento da Escola Moderna (MEM) iniciou como um “processo 

democrático de autoformação cooperada de docentes” (NIZA, 2013, p. 142), mas 

que se amplia para um modelo pedagógico para a Educação de infância. Segundo 

Niza (2013, p.142) um dos fundadores, descreve que a criação do movimento 

“decorre da fusão de três práticas convergentes”: a educação cívica de António 

 
10 Atelierista escrever a definição  
11 Pedagogista escrever a definição 
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Sérgio; a prática de integração educativa - apoiada nas técnicas de Freinet - de 

crianças deficientes visuais do Centro Infantil Hellen Keller e a organização de 

cursos de aperfeiçoamento no sindicato dos professores no período de 1963 a 1966.  

Esse movimento que inicialmente começou clandestinamente, em virtude do 

longo período de ditatorial de Portugal (1933-1974), ganhou força após a Revolução 

dos cravos (25 de abril de 1974) que depôs o regime ditatorial do Estado Novo e 

marca o início do processo de democratização de orientação socialista em Portugal. 

Em 1976, com promulgação da constituição do país, o movimento é registrado como 

associação pedagógica.  

Niza (2013) descreve que a escola é para o movimento um espaço de 

iniciação a vida democrática,  

 

Nela, os educandos deverão criar com os seus educadores as 
condições materiais, afetivas e sociais para que, em comum, possam 
organizar um ambiente institucional capaz de ajudar cada um a 
apropriar-se dos conhecimentos, dos processos e dos valores morais 
e estéticos gerados pela humanidade no percurso histórico-cultural. 
(NIZA, 2013, p.144) 

 

A menção ao termo histórico-cultural já aponta que além Freinet (1896-1966) 

e Bruner (1915-2016), Vigotski é um dos teóricos que sustenta as bases e princípios 

pedagógicos do movimento. Segundo Folque (1999, p.7) o princípio pedagógico de 

formação de turmas heterogêneas, de modo a assegurar a “heterogeneidade 

geracional e cultural” (NIZA, 2013, p. 149), “baseia-se na teoria de Vigotsky no 

conceito de Zona de Desenvolvimento Próximo (ZDP), na medida em que o contacto 

das crianças com adultos ou pares mais avançados, é promotor de aprendizagem”.  

Nas práticas educativas de orientação do MEM, o envolvimento das crianças 

em suas próprias aprendizagens e o trabalho por projetos centrados em seus 

interesses e curiosidades são elementos fundantes para o exercício da participação. 

Esses elementos resultam em um espaço de interações dialógicas, privilegiada pela 

interação de crianças de diferentes idades que estimulada pelo(a) educador(a), 

acolhe na planificação cotidiana de sua prática, as crianças com sua cultura, 

saberes, ideias e vivências, resultando em uma democracia participada e na gestão 

cooperada do currículo. 

Segundo Folque (1999),  
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A vida do grupo organiza-se numa experiência de democracia 
directa, não representativa, onde se privilegia a comunicação, a 
negociação e a cooperação. De acordo com Niza, a cooperação é o 
estado mais avançado de desenvolvimento moral. (1999, p. 06).  

 

A aprendizagem é impulsionada mais pelo grupo do que pelo professor ou por 

cada criança individualmente, o currículo é baseado nos problemas e motivações da 

vida real. O papel do professor é promover uma organização participativa, a 

cooperação e a cidadania democrática, ouvindo e encorajando a liberdade de 

expressão, as atitudes críticas, a autonomia e a responsabilidade 

No MEM, os professores participam de um sistema de formação contínua 

(FOLQUE, 2018) que inclui vários tipos de atividades como:  

 

- grupos de trabalho cooperativo: são grupos de professores que se reúnem em 

pequenos grupos para estudar, refletir e discutir textos/materiais do 

movimento e/ou suas próprias práticas pedagógicas; 

 

- Sábados pedagógicos: são encontros realizados mensalmente por cada 

núcleo regional com o objetivo de promover palestras ou divulgação das 

práticas do MEM; 

 

- Cursos de Iniciação ao modelo do MEM: são práticas formativas em que 

professores mais experientes iniciam outros colegas na prática do modelo. 

Em média, o curso de iniciação dura em média 2 anos, que segundo Folque 

(2018, p.63) explica que “o primeiro ano é dedicado à apresentação  do 

modelo e às primeiras tentativas de o pôr em prática; o segundo, centra-se no 

desenvolvimento de um contrato de formação, que se baseia nos problemas 

encontrados pelos professores na prática do modelo.”  

 

- Encontros nacionais e congressos:  eventos realizados com o objetivo de 

difundir práticas, promover a reflexão sobre o modelo e aprofundar temáticas 

pertinentes ao trabalho pedagógico ou as políticas educacionais de Portugal.  
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- Revista “Escola Moderna”: com periodicidade trimestral, publica artigos 

escritos pelos professores do movimento com relatos de práticas, artigos 

teóricos e de investigações.  

 

Desse modo, o MEM institui várias possibilidades de ações, práticas e 

processos formativos entre os seus professores associados, sempre pautado nos 

princípios da interação entre os pares. E retomando as duas abordagens aqui 

discutidas, é perceptível a importância da formação continuada como um dos pilares 

que sustentam a qualidade das práticas pedagógicas. 

2.3 A Educação Infantil no Brasil: percurso histórico e marcos regulatórios  

 

 No Brasil, essas ideias começaram a ter lugar no contexto que se seguiu aos 

movimentos sociais da abolição e Proclamação da República, que modificaram a 

estrutura da sociedade com maciça migração da população para os centros urbanos, 

gerando assim iniciativas de amparo à infância. É notório considerar os “por quês” e 

finalidades para as quais surgiram os primeiros espaços institucionalizados de 

atendimento à infância. Kuhlmann Júnior (2007) realiza um excelente apanhado 

acerca da difusão das creches e jardim de infância. Nessa historicidade não passa 

despercebida a diferenciação de público e finalidade que existiam entre jardim de 

infância  (para ricos) e creches (asilo) de pobres. 

 

O pensamento educacional tem mostrado resistência em aceitar os 
elementos comuns entre as instituições constituídas para atender a 
segmentos sociais diferenciados. Insiste-se na negação do caráter 
educativo daquelas associadas a entidades ou propostas 
assistenciais [...] isso pode ser observado em relação à educação 
infantil. O Jardim-de-infância, criado por Fröebel, seria a instituição 
educativa por excelência, enquanto as creches e as escolas 
maternais – ou qualquer outro nome dado a instituições com 
características semelhantes às Salles d’asile francesas – seriam 
assistenciais e não educariam. Entretanto, essas últimas também 
educavam – não para a emancipação, mas para a subordinação 
(KUHLMANN JR., 2007, p.69). 

  

 Em 1899 por iniciativa do médico Arthur Moncorvo Filho é criado o Instituto de 

Proteção e Assistência à Infância do Rio de Janeiro (IPAI-RJ), instaurando as 

concepções médico-higienistas no atendimento à infância, tal concepção 

predominou durante muitos anos no campo educacional, tendo em vista 
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principalmente a crescente mortalidade infantil, bem como alguns avanços 

registrados nas pesquisas internacionais, tais como: a pasteurização do leite – que 

difundiu o uso da mamadeira – e crescentes estudos acerca de microorganismos e 

doenças, a chamada “era bacteriológica”.  

Kuhlmann Jr. (2007) ressalta ainda que essa influência não foi única na área 

educacional, mas sim, tantas outras como a jurídico-policial e a religiosa. No ano de 

1919 é criado o Departamento da Criança por iniciativa governamental decorrente 

de uma preocupação com a saúde pública (ideia de assistência científica à infância).  

Nesse mesmo contexto, ocorre em 1922 no Rio de Janeiro o Primeiro Congresso 

Brasileiro de Proteção à Infância. Os temas discutidos são em geral: a educação 

moral e higiênica, o aprimoramento da raça, o papel da mulher como “cuidadora”.  

Com a intensificação da urbanização e consequentemente modificações nas 

relações sociais, ou seja, aumento das classes femininas nos postos de trabalho, ao 

passo que aumentava as reivindicações do movimento operário, principalmente no 

final dos anos 20 e 30, algumas dessas reivindicações estavam calcadas na 

existência de locais para a guarda e atendimento das crianças. Nesse processo por 

iniciativa de alguns industriais, são criadas vilas operárias, creches e escolas 

maternais.  

Em 1935 houve a criação dos Parques Infantis na cidade de São Paulo (SP) 

que foram idealizados por Mário de Andrade como resposta as reivindicações do 

operariado. Faria (1999) define que os Parques Infantis (PI) foram  

 

[...] a primeira experiência brasileira pública municipal de educação 
(embora não-escolar) para crianças de famílias operárias que tiveram 
a oportunidade de brincar, de ser educadas e cuidadas, de conviver 
com a natureza, de movimentarem-se em grandes espaços (e não 
em salas de aula). Lá produziam cultura e conviviam com a 
diversidade da cultura nacional, quando o cuidado e a educação não 
estavam antagonizados, e a educação, a assistência e a cultura 
estavam macunaimicamente integradas, no tríplice objetivo 
parqueano: educar, assistir e recrear. (FARIA, 1999, 61-62) 

  

Assim, na década de 1940, as propostas de “proteção à infância” estavam 

marcadas pelo higienismo, filantropia e puericultura, além de se configurarem uma 

forma de combate às “fazedoras de anjos”, mulheres da comunidade que assumiam 

funções remuneradas pelas famílias, cujas mães iam trabalhar como cuidadoras das 
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crianças. Nesses contextos, pelos “descuidos”, com relativa frequência registravam-

se mortes de crianças, daí a expressão “fazedora de anjos” (OLIVEIRA, 2007). 

 Para combater esse problema, os serviços de proteção à infância, passaram 

a expandir a criação de creches, “entendidas como ‘mal necessário’. As creches 

eram planejadas como instituição de saúde, com rotinas de triagem, lactário, pessoal 

auxiliar de enfermagem, preocupação com a higiene do ambiente físico” (OLIVEIRA, 

2007, p.100). 

 Já no Brasil, no mesmo período – década de 1950 – as creches continuavam 

sendo de responsabilidade das indústrias ou de entidades filantrópicas, com funções 

básicas de aleitamento materno e combate à mortalidade infantil, não se fazendo 

necessária uma formação específica para os profissionais responsáveis além de 

treinamento relativo à puericultura. No entanto, diferentemente dessa realidade, no 

Rio Grande do Norte, especificamente na cidade do Natal (capital do estado), foi 

fundado em 1953 o primeiro jardim de infância modelo e de caráter público no 

estado. De acordo com as pesquisas de Nascimento (2011),  

 

O modelo dessa instituição diferenciava-se da creche ou da casa de 
abrigo, por apresentar numa proposta pedagógica e ser campo de 
reflexão das teorias pedagógicas estudadas na Escola Normal de 
Natal. Neste sentido, o jardim de Infância modelo era parceiro na 
formação das normalistas, além de divulgador das ideias e práticas 
pedagógicas de Froebel para a educação infantil. (Nascimento, 2011, 
p. 158) 

 

 

Na década de 1960, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

4024/61) incluiu a escola pré-primária para as crianças com menos de 7 anos. 

Contudo, com o Golpe militar de 1964, há um retrocesso nessa compreensão e são 

retomados os programas de creche e mesmo pré-escola como equipamentos sociais 

de assistência à criança carente, perpetuando uma política de ajuda governamental 

às entidades filantrópicas e assistenciais ou as iniciativas comunitárias e mantendo, 

em relação, tanto à educação da criança, como dos profissionais responsáveis, uma 

visão reducionista de seu papel junto à criança, não se pensando em políticas de 

formação. 

Na década de 1970, sob a forte influência de organismos internacionais nas 

políticas sociais do país, como UNICEF e UNESCO, surgem os primeiros programas 
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emergenciais de expansão do atendimento em massa, caracterizados por 

aumentarem o acesso com baixos investimentos do poder público. Para isso, 

deveriam ser aproveitados ambientes já existentes, bem como pessoal “leigo” e 

mesmo trabalho voluntário, principalmente das próprias mães. Como exemplo desse 

período, apontamos o Projeto Casulo, que propunha uma Educação Infantil de 

massa, amplamente difundido pela LBA - Legião Brasileira de Assistência 

(ROSEMBERG, 2006). 

Kramer (2011, p. 73) descreve que “ao atender às crianças, o projeto casulo 

pretende, também, proporcionar às mães tempo livre para ingressar no mercado de 

trabalho, para que possam elevar a renda familiar”. Esse era o caráter 

assistencialista do Projeto Casulo, e como tal recrutava-se profissionais leigos ou 

voluntários, que sob a orientação de supervisores da LBA estabelecia-se propostas 

de trabalhos adequadas as condições.  

Segundo Rosemberg (2006), o ideário desses programas era que o 

atendimento a essas crianças tinha a função de superação de “suas carências 

culturais”, advindas das condições sociais a que estavam sujeitas, mesmo sem a 

alteração das condições sociais geradoras daqueles problemas. Ressalta-se, desses 

programas, cujos ecos ainda se fazem sentir até a atualidade, a ausência de 

preocupação com a formação dos profissionais, o que denuncia a falácia de suas 

intenções. Já no Final da década de 1970 e início dos anos 80, em meio ao 

movimento social de reorganização política do país, de redemocratização e combate 

às desigualdades sociais, bem como a intensificação da entrada da mulher no 

mercado de trabalho observa-se um grande aumento de creches e pré-escolas, 

tanto públicas, quanto da rede privada. Essas novas instituições, marcadas pelas 

exigências de um novo público, assim como pela incorporação da produção 

científica circulante na época, trouxeram novos valores: a defesa de um padrão 

educativo voltado para os aspectos cognitivos, emocionais e sociais da criança 

pequena.  

Esse período foi marcado pela criação da coordenação de educação pré-

escolar (CODEPRE) e pelo Programa Nacional de Educação Pré-escolar (BRASIL, 

1975a), pelo então governo do Presidente Ernesto Geisel (1974-1979). Esse 

programa criado pelo Departamento de Ensino Fundamental (DEF), a partir de um 

diagnóstico preliminar foi elaborado um documento intitulado Educação Pré-escolar: 

uma nova perspectiva nacional (BRASIL, 1975b). No referido documento, define-se 
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por pré-escolar o atendimento destinado a faixa etária das crianças de zero a seis 

anos, e ainda, define a finalidade da pré-escola, as modalidades de atendimento e 

formação dos profissionais.  

Nas modalidades de atendimento, inclui espaços abertos, rede televisiva 

(programa de TV) e os jardins de infância e escolas maternais existentes, no 

entanto, aponta que essa modalidade antes prioritária das classes socialmente 

favorecidas, agora será estendida às crianças carentes.  

 

Até o momento, este tipo de atendimento, por dedicar-se em sua 
maioria a crianças de classe média e média-alta, enfatizava o 
componente educacional. Trata-se a partir de agora, no Programa 
Nacional de Educação Pré-Escolar, de ampliar suas atividades, 
integrando componentes de saúde, e nutrição em função das 
crianças de classes sócio-econômicas carentes. (BRASIL, 1975b, 
p.23) 

 

No atendimento direto às crianças, o documento aponta que  

 
É igualmente importante que se possa contar com professoras, se 
não especializadas, que tenham recebido treinamento adequado. [...] 
Quando houver dificuldade na contratação de professoras e para 
garantir uma relação adulto-criança razoável, cada Professora 
poderá ser auxiliada em suas tarefas por monitores, pelos quais será 
responsável. As monitoras, de preferência possuindo 1º grau 
completo, serão também treinadas, antes de assumirem suas 
funções e permanentemente orientadas, em serviço, pela Professora. 
(BRASIL, 1975b, p.17) 

 

O documento Pré-escolar trata de treinamento específico para professoras 

e/ou monitoras, preferencialmente, com primeiro grau. Esse registro ratifica que o 

desenvolvimento da trajetória da formação docente em paralelo a trajetória de 

atendimento a infância no Brasil, não se cruzaram por completo. O que afirmamos 

com isso? Que ainda não se pensava o atendimento a infância em sua finalidade 

pedagógica para crianças socialmente vulneráveis.  

Portanto, o Programa Nacional de Educação Pré-escolar é reconhecidamente 

uma política de caráter compensatória, destinada a suprir “carências” de populações 

pobres, notadamente de periferias urbanas e em um período – da década de 1970 e 

início da década de 1990 – em que as organizações multilaterais, tais como o Banco 

Mundial tinham pouca atuação na Educação Infantil (ROSEMBERG, 2002). Mas, em 

um contexto em que a mobilização social havia alcançado a inclusão da educação 
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da criança de zero a seis anos como direito na Constituição de 1988, direito esse 

corroborado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, em 1990. 

 Nesse contexto, no Estado do Rio Grande do Norte, especialmente na cidade 

de Natal, observava-se uma pequena expansão da Educação da infância, que 

embora regulamentada desde 1960, pelo Decreto n° 517, somente passou a ganhar 

corpo na década de 1980 com a implantação da Política Pré-Escolar, pois, até então 

não havia escola da rede municipal destinada exclusivamente à Educação Infantil, 

sendo esta tratada como “anexos” no interior das escolas de ensino de primeiro grau 

(nomenclatura da época). Concomitantemente, e de modo paradoxal, nessa época, 

divulgava-se a experiência marcante relativa à Educação Infantil, implantada em 

Natal, pelo governo municipal que através de convênio firmado com a Fundação 

Bernard Van Leer, da Holanda, foi implantado o Projeto Reis Magos. No âmbito 

desse projeto, foi criada a primeira escola infantil do município: o Centro Municipal 

de Educação Pré-escolar Profª Emília Ramos.  

Em 1990, o Projeto Reis Magos foi expandido para outras escolas, sendo, 

nesse período, construídos mais dois Centros de Educação Pré-escolar: o 

Professora Stella Lopes (criado por meio do Decreto nº 4.215, de 02 de outubro de 

1990) e o Professora Josefa Botelho. 

É no contexto gerado pela nova legislação – Constituição Federal e LDB 

9.394/96 – bem como pelos debates na área educacional, que emerge a discussão 

acerca da passagem, prevista na Lei, das creches e pré-escolas, notadamente as 

destinadas às camadas populares, até então vinculadas aos órgãos de Assistência 

Social, para a alçada da educação.  

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil constituem um 

marco na proposição da organização curricular e apresenta a criança como sujeito 

histórico e de direitos, produtor de cultura em que as propostas pedagógicas 

precisam ser pautadas em um conjunto de princípios éticos, políticos e estéticos. 

Consideramos que no texto das diretrizes um dos elementos mais valiosos é em seu 

artigo 9º que define “as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 

Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira” 

(BRASIL, 2009, p. 4), pois essa é a expressão que possibilita garantir o direito das 

crianças ao exercício de sua própria cultura: a ludicidade.  

Nesse contexto, surgem ainda novas polêmicas, novos desafios, já apontados 

por Rosemberg (2010) relativos às funções e finalidades sociais da educação das 
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crianças de 0 a 5 anos e sua disseminação pelo país afora em íntima relação com a 

alocação dos recursos públicos, agora disputados pela iniciativa pública e privada 

mediante a promoção de convênios, principalmente para o atendimento da criança 

de zero a três anos, que enfrenta resistências para ser contemplado no âmbito 

exclusivo de políticas públicas, o que pode incorrer em não melhoria da qualidade de 

seu atendimento, o que inclui a formação dos profissionais responsáveis. 

A partir dessa retrospectiva histórica, verifica-se o inegável avanço que marca 

o percurso de constituição da Educação Infantil como etapa educativa e de seus 

profissionais com funções reconhecidas de professores cuja formação envolve 

especificidades, demarcadas, tanto pelas especificidades das crianças, como pelas 

particularidades das práticas educativas. 

2.3 A Educação Infantil e suas múltiplas linguagens 

 

2.3.1 A linguagem – oral e escrita – na Educação Infantil: especificidades do trabalho 

pedagógico na Educação Infantil 

 

Nos últimos anos, temos avançado nas discussões acerca da Educação 

Infantil, de sua função sociopolítica e pedagógica enquanto primeira etapa da 

Educação Básica e da natureza específica de seu trabalho pedagógico – intencional 

e sistemático e, ao mesmo tempo, distinto de uma escolarização mais tradicional. 

Sendo assim, compreendemos as crianças como sujeitos de direitos – dentre eles, à 

educação institucionalizada e às aprendizagens necessárias ao seu 

desenvolvimento como pessoa integral, concreta e contemporânea, o que envolve 

apropriação de conhecimentos, práticas culturais e múltiplas linguagens, inclusive, a 

linguagem verbal – oral e escrita – ou sinalizada.  

Conforme Vigotski (2005) a linguagem tem função comunicativa e simbólica, 

sendo a palavra a sua unidade básica com função de designação (nomeação) e 

generalização (conceituação). Portanto, quando a criança se apropria da linguagem, 

ou seja, quando ela é capaz de nomear as coisas e dar sentido a elas, é possível 

organizar de forma mais complexa, suas funções mentais, como a imaginação, 

memorização e percepção, permitindo uma articulação do pensamento. 

Nessa perspectiva, compreendemos a linguagem como interação social-

verbal, constituída na relação com o outro, pela palavra do outro em uma relação de 



64 
 

sentidos (BAKHTIN, 1995). A linguagem se presentifica, portanto, nas relações 

cotidianas, nos modos de interação, nos discursos e diálogos possíveis de diferentes 

formas e jeitos que atuam sobre a relação entre receptor e emissor, transformando 

seus sentidos, no movimento das interações sociais e nos momentos das 

interlocuções, a linguagem se cria, se transforma, se constrói, como conhecimento 

humano (SMOLKA, 2012, p.60). 

A linguagem, aqui entendida como interação social, é atividade humana de 

produção de sentidos e instrumento por meio do qual é possível significar o mundo e 

a cultura. Que envolve, portanto, processos de internalização - conversão de 

significados sociais em sentidos próprios, singulares (SMOLKA, 2010). Sobre esse 

processo Vigotski afirma que “a internalização de formas culturais de comportamento 

envolve a reconstrução da atividade psicológica tendo como base as operações com 

signos” (1998, p. 75). 

Nesta perspectiva das operações com signos entra em discussão a escrita, 

que considerando-a como linguagem, se constitui como prática social - cultura 

letrada – com a qual as crianças interagem desde muito cedo em suas vidas, antes 

mesmo de frequentarem o ambiente escolar, por estarem envolvidas no mundo 

letrado na qual existem “coisas escritas” ao seu redor. Contudo, em muitos casos o 

acesso maior à cultura letrada se dá na escola.  

Quando começam a frequentar a Educação Infantil - mesmo quando ainda 

bebês - essa forma de linguagem está presente desde o seu nome “colado na 

mamadeira”, nos livros de história, até aos cartazes expostos nas paredes. Porém, a 

experimentação-produção dessa linguagem por parte das crianças se dá 

inicialmente pelos usos de outras linguagens que antecedem a escrita, como as 

expressões corporais, os gestos, a oralidade, os desenhos. 

Para que elas transitem entre as diversas linguagens e compreendam para 

que servem todos aqueles “grafismos” presentes em seus objetos, nos cartazes, nas 

paredes, nos livros…é necessário que haja um movimento mediado pelos adultos 

em sua volta, que na escola são os professores.  

Na medida em que acontece essa mediação da escrita com as crianças, elas 

podem compreender os seus usos e funções, a partir daí vão experimentando essa 

forma de linguagem. No entanto, essa forma de linguagem - assim como as outras- 

precisa ser trabalhada de forma que seja significativa para elas, como defende 

Vigotski:  



65 
 

 
[...] a escrita, deve ter significado para as crianças, de que uma      
necessidade intrínseca deve ser despertada nelas e a escrita deve 
ser incorporada a uma tarefa necessária e relevante para a vida. Só 
então poderemos estar certos de que ela se desenvolverá não como 
hábito de mãos e dedos, mas como uma forma nova e complexa de 
linguagem. (VIGOTSKI, 1998, p. 156). 

 

 Nessa perspectiva, a linguagem escrita precisa ser apresentada na Educação 

Infantil no sentido de conviver/interagir, conhecer, experimentar, explorar, de modo 

significativo, vinculado às funções que a escrita tem na sociedade como prática 

cultural, desprendido de uma perspectiva de sistematização mais rigorosa e com 

objetivo de finalização do processo de alfabetização - mas com o intuito de 

(inter)atividade presente em seus contextos sociais e culturais e que, certamente 

constitui o processo de alfabetização, compreendido como apropriação inicial da 

língua escrita que envolve aprendizagens diversas que integram a compreensão de 

funcionamento do sistema de escrita – seus elementos e convenções de 

representação – e o desenvolvimento de capacidades necessárias à produção 

(escrita) e compreensão (leitura) de textos escritos como produções discursivas 

(SOARES, 1999; LOPES; VIEIRA, 2011; SMOLKA, 2012). Por sua complexidade, 

esse processo implica interações e mediações intencionais e sistemáticas por parte 

dos aprendizes com a língua escrita. 

A partir de uma perspectiva de escrita como linguagem, como interação 

social-verbal, atividade discursiva (SMOLKA, 2012) significação e produção de 

sentidos compreendemos, com Baptista (2010), a linguagem escrita como um 

instrumento discursivo, cujo uso nas interações – situações concretas – envolve as 

suas diferentes funções e modos de utilização/produção. Assim, corroboramos com 

uma concepção de aprendizagem da língua escrita com base em uma dimensão 

discursiva, na qual considera a produção de sentidos pela escrita e a leitura como 

atividade de interação social . Sobre esse processo defende Smolka (2012): 

 
[...] a alfabetização implica leitura e escritura, que vejo como 
momentos discursivos [...] o próprio processo de aquisição também 
vai se dando numa sucessão de momentos discursivos, de 
interlocução, de interação. (SMOLKA, 2012. p.35). 

 

Essa interação – mediada e significativa – com a leitura e com a escrita , que 

se dá como momentos discursivos – de produção e compreensão de sentidos, de 
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dizeres, propicia um processo de aprendizagem que vai além de conhecer 

letras/grafias/sons, mas sim a aprendizagem de uma forma de linguagem, de uma 

atividade, de um trabalho simbólico por meio das palavras escritas. (SMOLKA, 

2012). Sobre esse processo de alfabetização como um processo discursivo a autora 

afirma: 

 
[...] a alfabetização não implica, obviamente, apenas a aprendizagem 
da escrita de letras, palavras e orações. Nem tampouco envolve 
apenas uma relação da criança com a escrita. A alfabetização 
implica, desde a sua gênese, a constituição do sentido. Desse modo, 
implica, mais profundamente, uma forma de interação com o outro 
pelo trabalho de escritura- para quem eu escrevo, o que escrevo e 
por quê? (SMOLKA, 2012, p. 95). 

 

Baptista (2010, p. 03) explica que “ao interagir com os diferentes signos e 

com os conhecimentos que circulam socialmente, a criança o faz sob a mediação 

dos seus saberes e das suas experiências infantis. Dessa articulação, nascem novos 

saberes, conhecimentos e experiências.” Desse modo, o processo de alfabetização 

tem origem nas relações das crianças com a linguagem escrita em seus contextos 

de vida e não com a “introdução” de letras, sílabas e repetição de frases e palavras 

descontextualizadas.    

As Diretrizes Curriculares nacionais para Educação Infantil - DCNEI (BRASIL, 

2009) definem como eixos da prática pedagógica as interações e a brincadeira, de 

modo que promovam experiências de aprendizagem envolvendo múltiplas 

linguagens e formas de expressão, dentre essas, a linguagem escrita e seus 

diferentes gêneros textuais.  

 

Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular 
da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as 
interações e a brincadeira, garantindo experiências que: III - 
possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e 
interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes 
suportes e gêneros textuais orais e escritos. (BRASIL, 2009) 

 

Dessa forma, na Educação Infantil, na qual o objetivo não é o trabalho 

sistematizado com a escrita ortográfica convencional, Baptista (2010) afirma que “a 

criança pode e deve familiarizar-se com os usos e funções da escrita e as 

incontáveis possibilidades que ela admite, por exemplo, por meio de textos literários 

ou de narrativas visuais” (BAPTISTA, 2010. p.8) 
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Corsino et al. (2016) apontam que as práticas com a linguagem escrita a 

serem efetivadas nos contextos de instituições de Educação Infantil 

  

[...] consideram as interações verbais, tanto na modalidade oral 
quanto na escrita, como um fenômeno social que ocorre a partir das 
condições concretas de vida das crianças. Significam, em outras 
palavras, reconhecer que as crianças se constituem como seres de 
linguagem, nas interações que estabelecem com o mundo. (p.19) 

 

Nessa perspectiva dialógica - discursiva é preciso oportunizar às crianças 

possibilidades concretas de vivenciar/conviver com a escrita em situações diversas e 

significativas às suas vidas. Segundo Vigotski (2007) a escrita precisa ser “ensinada” 

como algo que a criança necessite, que seja relevante, como por exemplo, a 

brincadeira, as interações e as práticas sociais. Na escola esse trabalho inicia ainda 

na Educação Infantil. 

 

De fato, as funções e  as configurações da escrita são evidentemente 
apreendidas pela maioria das crianças em idade pré-escolar que 
interagem com este objeto cultural. Mas só estes aspectos 
certamente não dão conta do processo de alfabetização. (SMOLKA, 
2012. p. 23)  

 

No atual currículo da Educação Infantil, A Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), aprovada pela Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017, a 

linguagem escrita integra o campo de experiência - Escuta, fala, pensamento e 

imaginação – que considera que 

 

Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais 
as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na 
cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em 
conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas 
individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas 
linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito 
singular e pertencente a um grupo social. (BRASIL, 2017) 

 

Deste modo, o trabalho com a linguagem escrita na educação infantil não 

pode ser compreendido como um processo preparatório para a alfabetização. E sim, 

como direito da criança e possibilidade de ampliação de seus conhecimentos e 

sentimentos (positivos) relativos à cultura escrita.  Para tanto, é necessário, um 

planejamento sistemático de experiências com variados suportes e gêneros de 
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textos orais e escritos, com diversas finalidades, que suscitem curiosidades e 

interesses das crianças, bem como suas capacidades de invenção, de imaginação, 

de criação. 

Sabendo que essas práticas demandam, por sua vez, conhecimentos 

específicos por parte dos(as) professores(as), por isso é importante a discussão 

sobre práticas pedagógicas com a leitura e escrita na formação dos professores da 

Educação Infantil. Em nossa próxima seção iremos discutir a formação docente, 

especialmente na Educação Infantil, na qual, buscamos compreender esse percurso 

formativo no movimento histórico das políticas educacionais, no ordenamento legal e 

no contexto das proposições da formação continuada. 
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3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Nesta seção iremos discutir a formação continuada de professores da 

Educação Infantil,  seu processo constitutivo no campo das políticas de formação de 

professores. Descreveremos ainda a nossa experiência no campo do estágio 

científico avançado na Universidade do Minho/Portugal, e as contribuições dessa 

vivência para pensar a formação de professores da Educação infantil no Brasil.  

Para Araújo (2015) a palavra formação que se origina do latim - formare - 

significa dar ao ser a forma, assumindo um fim em si mesma, revelando elementos 

da complexidade do ato formativo em suas diferentes formas. Segundo Sarmento, T. 

(2002, p. 77) a formação pode ser compreendida como “um processo dinâmico, mais 

ou menos partilhado entre os actores sociais que a constroem, promovendo o 

desenvolvimento profissional integrado no âmbito do desenvolvimento pessoal”. 

Assim, essas diferentes acepções da formação denotam elementos que precisam 

ser discutidos em sua particularidade, ou seja, a formação revela uma dimensão 

sociológica, epistemológica, axiológica e antológica do desenvolvimento humano.  

 Partindo desse princípio, entramos no campo da formação inicial e continuada 

de professores. E passamos a discutir: que projeto de formação inicial e continuada 

defendemos? Assumimos o projeto de formação amplamente defendido pela 

Associação Nacional de Formação de Professores (ANFOPE) que é uma formação 

comprometida com a educação pública, laica, inclusiva, socialmente referenciada e 

que oportunize construir um projeto de sociedade mais justa e democrática. É desse 

projeto de formação que partimos para pensar e discutir a formação inicial e 

continuada de professores para atuação na Educação Infantil. 

Nóvoa (1995, p.15), pontua que se faz necessário pensar “[...] a formação de 

professores(as) com o desenvolvimento pessoal (produzir a vida do(a) professor(a), 

com o desenvolvimento profissional (produzir a profissão docente) e com o 

desenvolvimento organizacional (produzir a escola)”. Assim, a formação docente se 

constitui em um constructo tridimensional que envolve a pessoa, a profissão e a 

organização (escola). Acrescentamos que esse constructo envolve ainda a imersão 

de todos os vértices no contexto social e histórico mais amplo, pois os modos de 

compreender e valorizar cada elemento da prática – a importância da escola, do(a) 

professor(a), do(a) aluno(a), da aprendizagem, do ensino, dos conteúdos, das 

metodologias – são próprios de cada tempo e lugar e são apropriados pelos sujeitos 
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que deles participam dependendo das condições que têm de ter acesso e de 

construírem seus sentidos próprios em relação a cada um deles, o que implica a 

situação de todo o processo como construção histórica da pessoa e do profissional. 

Reconhecemos que a preocupação com a formação de profissionais para a 

Educação Infantil emerge como relevante em meio às intensas transformações por 

que tem passado os campos que se articulam em seu estudo na área de Educação: 

o da própria Educação Infantil e o da formação de professores, de um modo geral. 

Nas últimas décadas, tanto um campo, como outro, têm sido reconhecidos como de 

suma importância, seja no âmbito da produção teórica, seja no âmbito das políticas 

públicas. Tal relevância, por sua vez, decorre de circunstâncias históricas. 

Com relação à educação das crianças pequenas , Educação Infantil, 

presenciamos, nas últimas décadas, uma redefinição, no plano científico e 

legitimada no plano legal, de suas funções e finalidades, assim como um 

reconhecimento de sua importância para o desenvolvimento individual e social dos 

indivíduos. Esse reconhecimento vem se dando tanto em âmbito internacional, como 

nacional. Tal reconhecimento implica, por sua vez, a imperiosidade de garantia, por 

parte da sociedade, de educação e cuidado para essa população que se encontra 

nos primeiros anos de vida, de modo a propiciar-lhes as condições adequadas às 

necessidades e capacidades de seu pleno desenvolvimento como seres humanos, 

necessidades e capacidades essas, ancoradas por um sólido conhecimento 

científico oriundo de diversos campos do saber, como a filosofia, a psicologia, a 

sociologia, a antropologia, a história, a neurociência, medicina, a pedagogia. 

Essa compreensão fez-se também como consequência de grandes 

transformações sócio-culturais delineadas, desde o advento da modernidade, e 

intensificadas no final do último século e início deste novo, pelos avanços científicos 

e tecnológicos e seus desdobramentos na reorganização das estruturas e relações 

sociais, impulsionadas por transformações na urbanização, nos movimentos 

demográficos e na intensificação da inserção da mulher no mundo do trabalho, 

dentre outros fatores. 

É, pois, em meio a esse conjunto de mudanças multi-inter-determinadas por 

fatores sociais, econômicos, políticos, culturais, científicos, que ganha força uma 

concepção de que a educação da criança pequena requer espaços e ações 

planejadas e adequadas às suas especificidades, de modo a conceder-lhe uma 

educação de qualidade. 
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Ao consagrar essa finalidade social, a LDB ainda marca o discurso legal 

referente à Educação Infantil ao destacar, em seu texto, a necessidade de 

qualificação profissional para todos que atuam na educação básica, incluindo os 

profissionais que trabalham com a Educação Infantil e estabelecer requisito para 

atuação nesse nível, a formação em nível superior, em cursos de licenciatura, de 

graduação plena, em Universidades e Institutos Superiores de Educação, admitindo, 

entretanto, como formação mínima para a docência na educação infantil e nas então 

quatro primeiras séries do Ensino Fundamental, a adquirida em cursos de nível 

médio na modalidade normal (art. 62). Porém, a referida Lei define que, até o final da 

“década da educação”, compreendida entre os anos de 1997 e 2007, somente 

seriam admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por 

treinamento em serviço (art. 87). 

 É relevante ressaltar que essas definições já vinham sendo delineadas, 

mediante intenso debate entre a produção científica e as instâncias políticas, nos 

anos que antecederam, tanto a Constituição, como a própria LDB. A exemplo disso 

citamos os documentos publicados pelo MEC nos anos de 1994 e 1995, dedicados 

de modo específico, à educação das crianças pequenas, como a Política Nacional 

de Educação Infantil (BRASIL, 1994) e, tematizando de modo particular a formação 

de professores para essa etapa, o documento “Por uma política de formação do 

profissional de Educação Infantil” (BRASIL, 1994a). Nesses documentos, já se 

encontravam os princípios consagrados pela Constituição  , da criança como sujeito 

de direitos e cidadã ativa e produtiva, da  educação como um direito seu e de suas 

famílias e dever do estado, com função – das instituições e dos profissionais – de 

educar-cuidar visando ao seu pleno desenvolvimento, e do reconhecimento e 

formação e valorização dos profissionais, como um dos aspectos constitutivos da 

qualidade da educação a ser desenvolvida e propiciada a todas as crianças. 

 Nesses documentos, considerados marcos importantes da história da área 

em nosso país, encontram-se incorporada a produção de importantes estudiosos da 

área. De modo particular, o documento que traz proposições “Por uma política de 

formação do profissional de Educação Infantil” (BRASIL, 1994a), é composto por 

trabalhos  de Ângela M. R. Barreto, Sônia Kramer, Maria Malta Campos, Fúlvia 

Rosemberg, Zilma M. Ramos de Oliveira, renomadas pesquisadoras da Educação 

de crianças pequenas. Em todos os textos, retoma-se a precariedade da formação 

então existente, critica-se o caráter emergencial, aligeirado e fragmentado dos 



72 
 

cursos “de capacitação” até então promovidos com vistas a suprir as insuficiências 

formativas e defende-se, para a formação dos profissionais que atuam em creches e 

pré-escolas, como sintetiza Kramer (1994, p. 23): 

 

[...] uma diretriz política que tenha seu eixo calcado na formação 
permanente para os profissionais que já estão em serviço, aliada a 
uma política que articule, a médio prazo, a formação com a carreira, 
e que seja desenvolvida através de atividades que têm uma 
periodicidade e que estão organizadas num projeto mais amplo de 
qualificação, com avanço progressivo na escolaridade para aqueles 
que dela necessitam. Assim concebida a formação, ela se consolida 
não só como objetivo do Estado, mas também como direito dos 
profissionais, e se constitui em condição necessária se pretende 
favorecer o aprimoramento da qualidade do trabalho e a construção 
da cidadania. 

 

 Incorporando essas premissas, a formação dos profissionais da Educação 

Infantil torna-se objeto específico, no âmbito dos documentos oficiais, nos 

Referenciais para a formação de professores, de 1998, que dedicam parte relevante 

à descrição do perfil do profissional para essa etapa educativa e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Docentes da Educação Infantil e dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, de 1999 . 

A relevância da questão é também reafirmada em todos os documentos 

oficiais subsequentes, sejam de caráter compulsório, como as leis e diretrizes, 

dentre elas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 

2009), documento mais recente, em nível nacional, destinado à área que, em seu 

Art. 5º, reza: 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é 
oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam 
como espaços institucionais não domésticos que constituem 
estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 
educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no 
período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e 
supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social. 

 

 

 O referido documento sistematiza/sintetiza princípios, finalidades e objetivos a 

serem respeitados na organização do trabalho destinado às crianças e, ao enfatizar 

o seu caráter “não doméstico”, põe em relevo a dimensão profissional – científica, 
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técnica e ética – das práticas a serem desenvolvidas junto às crianças e, portanto, 

do profissional por elas responsáveis nas instituições. 

Outros documentos oficiais pertinentes à área, como Parâmetros Nacionais 

de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006) e Indicadores de Qualidade 

para a Educação Infantil (BRASIL, 2009) sintetizam pesquisas e discussões 

relevantes acerca dos fatores que promovem um efetivo desenvolvimento de 

crianças, destacando, entre estes, as características dos estabelecimentos de 

Educação Infantil que elas frequentam. Com base nessa discussão, propõem 

referenciais de qualidade para a educação de crianças pequenas a serem 

observados “pelos sistemas educacionais, por creches, pré-escolas e centros de 

Educação Infantil” de modo a promoverem “a igualdade de oportunidades 

educacionais e que levem em conta diferenças, diversidades e desigualdades de 

nosso imenso território e das muitas culturas nele presentes” (BRASIL, 2006, p. 3). 

Entre os fatores ou indicadores da qualidade do trabalho desenvolvido nas 

instituições destinadas a essa etapa, ambos os documentos destacam a formação 

dos profissionais, que são assim definidos: 

 

Os profissionais que atuam diretamente com as crianças nas 
instituições de Educação Infantil são professoras e professores de 
Educação Infantil. [...] Tendo como função garantir o bem-estar, 
assegurar o crescimento e promover o desenvolvimento e a 
aprendizagem das crianças da educação infantil sob sua 
responsabilidade (BRASIL, 2006, p. 38-39). 

 

 Por outro lado, ao reconhecerem e afirmarem o caráter pedagógico do papel 

exercido por esses profissionais-professores que assumem a responsabilidade pelas 

crianças nas instituições reconhecidas para esse fim, esses documentos, juntamente 

com a Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis 

anos à educação (BRASIL, 2005) reconhecem a relevância de sua formação. No 

documento citado, entre as “orientações” da política proposta, destaca-se que, por 

que “exercem um papel socioeducativo [...] devem ser qualificados especialmente 

para o desempenho de suas funções com as crianças de zero a seis anos ” 

(BRASIL, 2005, p. 18. Grifos nossos). 

Mas, em que pese à importância dos documentos e do que representam 

como possibilidade histórica e social para a educação de crianças de nosso país, 

bem como para a valorização e profissionalização dos profissionais responsáveis, é 
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preciso reconhecer que o movimento histórico em que são produzidos é marcado 

por paradoxos, tensões, avanços e recuos, ou seja, o cenário real da educação 

infantil em nosso país, mesmo uma década e meia após a promulgação da LDB, em 

que se define tal educação como direito de todas as crianças e dever do estado, em 

que se definem requisitos mínimos para a formação de profissionais como um dos 

aspectos determinantes da qualidade dos serviços, junto a outros, como infra-

estrutura adequada, verifica-se que ainda há um distanciamento muito grande entre 

direito garantido e direito efetivado, seja no que concerne ao acesso das crianças, 

seja na qualidade do trabalho que lhes é propiciado, seja na própria formação dos 

profissionais. 

Em recente texto que se propõe a possibilitar uma “Atualização do quadro da 

educação infantil brasileira” (BARRETO, 2010) descreve as principais mudanças e 

iniciativas políticas e programas para a área nos últimos anos, destacando, dentre 

outros, a Criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais de Educação (FUNDEB), pela emenda 

constitucional (EC 53/2006) em substituição ao FUNDEF, criado em 1996 e que, por 

canalizar os recursos prioritariamente para o Ensino Fundamental trouxe, dentre 

muitas consequências nefastas para a educação das crianças pequenas, um 

agravamento da desvalorização dos profissionais e de sua formação. Com a 

inclusão da Educação Infantil no FUNDEB, abrem-se possibilidades de ampliação 

das condições necessárias à construção de políticas e práticas que promovam 

equidade e qualidade nesse segmento educacional. A autora, embora considere que 

ainda não há dados disponíveis acerca de consequências do FUNDEB para a área, 

cita já programas como o PRÓINFÂNCIA, destinado à reestruturação e aparelhagem 

da rede escolar pública de Educação Infantil, o que pode refletir-se em melhorias 

das condições de trabalho dos profissionais e, especialmente, da educação das 

crianças, e ainda outros programas relacionados ao repasse de recursos para as 

instituições. 

Destaque especial no levantamento feito pela autora é dado ao Programa 

PRÒINFANTIL, implementado desde 2005, como estratégia de formação inicial – em 

nível médio na modalidade Normal – para professores que se encontram em 

exercício na Educação Infantil e que atuavam sem habilitação mínima exigida pela 

legislação. O que denuncia mais um paradoxo em que o definido na LDB, não 

obstante seu caráter compulsório e a realidade – permanece a situação de 
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contratação de professores para atuarem junto às crianças, sem a formação mínima 

exigida. O referido programa tem se desenvolvido mediante parceria entre o MEC, 

os Estados e os Municípios e, desde 2007, com Universidades Federais que 

passaram a assumir a formação de formadores e tutores  que atuam nesse curso.  

Embora reconheçamos o valor dessas iniciativas, é preciso considerar que a 

situação atual da Educação Infantil em nosso país é ainda marcada por 

desigualdades. Como descreve Barreto (2010), embora sejam, no texto da lei, 

consideradas como iguais, o acesso das crianças é profundamente desigual em 

decorrência de características como idade, cor, situação do domicílio, região a que 

pertence no país e faixas de rendimento per capta. Segundo a autora (idem, p. 253), 

segundo dados do PNAD 2007, da população de crianças entre zero a três anos, 

apenas 17,1% tinham oportunidade de frequentar creches e que esse número é três 

vezes menor na zona rural. Enquanto isso, 70% das crianças de 4 e 5 anos 

encontra-se matriculadas em pré-escolas. 

Esses paradoxos marcam também a formação dos profissionais dessa etapa 

educativa, o que têm instigado investigações de diversos estudiosos nas últimas 

décadas ao considerarem que o tema é perpassado por tensões e questões a serem 

compreendidas e superadas. Assim, focalizam o tema da formação com diferentes 

perspectivas e objetivos, buscando apreender sua natureza e especificidades, bem 

como propondo perspectivas de entendimento e encaminhamento. 

Kishimoto (1999; 2002) nos fala que a formação profissional para a Educação 

Infantil ressurge com a instauração dos dispositivos legais que, a partir da 

Constituição de 1988, inserem a criança de 0 a 6 anos no interior do sistema escolar 

da Educação Básica, garantindo-lhes o direito à educação, ao passo que as 

instituições educativas convivem, em nosso país, com profissionais que dispõem, 

ainda, de uma precária formação, uma vez que nos cursos de formação inicial 

estuda-se aspectos teóricos, mas não vivencia-se a articulação entre a teoria e a 

prática, o que cria impedimentos à profissionalização da docência nessa etapa 

educativa e compromete a qualidade do trabalho propagada pelos dispositivos legais 

e almejada pela sociedade. 

Além da precariedade e insuficiência da formação para essa etapa educativa, 

questões como a destituição de intencionalidade pedagógica de instituições 

formadoras; desarticulação entre teoria e prática já citadas acima, 
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A partir das proposições de Nóvoa acerca do “constructo tridimensional” que 

envolve a formação docente, consideramos que uma parte importante desse 

processo é a formação inicial que ocorre atualmente em cursos de Pedagogia, que 

se desenvolve em diferentes formatos – presencial, semipresencial, à distância – em 

instituições públicas ou privadas. Essa discussão sobre o currículo dos cursos de 

Pedagogia requer uma discussão mais ampla, no entanto, não podemos deixar de 

apontar a crítica que se fez sobre a formação para atuação de professores(as) na 

Educação Infantil.  

  Em um levantamento realizada nos cursos de Pedagogia de instituições 

públicas e privadas do Estado do Rio Grande do Norte, observamos que os referidos 

cursos possuem apenas duas ou três unidades curriculares na área de Educação 

Infantil, com carga horária que variável entre 60 ou 100 horas formativas cada, que 

somadas aos estágios supervisionados específicos perfazem um total máximo de 

até 440 horas de formação do Pedagogo para atuar na Educação Infantil. Essa 

análise do contexto de formação inicial nos permite deduzir, a priori, que 

vivenciamos pouquíssimas horas formativas no que diz respeito aos conteúdos 

relativos à educação da infância.  

De modo a sustentar essa afirmação da carga horária formativa, realizamos 

um levantamento nas principais instituições de Ensino Superior públicas e privadas 

no Estado do Rio Grande do Norte (local de nossa pesquisa), conforme quadro 

abaixo: 

 

Quadro 05: Componentes curriculares específicos para a etapa Educação Infantil 
nos cursos de Pedagogia no Estado do Rio Grande do Norte 

LEVANTAMENTO DOS COMPONENTES CURRICULARES ESPECÍFICOS PARA A ETAPA 

EDUCAÇÃO INFANTIL NOS CURSOS DE PEDAGOGIA DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR PÚBLICAS E PRIVADAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (RN)  

INSTITUIÇÕES 
COMPONENTES ESPECÍFICOS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL E SUAS 
RESPECTIVAS CARGA HORÁRIA 

CARGA HORÁRIA 

ESPECÍFICAS DE 

FORMAÇÃO PARA 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

CARGA 

HORÁRIA 

GERAL  DO 

CURSO DE 

PEDAGOGIA 

UFRN Educação Infantil I – 52h 
Educação Infantil II – 26h 
Estágio na Educação Infantil – 100h 

178 horas 3220 horas 

UERN Concepções e Práticas de Educação 210 horas 3.205 horas 
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Infantil – 60h 
Estágio supervisionado I - 150H 

UFERSA Educação Infantil – 60h 
Estágio Supervisionado I: Educação 
Infantil – 90h 

150 horas 3375 Horas 

UNP Infância na história e na 
Cultura contemporânea – 66h 
Literatura infantil – 66h 
Metodologia e prática de Ensino de 
ciências sociais e Naturais na 
educação infantil – 66h 
Metodologia e prática de Ensino de 
matemática na Educação infantil - 66h 
Estágio Supervisionado de 
Licenciatura em Pedagogia I – 100H 

364 horas 3.229 horas 

UNIFACEX Prática Curricular na Educação Infantil 

– 100H 

Ciências Naturais na Educação Infantil 

– 60H 

Ciências Sociais na Educação Infantil 

– 60H 

Matemática na Educação Infantil – 

60H 

Estágio Supervisionado na Educação 

Infantil – 100H 

 Planejamento e Organização do 

Estágio na Educação Infantil – 60H 

440 horas 3.200 horas 

Fonte: quadro organizado pela autora 

 

Esse levantamento oportunizou conhecer a realidade da oferta formativa em 

nosso Estado, bem como, foi possível observar que apesar de nossas críticas as 

instituições privadas, por sua constituição desarticulada do tripé: ensino, pesquisa e 

extensão, ainda sim, são as instituições que mais ofertam carga horária destinada a 

Educação Infantil em seus componentes curriculares. Entretanto, mesmo 

compreendendo que na arena de construção de um currículo para formação de 

professores, o Brasil optou pela constituição de um viés generalista na formação do 

Pedagogo (BRASIL, 2006), ou seja, com “um repertório de informações e 

habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, cuja 

consolidação será proporcionada no exercício da profissão” (2006, p.1), lançando 

assim as bases para uma possível articulação com a formação continuada e em 

serviço, ainda assim, não conseguimos garantir minimamente e nem continuamente 

o complexo processo formativo para o exercício de atuação docente na Educação 

Infantil.   
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3.1 A Formação Continuada para Professores da Educação Infantil 

 

 Nesta tese, assumimos a formação continuada como um espaço de reflexão 

sobre os aspectos teóricos-epistemológicos da educação articulados com os 

problemas e necessidades da prática docente e dos contextos educativos. E ainda, 

consideramos que por sermos seres inacabados (FREIRE, 1996) e conscientes 

desse inacabamento estamos em um processo contínuo de aprendizagem e 

desenvolvimento psíquico.  

 Considerando essa necessidade intrínseca a profissão, a formação 

continuada assume diferentes abordagens e modalidades. Tomando por base as 

proposições de Davis (2012), iniciamos essa discussão apresentando duas grandes 

abordagens da formação continuada: a formação centrada na pessoa do 

professor e a formação centrada no contexto de atuação.  

O viés da formação continuada centrada na pessoa do professor se constrói 

sob diferentes argumentos: da precariedade/ineficiência dos currículos de formação 

inicial, do ciclo de vida do professor e suas diferentes fases, e ainda, na perspectiva 

de desenvolvimento pessoal e profissional.  

 Grande parte das atuais políticas públicas de formação docente idealiza e 

articula a formação continuada como uma ação necessária para preencher uma 

lacuna da formação inicial.  Essa finalidade compensatória se materializa, em sua 

maioria, em cursos capacitação, aperfeiçoamento, formação em serviço, reciclagem, 

na qual, consideramos uma perspectiva limitante e mercantil, que considera o 

professor como um operário de linha de montagem que precisa se capacitar para 

aprimorar a técnica de produção, desconsiderando assim o processo de formação 

em sua dimensão axiológica e epistemológica.  

Já considerar a formação continuada em uma perspectiva do ciclo de vida dos 

professores, é respeitar os diferentes momentos/fases da vida e da pessoa do 

professor. Sua fase iniciante, sua adaptação, estabilização e final de carreira. Pois 

como nos diz Davis (2012, p.14) “essa abordagem de formação continuada aposta 

na ideia de que conhecer os estágios que compõem a carreira docente permite 

identificar as necessidades e carências que os professores vivem”. 

E na perspectiva de desenvolvimento pessoal e profissional, que a formação 

continuada surge como uma necessidade intrínseca à natureza do trabalho docente, 

por suas demandas diversas, complexas e dinâmicas – que sempre mudam – 
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originadas no cotidiano, na rotinização da ação docente, na perspectiva de avançar 

nos estudos, em um movimento constante de desenvolvimento. Marcelo Garcia 

(2013) nos explica que pressupõem um processo que engloba formação permanente 

e formação em serviço em  “uma abordagem na formação de professores que 

valorize o seu caráter contextual, organizacional e orientado para a mudança”.   

Para Davis (2012, p.15), a formação continuada centrada no contexto de 

atuação “entende que seu foco deve recair no coletivo de professores de cada 

escola e atribui ao coordenador pedagógico um papel central, não apenas 

centralizando no coordenador pedagógico mas, chama a nossa atenção para o olhar 

de valorização que demonstra ter para as práticas constituídas no interior da escola 

e mesmo da significação dessas práticas como formativas: o planejamento, os 

estudos, que muitas vezes são vistos como tarefas meramente burocráticas, e não 

são assegurados os espaços de formação e planejamento, especialmente em nosso 

contexto brasileiro em que a condição de precariedade do salário, do contrato de 

trabalho, obrigando ao professor a uma dupla jornada de trabalho em diferentes 

instituições escolares, dificultando a organização da formação no próprio contexto de 

atuação.  

Além dessas duas abordagens discutidas por Davis (2012), nós 

acrescentamos uma terceira abordagem que independe da centralidade do objeto de 

formação, seja na pessoa do professor ou no contexto de atuação. Mas, centra-se 

nos interesses do mercado. Dito de outro modo, a centralidade em um projeto de 

formação para construção de uma escola flexível que atenda aos interesses do 

mercado capitalista e das políticas neoliberais. Laval (2019, p.39) corrobora com 

esse nosso pensamento ao apontar que a educação tem sido organizada a partir da 

ideologia da gestão e da eficiência econômica, ou seja, “a escola é vista cada vez 

mais como apenas mais uma empresa, obrigada a acompanhar a evolução 

econômica e a obedecer às exigências do mercado”. É nesse viés, que na maioria 

das vezes, é fomentados os espaços de formação continuada, que em sua maioria 

são mediadas por marcos políticos regulatórios (documentos orientadores, 

ordenamento legal) e por, interesses de organismos não-governamentais, sendo 

realizada a formação continuada de modo a garantir na escola e na formação dos 

professores a implementação de uma lógica mercantil.   
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3.2 Políticas de Formação de professores 

 

A partir da abordagem do ciclo de políticas de Stephen Ball e Richard Bowe 

(2011), Mainardes (2006) nos ajuda a explicar essas contradições ao caracterizar o 

processo político, partindo de uma noção de ciclo contínuo constituído por arenas 

políticas: a política proposta, a política de fato e a política em uso. A política proposta 

é a arena que concentra as intenções e influência de diferentes setores da 

sociedade. Por exemplo, as intenções em diminuir os índices de analfabetismo no 

Brasil, de ampliar o atendimento às crianças de 0 a 5 anos, de melhorar a nível de 

formação inicial dos professores da Educação Básica. E essas intenções são 

atravessadas por propostas de redução dos gastos públicos, por proposições de 

organismos multilaterais para a educação brasileira e por lutas de movimentos 

sociais e instituições formadoras.  

Diante dos confrontos e consensos, eis que surge a política de fato que é o 

texto normativo, as orientações jurídicas e ordenamento legal para se colocar em 

prática a política pública. Mas, entre a intenção/proposta, o fato e o uso, existe uma 

longa distância. A política em uso refere-se aos “discursos e às práticas 

institucionais que emergem no processo de implementação das políticas pelos 

profissionais que atuam no nível da prática” (MAINARDES, 2006, p.49). Em síntese, 

os autores afirmam que há um longo processo de mudanças que demarca as 

contradições de uma política pública desde a proposta até o uso. 

Tomando como ponto de partida a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos (1990), na qual o Brasil foi signatário, tivemos avanços e retrocessos nos 

marcos regulatórios das políticas educacionais brasileiras. Buscando compreender o 

momento histórico de produções dessas políticas, elencamos no campo da formação 

docente, especialmente da formação continuada, importantes documentos para 

discussão sobre os conceitos e princípios presentes nesses documentos como: a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96; o Plano Nacional de 

Educação (PNE 2001-2011) Lei nº 10.172/2001; o Sistema Nacional de Formação 

Continuada de Professores da Educação Básica (Portaria MEC nº 1.179/2004); o 

Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) Lei nº 13.005/2014; as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada (Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho 
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de 2015); e o último documento promulgado pelo atual governo: a Base Nacional 

Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica/BNC-

Formação Continuada (Resolução CNE/CP nº 1, de 27 de outubro de 2020).  

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 já passou por 

diferentes reformulações, no entanto, mesmo com tantas alterações e em diferentes 

épocas, o ideário de que a formação continuada é a necessidade de capacitar o 

profissional em serviço continua:  

 

Parágrafo único.  A formação dos profissionais da educação, de 
modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, 
bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da 
educação básica, terá como fundamentos: 
 
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios 
supervisionados e capacitação em serviço;  (Artigo 61, inciso II) 
 
Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-
se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, 
como formação mínima para o exercício do magistério na educação 
infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a 
oferecida em nível médio, na modalidade normal. 
 
 
§ 1º  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em 
regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a 
continuada e a capacitação dos profissionais de magistério.  
(Artigo 62, parágrafo 1º) 

 

 Esse termo/ideia de capacitação em serviço reforça a concepção de que 

formação continuada é uma ação meramente instrucional e técnica, ou seja, 

capacitar aquele não tem capacidade de desenvolver determinado fazer pedagógico. 

Para Santos (2011, p.2) “trata-se, também, de uma concepção de formação de 

natureza mecanicista que compreende o professor como um profissional que precisa 

ser doutrinado, persuadido para aceitar novas ideia e tornar-se capaz de promover 

mudanças em sua prática”.  

 No Plano Nacional de Educação (PNE) Lei nº 10.172/2001, a formação 

continuada surge como a base de um tripé para a melhoria da qualidade do ensino, 

que segundo o texto documental: 

 

somente poderá ser alcançada se for promovida, ao mesmo tempo, a 
valorização do magistério. [...] Essa valorização só pode ser obtida 
por meio de uma política global de magistério, a qual implica, 
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simultaneamente: a formação profissional inicial; as condições de 
trabalho, salário e carreira; a formação continuada. (BRASIL, 2001, 
p.61) 

 

 Partindo dessa visão, o PNE 2001-2011 avança para a discussão de uma 

política educacional mais ampla. Contudo, o próprio documento entra em 

contradição quando afirma que “este Plano, portanto, deverá dar especial atenção à 

formação permanente (em serviço) dos profissionais da educação” (2001, p. 64) o 

que sugere uma formação voltada estritamente para as necessidades oriundas do 

“serviço” cotidiano de ensinar, que em muitos casos restringe as práticas formativas 

a aquisição de conteúdo, habilidades ou técnicas, reduzindo a importância da 

formação como um contínuo na vida e na carreira do professor. 

As mudanças de natureza socioeconômica e políticas da década de 1990 

mobilizaram a participação do Brasil na Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos (Jomtien/Tailândia)12, que impulsionou um conjunto de reformulações no 

campo das políticas educacionais, visando a melhoria da qualidade da educação, 

especialmente dos índices de analfabetismo na Educação Básica. Desse modo, 

foram sendo postos em prática novos ordenamentos legais, orientações e diretrizes, 

dos quais destacamos: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN 

9.394/96 e a criação do Fundo e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). Nas políticas de 

financiamento estava prevista a formação dos professores tendo em vista o 

desenvolvimento de competências mínimas das crianças e jovens: ler, escrever e 

contar, objetivando a chamada erradicação do analfabetismo, tornando o Brasil um 

dos palcos de desenvolvimento de políticas de formação de professores, 

especialmente de professores alfabetizadores, fomentada por organismos 

multilaterais, especialmente o Banco Mundial.  

 Ainda no contexto dos compromissos assumidos pelo Brasil na Conferência 

de Jomtien, inicia-se a construção do Plano Nacional da Educação (PNE) 2001-

201113, cuja meta inicial é ampliar a oferta de Educação Infantil e atingir a 

habilitação, pelo menos em Nível Médio, de todos os profissionais atuantes na 

 
12 Santos (2014) discute que a Conferência de Jomtien resultou na elaboração de um dos 
documentos mundialmente mais significativos em educação. Esse documento inclui definições e 
novas abordagens sobre as necessidades básicas de aprendizagem, as metas a serem atingidas e 
os compromissos dos Governos . 
13 O PNE (2001-2011) foi aprovado no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, através 
da Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001.  
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etapa, tal como previsto na legislação como formação mínima. No ano de 2002, 

temos a aprovação dos Referenciais Nacionais para a Formação de Professores 

(2002), seguida da implantação de uma política nacional de formação inicial e 

continuada, especialmente com a estruturação da Rede Nacional de Formação 

Continuada (BRASIL, 2003). 

O contexto de construção e implementação das principais políticas 

educacionais ocorre no período do governo do Partido dos Trabalhadores (PT), que 

foi de 2003 a 2016, sendo que de 2003 a 2010 o primeiro e segundo mandato do 

governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e de 2011 a 2016 o primeiro 

mandato e início do segundo14 da Presidenta Dilma Rousseff. Esse período é 

definido como neodesenvolvimentista (SINGER, 2018; SINGER, LOUREIRO; 2016), 

na qual a base governamental, ao mesmo tempo que mantém um ordenamento de 

políticas articulado com as perspectivas neoliberais para o atendimento ao mercado, 

amplia a inserção das camadas populares nas políticas sociais (SINGER, 2018). 

Singer e Loureiro (2016) afirmam que o governo nesse período 

[...] conseguiu reduzir desigualdades, sobretudo por meio da política 

de aumento do salário-mínimo e de expansão do emprego, mas 

também mediante programas específicos, dos quais se poderia 

destacar o Bolsa Família, o apoio à pequena agricultura, o subsídio à 

moradia popular e a facilitação do acesso à universidade às camadas 

de baixa renda, entre outros. Ao mesmo tempo, na medida em que 

buscou avançar sem fazer transformações estruturais - seja no plano 

dos direitos, seja no da economia ou da ideologia -, a segunda 

experiência desenvolvimentista caracterizou-se pela extrema 

ambiguidade. (2016, p.12). 

  É nesse contexto, com forte atuação de organismos multilaterais no âmbito de 

um governo que juntamente às reconhecidas tendências neoliberais, mas com 

significativas iniciativas de caráter popular, que se dá a produção de políticas de 

formação cujos desdobramentos integram nosso objeto de estudo. No ano de 2003,  

 
14 De acordo com Mancebo (2017), “a partir da reeleição da presidenta Dilma Rousseff, em finais de 

2014, um golpe parlamentar-judicial-midiático começou a ser urdido: o impeachment da presidenta, 
ocorrido em 31 de agosto de 2016. O impeachment, por certo, é uma instituição presente na 
Constituição Brasileira de 1988. Todavia, no caso em questão, ele deve ser considerado um golpe, 
pois causas que poderiam levar a ele foram forjadas sem prova material e cabal, pelo menos, até o 
presente momento (MANCEBO, 2017, p.878). 
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com o lançamento do Programa “Toda Criança aprendendo”15 que teve por objetivo 

“firmar ‘pactos’ pela educação, pela aprendizagem, pelo letramento, pela 

alfabetização, mas com ênfase na formação continuada dos professores” (FREITAS, 

2003, p.1112), e com a publicação da Portaria nº 1.403, de 09 de junho de 2003, que 

instituiu o Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada de Professores, 

com previsão de realização de exame nacional de avaliação e certificação, de 

pagamento de bolsa de incentivo à formação continuada e implantação de uma 

Rede Nacional de Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Educação, configura-

se um cenário de contradições e enfrentamentos. 

A referida Portaria foi alvo de críticas por parte de instituições e movimentos 

de educadores, principalmente por considerarem seu caráter meritocrático de 

centralização, no(a) professor(a), a responsabilidade pela qualidade da educação e, 

portanto, por ser considerada como uma normativa contraditória no âmbito de um 

governo que tinha por objetivo propiciar maior equidade e qualidade às políticas 

educacionais. Em meio à pressão dos movimentos sociais e associações científicas 

como a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), 

Associação Nacional de Política e Administração da Educação (Anpae) e a 

Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (Anfope)  o 

governo recua no processo de implantação do exame de avaliação e certificação e 

prossegue na estruturação da Rede Nacional, por meio do lançamento do Edital nº 

01/200316 na qual se instituiu a participação das instituições de ensino superior 

 
15 O programa “Toda Criança aprendendo” foi lançado em dezembro de 2003 e teve por objetivos: 
implantar a Política Nacional de Valorização e Formação de Professores; ampliar o atendimento 
escolar, incluindo as crianças de seis anos no ensino fundamental; apoiar a construção de Sistemas 
Estaduais de Avaliação da Educação Básica e instituir programas de apoio ao letramento. Por fim, 
ainda estabeleceu matrizes específicas de referência para a constituição de um sistema nacional de 
formação continuada e certificação de professores. No entanto, depois de intensa manifestação das 
entidades de classe e associações, o governo recua de sua intenção de estabelecer um Sistema 
Nacional de Certificação e avaliação, e publica nova portaria, a Portaria MEC nº 1.179, de 06 de 
junho de 2004, que agora estabelece apenas o Sistema Nacional de Formação Continuada de 
Professores da Educação Básica, tendo como seus principais componentes:  - os programas de 
incentivo e apoio à formação continuada de professores, implementados em regime de colaboração 
com os entes federados; e II - a Rede Nacional de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da 
Educação, com o objetivo de desenvolver tecnologia educacional e ampliar a oferta de cursos e 
outros meios de formação de professores. Posteriormente, a portaria de 2004 é revogada pela 
Portaria de nº 1.129, de 27 de novembro de 2009 que  Constitui a Rede Nacional de Formação 
Continuada dos Profissionais da Educação Básica, que depois foi alterada e revogada pela Portaria 
MEC nº 1.328 de 23 de setembro de 2011. 
16 O edital SEIF/MEC nº 01/2003 teve por objetivo receber propostas de universidades com interesse 

em constituir centros de formação continuada, desenvolvimento de tecnologia e prestação de serviços 
para as redes públicas de ensino, visando a integração da Rede Nacional de Centros de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Educação (Rede). O objetivo do edital era compor vinte centros, abrangendo 
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públicas nas políticas de educação.  

Em 2004, através da Portaria MEC nº 1.179 é instituído o Sistema Nacional 

de Formação Continuada de Professores da Educação Básica. Assim, definido com 

a:   

[...] finalidade precípua de contribuir com a qualidade do ensino e 
com a melhoria do aprendizado dos estudantes por meio de um 
amplo processo de articulação dos órgãos gestores, dos sistemas de 
ensino e das instituições de formação, sobretudo, as universidades 

públicas e comunitárias. (Brasil, 2004, p. 9) 
 

No âmbito dessa portaria foram criados “os programas de incentivo e apoio à 

formação continuada de professores” e “a Rede Nacional de Centros de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Educação, com o objetivo de desenvolver tecnologia 

educacional e ampliar a oferta de cursos e outros meios de formação de 

professores” (BRASIL, 2004).  

A partir da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de 

Educação Básica17, o primeiro documento orientador instaura uma nova concepção 

de  formação continuada ao apontar que  

 

[...] a formação do educador deve ser permanente e não apenas 
pontual; formação continuada não é correção de um curso 
porventura precário, mas necessária reflexão permanente do 
professor; a formação deve articular a prática docente com a 
formação inicial e a produção acadêmica desenvolvidas na 
Universidade; a formação deve ser realizada também no cotidiano 
da escola em horários específicos para isso, e contar pontos na 
carreira dos professores. (BRASIL, 2005, p.5) 

 

Essa concepção avança nos pressupostos dos documentos oficiais 

anteriores, principalmente porque instaura uma visão que de a formação continuada 

não é para suprir uma possível precarização da formação inicial, aponta a reflexão 

 
cinco áreas de especialidade: Alfabetização e Linguagem; Educação Matemática e Científica; Ensino 
de Ciências Humanas e Sociais; Artes e Educação Física e Gestão e Avaliação da Educação. 
17 A Rede Nacional de Formação Continuada de Professores foi criada em 2004 com o objetivo de 

contribuir para a melhoria da formação dos professores e alunos. O público-alvo prioritário da rede 
são professores de educação básica dos sistemas públicos de educação. As instituições de ensino 
superior públicas, federais e estaduais que integram a Rede Nacional de Formação de professores, 
produzem materiais de orientação para cursos à distância e semipresenciais, com carga horária de 
120 horas. Assim, elas atuam em rede para atender às necessidades e demandas do Plano de Ações 
Articuladas (PAR) dos sistemas de ensino. As áreas de formação são: alfabetização e linguagem, 
educação matemática e científica, ensino de ciências humanas e sociais, artes e educação física. 
Informações em: http://portal.mec.gov.br/rede-nacional-de-formacao-continuada-de-professores  

http://portal.mec.gov.br/rede-nacional-de-formacao-continuada-de-professores
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como um elemento base e sugere a escola como contexto de formação atrelada a 

uma progressão na carreira.  

Com o avanço dos textos orientadores da Rede Nacional de Formação 

Continuada, temos um recuo no texto de elaboração do Plano Nacional de 

Educação (PNE) em vigência, (Lei nº 13.005/2014). No atual plano, “a ‘formação 

continuada’ apresenta consigo a ideia de que a formação dos professores não se 

encerra com a conclusão de um curso preparatório inicial, mas diz respeito à 

necessidade de formação permanente dos professores, a um constante 

aperfeiçoamento” (BRASIL, 2015). Nesse trecho chamamos atenção para a redução 

da formação inicial como um curso preparatório inicial e para a ideia de 

aperfeiçoamento, que segundo Santos (2011, p.2) nos denota “a ideia de que há um 

‘vazio’, um déficit na formação, algo que a formação (inicial) não foi capaz de dotar e 

que precisa ser preenchido para se garantir a melhoria do desempenho profissional”. 

Por outro lado, aponta como meta até 2024, ampliar o número de profissionais 

formados em nível de pós-graduação, A meta é 50% dos profissionais da Educação 

básica.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 

segunda licenciatura) e para a formação continuada (Resolução CNE/CP nº 2, de 1º 

de julho de 2015) é um marco importante para a formação inicial e continuada. Ela é 

fruto de intensa mobilização da sociedade civil, de universidades e entidades da 

área. Dourado (2015) descreve bem esse processo: 

 

Merece ser ressaltado que as deliberações da Conae cumpriram papel 
singular nesse processo ao destacar a articulação entre Sistema 
Nacional de Educação, as políticas e a valorização dos profissionais 
da educação, bem como ao reafirmar uma base comum nacional para 
a formação inicial e continuada cujos princípios devem ser 
considerados na formulação dos projetos institucionais de formação 
inicial e continuada – incluindo a licenciatura – por meio da garantia de 
concepção de formação pautada tanto pelo desenvolvimento de sólida 
formação teórica e interdisciplinar em educação de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos(as) e nas áreas específicas de 
conhecimento científico quanto pela unidade entre teoria e prática e 
pela centralidade do trabalho como princípio educativo na formação 
profissional, como também pelo entendimento de que a pesquisa se 
constitui em princípio cognitivo e formativo e, portanto, eixo nucleador 
dessa formação. Importante ressaltar que tais concepções, 
historicamente, vêm sendo defendidas por entidades da área, 
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especialmente, Anfope, Anpae, Anped, Cedes e Forumdir. 
(DOURADO, 2015, p. 301) 

 

Esse movimento de discussão nas bases, nas entidades e no próprio 

Conselho Nacional de Educação, ou seja, uma verdadeira arena de disputas de 

concepções, políticas e currículos oportuniza a construção de um documento 

representativo de um projeto de formação que se aproxima de uma concepção de 

formação comprometida com a educação pública, laica, inclusiva, socialmente 

referenciada e que oportunize construir uma sociedade mais justa e democrática. 

As DCNs nº 02/2015 inaugura - ainda que por um período muito curto - um 

projeto de formação que reconhece os diferentes lócus de formação continuada, 

além de propor/promover: 

 

- a articulação entre formação inicial e formação continuada, bem como entre os 

diferentes níveis e modalidades de educação; 

 

- a compreensão da formação continuada como componente essencial da 

profissionalização inspirado nos diferentes saberes e na experiência docente, 

integrando-a ao cotidiano da instituição educativa, bem como ao projeto pedagógico 

da instituição de educação básica 

 

E ainda reconhece  e abrange os diferentes espaços/contextos de formação: 

 

Art. 16. A formação continuada compreende dimensões coletivas, 
organizacionais e profissionais, bem como o repensar do processo 
pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades de 
extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, 
programas e ações para além da formação mínima exigida ao 
exercício do magistério na educação básica, tendo como principal 
finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de 
aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional 
docente. (BRASIL, 2015, grifo nosso) 

 

 

Esse artigo inova em relação as políticas anteriores por apresentar a escola 

como um importante contexto de formação – ainda que não o único – mas, 

reconhece que a construção de conhecimentos, saberes e fazeres do(a) professor(a) 

estão intrinsecamente ligados à sua prática profissional, que é também 
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contingenciada pela dinâmica cotidiana da instituição em que esta é exercida, vivida, 

instaurando assim um nova perspectiva de formação continuada para se pensar as 

políticas de formação.  

Pouco tempo depois de avançarmos nas concepções e objetivos da formação 

continuada em normativas nacionais, vivenciamos um duro golpe político-midiático e 

consequentemente um retrocesso nas políticas educacionais como um todo.  

A Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da 

Educação Básica (BNC-Formação) (Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 

2019) e a Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da 

Educação Básica/BNC-Formação Continuada (Resolução CNE/CP nº 1, de 27 de 

outubro de 2020) enterram os esforços de mais de 40 anos de lutas na construção 

de um projeto de formação participativo e democrático.  

3.3 A Contribuição da UFRN na Formação de Professores da Educação Infantil  

 

Nesse contexto de lutas por uma formação profissional de qualidade, a UFRN 

se insere com uma forte atuação na promoção da interiorização da formação inicial 

em nível superior. O PROBÁSICA - Programa de Qualificação para a Educação 

Básica foi “implantado em caráter experimental pelo Departamento de Educação, em 

1997, e oficializado em 1999. Esse Programa formou, até 2010, mais 4.000 (quatro 

mil) pedagogos em mais de 70 (setenta) municípios do Rio Grande do Norte [...]” 

(UFRN, 201, p. 14). 

Antes da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 que incluiu a 

Educação Infantil como etapa inicial da Educação Básica, a UFRN já promovia 

inicialmente com recursos próprios, e posteriormente com em parceria com o MEC, 

o Projeto Integrado para o Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-escolar 

(PIDEPE).  

O projeto, coordenado pelo Núcleo de Educação da Infância da UFRN (NEI-

Cap), foi desenvolvido no período de 1993 a 2003, em parceria com 67 municípios, 

distribuídos em 6 pólos de formação, com 30 professores formadores, 134 

professores multiplicadores e formou aproximadamente 1.500 professores cursistas. 

De acordo com Dantas (2007), “o referido projeto objetivou a formação em serviço 

das profissionais envolvidas na escola de Educação Infantil (creches e pré-escolas), 
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do sistema municipal de ensino no Rio Grande do Norte, com vistas ao incremento 

do processo de alfabetização da criança atendida” (2007, p.31).  

Nessa descrição do Pidepe (DANTAS, 2007), observamos por um lado o 

pioneirismo da ação formativa, que antecedeu a promulgação da LDB 9.394/96 e ao 

reconhecimento da Educação Infantil como primeira etapa da Educação básica, e 

por outro a preocupação do processo de alfabetização das crianças pequenas, 

resquícios de uma política do Pré-escolar que se ancorava em uma concepção de 

educação compensatória e fundamentada na abordagem da privação cultural 

(KRAMER, 2011).  

No contexto, da publicação da Resolução CNE/CEB nº 01, de 20 de agosto 

de 2003, que dispõe sobre os direitos dos profissionais da educação com formação 

de nível médio, na modalidade Normal, e que entre outras resolutivas, ordena aos 

Sistemas de ensino realizar programas de “capacitação” para todos os professores 

em exercícios: “§ 1°. Aos docentes da educação infantil e dos anos iniciais do ensino 

fundamental será oferecida formação em nível médio, na modalidade Normal até 

que todos os docentes do sistema possuam, no mínimo, essa credencial” (BRASIL, 

2003). A partir desse ordenamento legal foi implementado o Proinfantil  

O Proinfantil - Programa de Formação inicial, na modalidade normal, para 

professores leigos em exercício - foi executado no Estado do Rio Grande do Norte 

pela UFRN, em duas versões entre os anos de 2008 e 2011. Na versão de 2008 - 

2010, a UFRN foi responsável por formar professores nos estados do Ceará e 

Pernambuco. Na versão de 2009 - 2011, formou profissionais do Rio Grande do 

Norte. Conforme dados da tese de Aguiar (2013), o programa inicialmente teve 236 

cursistas de 17 munícipios, mas ao final, concluíram 171 professores cursistas.  

No campo da formação continuada, a partir da criação do Sistema Nacional 

de Formação Continuada de Professores da Educação Básica (BRASIL, 2004), na 

qual instituiu a Rede Nacional de Formação Continuada, que tem em sua 

composição universidades de diferentes regiões do país e que tiveram uma atuação 

articulada com as redes públicas de ensino para desenvolver a formação continuada 

dos professores de educação básica, a UFRN adentra no eixo referente a área de 

Artes e Educação Física. Conforme Capistrano (2010), a inserção da universidade 

nesse eixo se dá por sua significativa produção acadêmicas, com a existência de 

bases de pesquisas e com a participação de profissionais com atuação direta na 

formação continuada de professores. Ainda segundo a autora, a aprovação do 
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projeto de formação da UFRN pelo MEC oportunizou a criação do Núcleo de 

Formação Continuada para Professores de Artes e Educação Física, denominado de 

Paidéia.  

A partir do Paidéia, segundo Capistrano (2010, p. 111), foram realizados 

cursos de formação de tutores destinados a professores da rede pública, “com o 

objetivo de constituir uma equipe para acompanhar professores/as cursistas no 

desenvolvimento das ações programadas para acontecerem na escola”. E ainda, 

cursos de aperfeiçoamento para professores em pleno exercício na Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental, denominado de Curso de Ensino de Arte e 

Educação Física na Infância e um curso de Especialização com mesma 

denominação. Além da formação também foram produzidos material didático. 

Conforme relatório de gestão da UFRN (UFRN, 2007), na especialização foram 

formados especialistas 150 profissionais da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, distribuídos em 03 turmas nos municípios de Natal, Parnamirim e 

Mossoró.    

Ainda no bojo do financiamento das ações de formação continuada no âmbito 

da Rede, A Universidade instituiu o projeto continuum que viabilizou através do 

Núcleo de Educação da Infância (NEI-Cap/UFRN), a oferta de cursos de 

aperfeiçoamento e de especialização em Docência na Educação Infantil (pós-

graduação lato sensu) para professores da rede pública. A Especialização em 

Docência na Educação Infantil, realizada no período de 2010 - 2011 (1ª turma) e 

2011-2012 (2ª turma) formaram aproximadamente 590 profissionais (UFRN, 2012). 

Consideramos que essa foi uma importante ação de formação continuada realizada 

em nosso Estado, pois, a formação gratuita em instituições públicas nos espaços de 

pós-graduação até então não eram acessíveis aos profissionais.  

Com o fomento dessa ação houve um incremento na formação dos 

professores ao nível de pós-graduação, tornando-se perceptível nos percentuais de 

profissionais formados no RN. Os números, conforme dados do censo de 2020, 

apontam que 38% dos docentes da Educação Infantil possuem pós-graduação, um 

percentual  maior que a média nacional e bem superior que a média do nordeste, 

que é de apenas 28% dos profissionais da Educação Infantil com especialização. 

Esse diferencial é reflexo da atuação da UFRN e de entidades como a Undime 

(União dos Dirigentes Municipais de Educação) em nosso Estado. 
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Em linhas gerais, esses dados, ações e programas aqui descritos e elencados 

oportunizaram avanços e retrocessos nas políticas educacionais brasileira, em 

especial nas políticas de formação docente. Compreender e reconhecer tais 

processos no bojo da história influencia o modo como compreendemos o movimento 

da formação de professores da Educação básica, em especial da formação de 

professores da Educação Infantil.  

3.3 A formação docente para a educação da infância em Portugal: 

contribuições para pensar a formação docente no Brasil 

 

Como investigadora dos processos de formação inicial e continuada de 

professores, a vivência do Estágio Científico Avançado (ECA) na Universidade do 

Minho (UMinho) oportunizou conhecer o percurso de formação inicial de 

profissionais para atuarem em contextos de educação da infância em Portugal.  

O estágio foi realizado no período de 01 de outubro de 2019 a 31 de janeiro 

de 2020, sob a supervisão da Professora Teresa Sarmento. Em nosso plano de 

estágio realizamos o acompanhamento de algumas turmas do Mestrado em 

Educação Pré-escolar18 e Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo 

do Ensino Básico19. Importa destacar que para ingressar neste ciclo de estudos, os 

estudantes têm que ter o título da Licenciatura em Educação Básica (de acordo com 

o Artigo 18º , do Decreto-Lei n.º 79/2014), e ainda, realizar o processo seletivo que 

consiste em uma prova de domínio escrito e oral da Língua Portuguesa, de acordo 

com o previsto no art.º 17º do Decreto-Lei nº 79/2014. 

Essa primeira experiência nos fez refletir sobre a organização da formação 

docente em Portugal, que é regulamentada pelo Decreto-lei nº 79, de 14 de maio de 

2014 (PORTUGAL, 2014), com um modelo sequencial composto por dois ciclos 

formativos, conforme expressa o preâmbulo do documento:  

 

Reconhece-se que ao primeiro ciclo a licenciatura, cabe assegurar a 
formação de base na área da docência. E salienta-se que ao 

 
18 O Mestrado em Educação Pré-Escolar é um mestrado em ensino, destinado a licenciados em 
Educação Básica que pretendam adquirir habilitação profissional como educadores de infância. O 
curso tem duração de três semestres.    
19 O Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico visa possibilitar uma 
aproximação e articulação entre as práticas destes dois níveis, aproveitando as mais valias em 
termos de enriquecimento mútuo que este perfil pode representar para facilitar a transição na 
educação das crianças.  O curso tem duração de quatro semestres.  
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segundo ciclo, o Mestrado, cabe assegurar um complemento dessa 
formação que reforce e aprofunde a formação acadêmica, incidindo 
sobre os conhecimentos necessários à docência nas áreas de 
conteúdo e nas disciplinas abrangidas pelo grupo de recrutamento 
para que visa preparar (PORTUGAL, 2014, s. p.). 

 

Esse modelo formativo possibilita uma formação específica para cada etapa 

educativa. De modo prático, para atuar como educador(a) de infância, se faz 

necessário a formação no Mestrado em Ensino, que tem no mínimo 90 ECTS 

(European Credit Transfer System) ou aproximadamente 2.250 horas de atividades 

formativas iniciais específicas para atuação na educação pré-escolar.  

Essa configuração da formação inicial na Europa é melhor explicada por 

Mesquita e Roldão (2017, p. 13) quando expõem que “a adesão das instituições de 

Ensino Superior ao processo de Bolonha20 trouxe como principais transformações, à 

formação inicial de professores, a transição de um sistema baseado na ideia de 

transmissão de conhecimentos para um sistema baseado no desenvolvimento de 

competências [...]” – aqui compreendida como um entrelaçamento de 

conhecimentos, capacidades e atitudes que permitem uma efetiva ação humana em 

contextos diversificados. 

No âmbito das turmas, tivemos acesso aos seguintes componentes 

curriculares: Metodologia da Educação em Creche (ministrada pela Profa. Cristina 

Parente); Observação, Documentação e Avaliação na Educação de Infância 

(ministrada pela Profa. Cristina Parente); Temas Avançados de Pedagogia na 

Educação de Infância (ministrada pela Profa. Maria de Fátima Vieira); Educação, 

Cidadania e Infância (ministrada pela Profa. Teresa Sarmento); e o 

acompanhamento de duas discentes em seus contextos de Estágio (acompanhadas 

pela Profa. Teresa Sarmento). 

Esse acompanhamento aos contextos de estágio possibilitou conhecer um 

fator importante no processo de formação inicial em Portugal, que é a relevância da 

parceria com as escolas e professores (orientadores cooperantes), regulamentada 

pelo Artigo 11° do Decreto-lei nº 79/2014, em que os estabelecimentos de Ensino 

Superior celebram acordos de cooperação para a realização das atividades de 

iniciação à prática profissional em escolas, oportunizando a inserção em contextos 

reais de atuação profissional. Assim, a ação cooperada de escolas e professores 

 
20 Descrever sobre o processo de Bolonha 
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corroboram com a ideia de Nóvoa (2017) de que não é possível formar professores 

sem a presença de outros professores e sem a vivência das instituições escolares. A 

exemplo da realidade portuguesa, também dispomos do estágio supervisionado nos 

cursos de licenciatura e de programas de fomento a iniciação à docência (PIBID21 e 

Residência Pedagógica22).  

Durante o período de observação dos estágios do mestrado acadêmico, 

visitamos um Jardim de Infância na região de Famalicão (PT). Esta instituição 

localiza-se a cerca de 25 km da Universidade do Minho, no Distrito de Seide, Vila 

Nova de Famalicão. O jardim possui 02 turmas pré-escolar, que se constituem de 

forma heterogênea com crianças com 04 a 06 anos de idade. A turma visitada tinha  

22 crianças, uma educadora e uma auxiliar. As atividades se desenvolviam em 

tempo integral de 06 horas diárias, das 09:00 às 16:00 horas.  

Ainda no contexto do nosso Estágio na Universidade do Minho, tivemos a 

oportunidade de conhecer o Movimento da Escola Moderna (MEM) e seu precursor 

o Prof. Sérgio Niza, esse contato foi oportunizado em um evento promovido aos 

professores vinculados ao Movimento. O referido evento, denominado de “sábado 

de animação pedagógica”, acontece mensalmente por núcleos regionais23 e são um 

importante espaço de formação e encontro de professores vinculados ao movimento. 

Na oportunidade, compreendemos como se formam os grupos cooperativos de 

formação de professores de diferentes instituições educativas que se reúnem em um 

determinado espaço e tempo de partilha de práticas e de aprofundamento de 

conhecimento para autoformação cooperada à luz da filosofia do MEM. 

Na ocasião, um conjunto de professores partilhou a organização de seu grupo 

de trabalho cooperativo. Eles narraram que se encontram em um espaço comum a 

todos, por exemplo, cafeterias ou sala de aula de algum agrupamento escolar; e 

iniciam as atividades do grupo com novidades e desabafos, em seguida, realizam a 

 
21 O Pibid é um Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (MEC) que visa 
proporcionar aos discentes na primeira metade do curso de licenciatura uma aproximação 
prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica. Informações disponíveis 
em: http://portal.mec.gov.br/pibid  
22 O Residência Pedagógica é também uma ação institucional do MEC que visa o 
aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do 
licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. 
Informações disponíveis em: https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-
programas/educacao-basica/programa-residencia-pedagogica  
23 Atualmente o MEM conta com 16 núcleos regionais que articulam a formação dos 
profissionais de sua região. Outras informações disponíveis em: 
https://www.escolamoderna.pt/nucleos-regionais/  

http://portal.mec.gov.br/pibid
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-basica/programa-residencia-pedagogica
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-basica/programa-residencia-pedagogica
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leitura de sínteses pessoais de textos acadêmicos e/ou materiais específicos do 

MEM. Realizam ainda os relatos de suas práticas pedagógicas, seguida de reflexão. 

E por fim, encerram o encontro com análise de texto e uma síntese do grupo. 

Portanto, conhecer o relato de uma experiência de grupo de trabalho cooperativo 

nos instigou a aprofundar o conhecimento sobre o movimento, especialmente, os 

modos de como eles se articulam no suporte e na formação de professores que se 

engajam no movimento.  

Além dessa experiência no âmbito da UMinho, também participamos de 

eventos formativos promovidos pela Associação de Profissionais de Educação de 

Infância (APEI)24, o evento intitulado “Ser Bebé” (2019) discutiu perspectivas 

pedagógicas na Educação de Infância. Essa vivência nos chamou a atenção por ter 

sido organizada por uma associação profissional do conjunto dos educadores de 

Infância de Portugal. Criada em 1981, um dos objetivos da associação é ser uma 

referência identitária, que atua na “na consolidação de um saber próprio dos 

educadores e na elaboração de normas de conduta profissional” (APEI, 2021) 

A realização do Estágio Científico Avançado (ECA) foi uma experiência 

significativa e que contribuiu em dois campos formativos – no campo da formação 

humana e da formação profissional – que se entrelaçam em nossa constituição 

enquanto sujeito e profissional. A partir das situações vivenciadas, retornamos ao 

Brasil instigadas a repensar os modos de organização da formação inicial e 

continuada bem como, investigar como os próprios profissionais incorporam no 

exercício da profissão, uma dinâmica de formação que integre: a pesquisa, a 

reflexão, a partilha e a inovação no fazer docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Outras informações disponíveis em: https://apei.pt/  
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4 A FORMAÇÃO PARA PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO 

CONTEXTO DO PNAIC/RN (2017) 

 

Nesta seção contextualizamos o Programa Nacional da Alfabetização na 

Idade Certa (Pnaic) como parte de uma política de formação continuada articulada 

no Brasil no período de 2013 a 2018. Conhecer a proposta inicial de um “Pacto” para 

a formação dos professores da Educação Infantil, e por fim, apresentar/discutir a 

formação de professores da Educação Infantil no contexto do Pnaic realizado  no 

período de outubro de 2017 a junho de 2018, descrevendo seu modo de 

organização nos polos e municípios participantes do Rio Grande do Norte.  

4.1 Um Pacto para a Formação de Professores 

 

     O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) foi um 

programa de formação continuada realizado no âmbito da Rede Nacional de 

Formação de Professores. O objetivo era a formação para professores dos três 

primeiros anos do Ensino fundamental (ciclo de alfabetização), instituído através da 

portaria MEC nº 867, de 4 de julho de 2012, que trata em seu artigo 1º: 

 

Art. 1º Fica instituído o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa, pelo qual o Ministério da Educação (MEC) e as secretarias 
estaduais, distrital e municipais de educação reafirmam e ampliam o 
compromisso previsto no Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, 
de alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, ao 
final do 3º ano do ensino fundamental, aferindo os resultados por 
exame periódico específico [...]. (BRASIL, 2012, p. 1) 

 

A formação foi elaborada de modo a atender a meta 05 do Plano Nacional da 

Educação (PNE) 2011-2020, que estabelecia “alfabetizar todas as crianças até, no 

máximo, os oito anos de idade” (BRASIL, 2011). E definia como modo de 

organização/estruturação a ideia de colaboração/pactuação em rede federada, ou 

seja, regime de colaboração entre as diferentes esferas do poder executivo, para 

organizar/estruturar as ações de formação continuada de professores 

alfabetizadores; materiais didáticos, literatura e tecnologias educacionais; avaliação 

e gestão, controle e mobilização social (BRASIL, 2012). 

De acordo com os estudos de Machado (2020) as raízes do modelo formativo 

do Pnaic são o programa Paic (Programa de Alfabetização na Idade Certa) 
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desenvolvido no Estado do Ceará em 2004 e o Programa Pró-letramento 

implementado em 2005 pelo MEC. Além desses programas de formação que 

antecederam a proposta do Pnaic, os estudos de Alferes e Mainardes (2018); 

Machado e Teixeira (2020); Magalhães e Cruz (2018) apontam que o Pnaic é parte 

de uma agenda empresarial promovida pelo movimento Todos pela Educação25.  

De acordo com Alferes e Mainardes (2018, p.438): 

 

Foi possível verificar que o discurso original do PNAIC foi construído 
a partir de dois fatores principais. O primeiro fator foi a incorporação 
do discurso do Movimento Todos pela Educação, que é garantir a 
alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade, até 
2022 (ano comemorativo da Independência do Brasil). O segundo, 
foram os índices de alfabetização da população brasileira, que 
demonstraram que muitas das crianças ainda não se encontram 
alfabetizadas nos primeiros anos do Ensino Fundamental. 

 

 Apesar dessa contextualização com os movimentos empresariais, Machado e 

Teixeira (2020) apontam que “os formadores das universidades reconstruíram 

estratégias”, ou seja, no contexto da política em uso (MAINARDES, 2006) a 

implementação do programa foi recontextualizada.  

 E assim, o Pacto teve início em 2013 sob a responsabilidade das Instituições 

de Ensino Superior (IES) que até então integravam a Rede Nacional de Formação 

continuada, com os materiais elaboradas pelo Centro de Estudos em Educação e 

Linguagem (Ceel) da Universidade Federal do Pernambuco. O Programa foi 

realizado em 05 (cinco) versões: 2013; 2014; 2015; 2016 e 2017. E para cada 

versão era publicado um documento orientador, com mudanças fruto de avaliações 

da formação continuada e do resultado da Avaliação Nacional da Alfabetização 

 
25 O movimento “Todos pela Educação” se define como “[...] uma organização da sociedade civil com um único 
objetivo: mudar para valer a qualidade da Educação Básica no Brasil. Sem fins lucrativos, não governamental e 
sem ligação com partidos políticos, somos financiados por recursos privados, não recebendo nenhum tipo de 
verba pública. Isso nos garante a independência necessária para desafiar o que precisa ser desafiado, mudar o 
que precisa ser mudado. Informação disponível em: https://todospelaeducacao.org.br. No entanto, de acordo 
com Magalhães e Cruz (2018, p. 7) “o conluio dos parceiros locais do grande capital, grupos Roberto Marinho, 
Victor Civita, Gerdau, Bancos Itaú/Unibanco, Bradesco e Santander, entre outros, com o propósito de balizar 
todo o sistema público de ensino do país, orientando desde a destinação dos recursos, passando pela gestão 
das escolas, até a organização curricular”. Ainda de acordo com os autores, o objetivo em si do movimento é 
“criar tribunais de julgamento e condenação do Estado, o que corresponde a deslegitimá-lo como operador de 
recursos e, por extensão, salvaguardar a prioridade da classe burguesa no gerenciamento do bem público”. 
(2018, p. 8) 

https://todospelaeducacao.org.br/
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(ANA)26. No período de 2013 a 2015, a estrutura formativa era composta por 

formadores locais que formavam os “orientadores de estudos”, e esses por sua vez 

formavam os professores alfabetizadores em seus contextos locais. Em 2016, 

tivemos a entrada dos coordenadores pedagógicos na formação, pois até então era 

restrita aos professores alfabetizadores. Em todas essas versões, a formação era 

financiada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com 

custeio de material e subvenção financeira – pagamento de bolsas de auxílio - para 

os participantes – formadores e cursistas – da formação. 

 

De fato, o PNAIC criou uma estrutura articulada que priorizou a 
formação de alfabetizadores/as, a disseminação de novas 
possibilidades de práticas de alfabetização e práticas de avaliação. 
Um dos legados mais significativos que o PNAIC nos deixa é 
exatamente o fato de que a alfabetização precisa ser colocada em 
primeiro plano nas políticas nacionais, estaduais e locais, bem como 
nas escolas. Ainda com relação à avaliação de políticas, é 
necessário destacar que as políticas são reinterpretadas e 
recontextualizadas de formas distintas em cada contexto. Assim, 
certamente há diferentes padrões de resultados e consequências. 
(MAINARDES, 2022, p.17) 

 

Segundo Souza; Leal e Martiniak (2022) o Pnaic “foi o maior programa de 

formação de professores alfabetizadores do Brasil. Teve adesão de 5.420 

municípios das cinco regiões do país e inaugurou modos de gestão da formação de 

docentes”. Essa contextualização do Pnaic nos possibilita inferir que enquanto parte 

de uma política pública de formação de professores, o Pnaic oportunizou avanços na 

aprendizagem das crianças das crianças do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. 

Essa assertiva é baseada em um estudo de avaliação econômica do programa com 

enfoque quantitativo e de avaliação de impacto de políticas públicas. Esse estudo foi 

realizado por Alexandre Santos, servidor do INEP, na qual afirma que “quanto maior 

a proporção de professores participantes do Pnaic, maior a média da pontuação de 

seus estudantes na Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) em linguagem e 

matemática” (SANTOS, 2021)27. No entanto, esse estudo teve a sua divulgação 

 
26 A Avaliação Nacional da Alfabetização é um dos instrumentos do Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb) e mede os níveis de alfabetização e letramento em língua portuguesa e a 
alfabetização matemática. 
27 Trecho da entrevista do Servidor Técnico-Administrativo Alexandre André dos Santos, concedida a 
Anped. https://www.anped.org.br/news/entrevista-com-alexandre-andre-dos-santos-servidor-do-inep-
que-teve-divulgacao-de-estudo  

https://www.anped.org.br/news/entrevista-com-alexandre-andre-dos-santos-servidor-do-inep-que-teve-divulgacao-de-estudo
https://www.anped.org.br/news/entrevista-com-alexandre-andre-dos-santos-servidor-do-inep-que-teve-divulgacao-de-estudo
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cerceada pelo próprio INEP, na atual gestão do governo do presidente Jair Messias 

Bolsonaro (2019-2022).  

Aqui no Rio Grande do Norte, no período de 2013 a 2016, tivemos na  

execução do Pnaic a formação de 12 turmas de “Orientadores de Estudo”, com 12 

formadores estaduais, uma coordenadora geral28, uma coordenadora adjunta e 

supervisores, totalizando a abrangência do programa para 4.924 professores 

alfabetizadores. Em sua organização formativa a hospedagem, alimentação e a 

formação dos participantes aconteciam no mesmo lugar, ou seja, em um hotel da 

cidade do Natal/RN, é importante destacar que o custeio de hospedagem e 

alimentação para os orientadores de estudos e formadores de outros munícipios 

eram financiados com recursos do próprio programa.  

Em cada ano, o Pnaic teve um objetivo/foco temático específico e uma carga 

horária diferenciada, vejamos no quadro a seguir:  

 

Quadro 06: Foco temático e carga horária do Pnaic em cada ano/versão da formação 

ANO DA FORMAÇÃO FOCO TEMÁTICO CARGA HORÁRIA 

2013 Alfabetização e Língua Portuguesa, 

Educação do campo e Educação Inclusiva 

120 horas 

2014 Matemática e Alfabetização 160 horas 

2015 Alfabetização, criança e currículo 100 horas 

2016 Alfabetização e avaliação 100 horas 

Fonte: Denise Maria de Carvalho Lopes (2021)29 

 

Ao término de cada formação, os orientadores de estudos voltavam para seus 

municípios para a realização da formação. Esse modelo formativo é comumente 

denominado de “modelo cascata”, que segundo Gatti e Barretto (2009, p. 201) “um 

primeiro grupo de profissionais é capacitado e transforma-se em capacitador de um 

novo grupo que por sua vez capacita um grupo seguinte”. É necessário 

compreender o termo “capacitador” como aquele que media a formação, e que esse 

processo não se faz por transposição didática. Para Kramer (2011, p. 389) “na 

produção de discursos, práticas e interações, os lugares que as pessoas ocupam, os 

significados que circulam interferem no significado produzido”, ou seja, não podemos 

 
28 Em todas as edições, o Pnaic/RN foi coordenado pela Profa. Denise Maria de Carvalho Lopes.  
29 Dados compartilhados pela coordenação do Pnaic/RN e proferido em palestra online, com o tema: 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic): percursos e contribuições. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=3TemDuhc_SU&t=4035s  

https://www.youtube.com/watch?v=3TemDuhc_SU&t=4035s
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conceber que a formação realizada no contexto regional será “multiplicada” para o 

contexto local, pois ela será sempre reinterpretada, recontextualizada pela produção 

de sentidos dos sujeitos participantes da formação.  

 Nos encontros presenciais a formação era desenvolvida a partir da seguinte 

estrutura: pauta detalhada que era planejada em grupo pelos formadores, leitura 

literária, retomada do encontro anterior, partilha de situações vivenciadas na 

formação pelos orientadores de estudo, estudo de textos e discussão coletiva, 

realização de atividades práticas, reflexão sobre o vivido e avaliação do encontro.  

No âmbito da ruptura política do pós-golpe (2016-2017) ocorre o que 

consideramos uma desconfiguração do Pnaic, que, desde 2016 já passou por 

reconfigurações em sua estrutura, sobretudo na redução do tempo destinado à 

formação, ou seja, apenas 5 meses formação. 

4.2 A desconfiguração do Pnaic como programa de formação de professores 

alfabetizadores e a ‘inclusão’ da Educação Infantil  

 

No contexto da Portaria nº 826, de 7 de julho de 2017, o PNAIC deixa de ser 

um programa focalizado na formação de professores alfabetizadores e passa 

abranger áreas distintas como a etapa da Educação Infantil e o Programa Novo Mais 

Educação (PNME)30, especialmente a 

 

formação em serviço dos coordenadores pedagógicos da educação 
infantil, dos professores da pré-escola, dos coordenadores 
pedagógicos e professores do 1º ao 3º ano do ensino fundamental e 
de classes multisseriadas que possuem alunos desses anos, dos 
articuladores e mediadores de aprendizagem das escolas das redes 
públicas de ensino participantes do PNME (BRASIL, 2017, p.20). 

 

Essa inclusão da Educação Infantil em um programa de formação de 

professores para alfabetizar trouxe sérios riscos para área da Educação da infância, 

ou seja, ratificou ainda mais as orientações que vinham sendo propostas por um 

grupo que preconiza a Educação infantil como etapa preparatória para o Ensino 

Fundamental, descaracterizando essa etapa educativa que tem função de educar e -

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

Resolução FNDE nº 17/2017, é uma estratégia do Ministério da Educação que tem como objetivo 
melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da 
ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, otimizando o tempo de permanência dos 
estudantes na escola. Informações extraídas de: http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao  

http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao
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cuidar das crianças de 0 a 5 anos, e que apresentam especificidades - são mais 

vulneráveis, mais dependentes, mas, capazes de aprender e se desenvolver – mas 

para isso, precisam experimentar múltiplas linguagens, múltiplas possibilidades de 

aprender, de sentir, de pensar, de se expressar, de compreender propiciando 

condições de viverem essas experiências e aprenderem por meio delas. 

É importante destacar que essa inserção da etapa da Educação Infantil não 

foi negociada previamente com as redes e com a área, mas foi determinada de 

modo unilateral pelo Ministério da Educação, na época sob o comando do Ministro 

Mendonça Filho, em relação à qual houve intensa mobilização de diferentes 

entidades como o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB), e a 

Associação Nacional de Pós-graduação em Educação (ANPED).  

Em agosto de 2017, as Professoras Mônica Correia Baptista; Maria Fernanda 

Resende Nunes; Patrícia Corsino; Vanessa Ferraz Almeida Neves; Angela Maria 

Barreto e Rita de Cássia de Freitas Coelho assinaram uma carta enviada aos 

integrantes do MIEIB. Nessa carta, as autoras expõem 09 pontos que precisavam 

ser debatidos coletivamente acerca da possibilidade posta pelo MEC. Entre eles, 

recuperam a formulação proposta pela área da Educação Infantil e pela gestão 

COEDI 2007/2016 por um Pacto Nacional pela Qualidade da Docência na Educação 

Infantil e afirmam que “o PNAIC da pré-escola não é, nem de longe, sinônimo desta 

proposta que defendemos”.  

A proposta inicial era de um “Pacto” para a formação dos professores da 

Educação Infantil, inicialmente denominado de Pacto Nacional pela Qualidade da 

Docência na Educação Infantil, que foi produto de intenso debate e mobilização 

realizados pelo MEC/COEDI e importantes pesquisadores da área. Essa mobilização 

teve início com o Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil, que surgiu da 

necessidade de se aprofundar o debate sobre o “lugar” da leitura e escrita e os 

modos de organização da prática pedagógica para ampliação das “experiências 

infantis relacionadas às linguagens oral e escrita” na Educação Infantil 

(MEC/UFMG/UFRJ/UNIRIO, 2016). A aproximação entre Ministério de Educação e 

universidades parceiras iniciou-se em 2008, quando a Coordenação Geral de 

Educação Infantil (COEDI/SEB/MEC), especificamente a Profa. Rita Coelho, 

“promoveu uma reunião técnica em Brasília com especialistas das áreas de 

alfabetização, leitura e escrita e do campo da Educação Infantil” 

(MEC/UFMG/UFRJ/UNIRIO, 2016).  
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De acordo com Baptista et. al (2015, p. 5) buscou-se nessa primeira reunião:  

(i) analisar o papel da Educação Infantil na formação do leitor e as 
demandas para uma política nacional de leitura; (ii) construir 
posicionamento sobre o papel da Educação Infantil na formação do 
leitor para que o MEC pudesse assumi-lo na orientação dos sistemas 
de ensino; (iii) tornar visível a especificidade da Educação Infantil, 
diferenciando-a do que é próprio do Ensino Fundamental, bem como 
da ação da família e da comunidade. 

 

 

Após esse primeiro momento, teve início o Programa Currículo em 

Movimento31, que culminou, em 2010, com a publicação de textos que abordavam 

diferentes dimensões do cotidiano pedagógico de creches e pré-escolas. Entre 

esses textos encontra-se o da Profa. Mônica Baptista (2010) intitulado “A linguagem 

escrita e o direito à educação na primeira infância”. 

Em 2013, com o compromisso de dar continuidade aos debates promovidos 

pelo Programa Currículo em Movimento, a Coordenação da Educação Infantil do 

MEC, assumida pela Profa. Rita Coelho retomou seu papel de mobilização e de 

coordenação desse debate em nível nacional. Nesse encontro, esteve presente 

pesquisadores, representantes da Organização dos Estados Ibero-americanos para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e gestores públicos, e buscou se construir 

alguns consensos para área, entre eles: “(iv) a imprescindível oferta de formação 

continuada dos professores da Educação Infantil a partir de ações referenciadas nas 

práticas e na formação cultural dos docentes” (BAPTISTA, 2015, p. 6). A partir de 

então, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO) e a COEDI/MEC, por meio de Termo de Cooperação Técnica entre MEC e 

UFMG aprovaram o projeto “Leitura e Escrita na Educação Infantil”.  

A realização do projeto foi permeada por algumas ações, dentre essas duas 

pesquisas: Leitura e escrita na Educação Infantil: o estado do conhecimento (1973-

2013)32 e Boas Práticas de Leitura e Escrita na Educação Infantil33, e ainda se 

 
31 O Programa Currículo em Movimento teve por objetivo o desenvolvimento do currículo da educação 
infantil, do ensino fundamental e ensino médio. 
32 Pesquisa realizada no âmbito do projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil. Termo de 
Cooperação (19031) entre a Secretaria de Educação Básica (SEB), Ministério da Educação (MEC); 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 
33 Esta pesquisa é parte do projeto Leitura e escrita na educação infantil, sendo desenvolvida de 2014 
a 2018 nos municípios de Recife (PE), Natal (RN), Campo Grande (MS), Belo Horizonte (MG), Lagoa 
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realizou cinco seminários  internacionais com o objetivo de ampliar as discussões 

sobre o “lugar” da Leitura e da Escrita na Educação Infantil. 

  O primeiro Seminário internacional intitulado Literatura na Educação Infantil: 

acervos, espaços e mediação, aconteceu em maio de 2014, e teve por proposição 

inicial discutir a relevância da literatura no trabalho com crianças de zero a seis 

anos, em creches e pré-escolas. Problematizando-se o estatuto de arte da literatura 

infantil, os desafios da mediação, critérios de seleção, organização de acervos e as 

políticas públicas de compra e distribuição de livros. O segundo Seminário 

internacional do Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil aconteceu em 

setembro de 2014 e teve por objetivo discutir os eixos norteadores das publicações, 

a estrutura e formato das ações de formação continuada. O terceiro Seminário, 

realizado em novembro de 2014, teve por objetivo conhecer os resultados da 

pesquisa “Leitura e Escrita: prática pedagógicas”, desenvolvidas em creches e pré-

escolas, de diferentes contextos brasileiros, e de que modo os “achados” da 

pesquisa se relacionavam os princípios estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI). 

O IV Seminário realizado em março de 2015, teve a presença da Profa. 

Betttina Kümmerling-Meibauer, da Alemanha, que é pesquisadora sobre livros e 

leitura para bebês e demais crianças bem pequenas. E por fim, em novembro de 

2016, realizou-se o último Seminário que encerrou a primeira fase do Projeto e teve 

como objetivo apresentar os resultados obtidos com as pesquisas e a produção do 

material elaborado para subsidiar ações de formação de professoras da Educação 

Infantil. Na ocasião, também foram debatidas possíveis alternativas para a 

implantação do curso de formação e uma carta foi assinada por diversos Fóruns de 

Educação Infantil, reivindicando que  

 

O projeto de formação docente “Leitura e Escrita na Educação 
Infantil” seja constituído como política de estado, desenvolvendo 
estratégias contínuas de formação continuada do profissional. A 
organização inicial desse projeto deve ser presencial, atingindo aos 
docentes da Educação Infantil em serviço, tendo como prazo de 
execução um período de até 5 anos, a partir de 201734.  

 
Santa (MG) e Porto Alegre (RS), por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), UFRJ e Unirio). 
34 Trecho da carta dos Fóruns de Educação Infantil para o MEC. Disponível em: 
https://projetoleituraescrita.com.br/wp-
content/uploads/2017/08/PROPOSI%C3%87%C3%95ES_F%C3%B3runs_outubro-20161.pdf  

https://projetoleituraescrita.com.br/wp-content/uploads/2017/08/PROPOSI%C3%87%C3%95ES_F%C3%B3runs_outubro-20161.pdf
https://projetoleituraescrita.com.br/wp-content/uploads/2017/08/PROPOSI%C3%87%C3%95ES_F%C3%B3runs_outubro-20161.pdf
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A realização desse resgate é importante para compreender que a tanto a 

produção do material da Coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil, como a 

organização de uma formação específica para professores dessa etapa, foi fruto de 

uma intensa agenda de pesquisa, estudos e discussões com diversos 

pesquisadores nacionais e internacionais, o que ressalta a dimensão da organização 

dessa formação, a seriedade da pesquisa e o processo de construção democrática 

na produção do material e da proposta de formação.  

Baptista (2022, p. 17) realiza a seguinte síntese histórica sobre o projeto:  

  

O Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil (2014-2016) foi 
realizado em parceria do Ministério da Educação com as 
universidades federais de Minas Gerais (UFMG), do Estado do Rio 
de Janeiro (UNIRIO) e do Rio de Janeiro (UFRJ). Teve como objetivo 
construir referências teóricas e práticas sobre o papel da Educação 
Infantil no processo de apropriação das linguagens oral e escrita 
pelas crianças.  

 

Assegurou-se, assim, o financiamento para uma pesquisa abrangente e 

diversas outras ações, entre elas a proposição de um curso de formação para 

professores com carga horária de 120 horas formativas e a elaboração de um 

material – Coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil – que serviria de base para 

a realização da formação. 

4.3 A Coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil 

 

Retomamos que o processo de elaboração da Coleção Leitura e Escrita na 

Educação Infantil é produto de um intenso debate acadêmico sobre o lugar da 

linguagem escrita nas experiências das crianças de 0 a 6 anos. Nessa perspectiva, o 

material ancora-se em princípios epistemológicos de Lev S. Vigotski (1896-1934), 

principalmente em seus estudos sobre a relação entre pensamento e palavra, e a 

compreensão de que é pela linguagem que se dá a interação entre os sujeitos e os 

elementos da cultura. Esses aportes dos estudos vigotskianos, implica 

compreender/assumir o currículo da Educação Infantil a partir das interações e 

assumir uma concepção de linguagem e de sujeito.  

Os estudos de Mikhail Bakhtin (1895-1975) e suas proposições sobre o 

dialogismo como experiência vivida pela linguagem, na relação com outro. Para 
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Bakhtin, “toda enunciação é um diálogo que faz parte de um processo de 

comunicação ininterrupto” (BAPTISTA, 2016, p. 20). E ainda o entendimento do texto 

como uma construção estética, na qual forma e conteúdo se inter-relacionam. 

Além desses pressupostos, encontramos no material referências a Walter 

Benjamin (1892-1940), especialmente em seus textos sobre a infância, na qual 

apresenta a compreensão do desenvolvimento da linguagem “a partir da capacidade 

mimética origina, pela qual o homem descobria na natureza analogias e 

correspondências” (JOBIM E SOUZA, 2016, p. 16). Essas ideias nos possibilitam 

compreender a relação infância e linguagem, e ampliar a noção de criança não 

apenas como etapa biológica/cronológica, mas sim, como sujeito criativo/inventivo, 

que pelo uso da linguagem interagem com os seus pares, com os outros sujeitos e 

com os objetos/elementos da cultura.  

Como vimos, cada autor – Vigotski, Bakhtin e Benjamin – em seu contexto e 

obras apresentam contribuições para pensar a educação da infância, partindo do 

princípio da linguagem como processo discursivo e dialógico e das crianças com sua 

capacidade mimética – imitar/recriar – como produtoras de cultura.  

Esses pressupostos corroboraram na construção de 08 (oito) cadernos O 

material será constituído de 8 (oito) Cadernos, cada um deles referente a um módulo 

temático. Em cada caderno contém 3 (três) Unidades, sendo que cada era para ser 

trabalhada em quatro horas/aula do curso. Conforme descritos no quadro abaixo: 

 

Quadro 07: Descrição dos títulos e objetivos dos cadernos da Coleção Leitura e Escrita na 
Educação Infantil (BRASIL, 2016) 
 

IMAGEM TÍTULO E OBJETIVOS DOS CADERNOS 

 

Caderno 0 – Apresentação  

Objetivos: Apresentar organização do curso: objetivos e estrutura, 
metodologia, avaliação e certificação. Discutir sobre a profissão 
docente e como nos tornarmos professoras.  
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Caderno 1 - Ser docente na educação infantil: entre o ensinar e o 
aprender. 
 
Objetivos: Compreender a formação cultural do professor como 
elemento fundamental para o exercício da docência na Educação 
Infantil; a literatura como fundamental para a ampliação das 
experiências humanas e a especificidade do fazer docente na 
educação infantil. 

 

Caderno 2 – Ser criança na Educação Infantil: infância e 

linguagem 

Objetivos: Discutir as concepções de infância, de linguagem e de 
cultura; compreender como as crianças apropriam-se da cultura, 
produzem e consomem cultura no mundo contemporâneo e refletir 
sobre como a ação do professor pode contribuir para ampliação 
dessas experiências infantis em creches e pré-escolas. 

 

Caderno 3 – Linguagem oral e linguagem escrita na Educação 
Infantil: práticas e interações 
 
Objetivos: Discutir os processos de imersão e participação da criança 
na cultura escrita, os usos sociais da leitura e da escrita e suas 
implicações para as práticas pedagógicas com a linguagem na 
Educação infantil; compreender princípios para o desenvolvimento de 
um trabalho pedagógico, dialógico e significativo, com a leitura e a 
escrita na educação infantil e as diferenças e semelhanças em relação 
àquele desenvolvido no Ensino Fundamental. 

 

Caderno 4 – Bebês como leitores e autores 

Objetivos: Compreender como desde muito pequenas as crianças 
constroem significados e como as práticas de cuidado e educação 
podem auxiliar os bebês a entender que as palavras nomeiam e 
evocam; Discutir as concepções de narrativa, leitura, leitor ouvinte e de 
autoria e suas relações com o desenvolvimento dos bebês; Discutir 
situações e práticas educativas de interações e brincadeiras com o 
livro e a leitura que incentivem os bebês a fazer suas criações 
desenvolvendo-se como membros da cultura escrita. 

 

Caderno 5 – Crianças como leitoras e autoras 

Objetivos: Compreender como as práticas sociais e dialógicas se 
relacionam com a apropriação da leitura e da escrita pelas crianças e 
refletir sobre as práticas educativas que auxiliam seu desenvolvimento 
como membro da cultura letrada; discutir critérios de qualidade dos 
livros infantis para as crianças de 3 a 6 anos e planejar o trabalho 
pedagógico com os livros e as crianças dessa faixa etária. 

 

Caderno 6 – Currículo e linguagem na Educação Infantil 

Objetivos: Compreender os pressupostos teóricos e as orientações 
contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil, em especial as que se referem à linguagem oral, à leitura e à 
escrita na educação infantil; compreender a importância de planejar 
práticas de observação, documentação, planejamento e organização 
do trabalho em creches e pré-escolas. Discutir os objetivos da 
avaliação na educação infantil e refletir sobre as práticas de avaliação 
nas turmas e instituições de educação infantil. 
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Caderno 7 – Livros infantis: acervos, espaços e mediações 

Objetivos: Conhecer os objetivos, as estratégias e os acervos do 
PNBE; conhecer e analisar critérios de qualidade para a escolha de 
livros infantis; formas de organização e de utilização de diferentes 
espaços do livro e da leitura dentro da escola; elaborar situações de 
aprendizagem e projetos que dinamizem a leitura na escola com os 
diferentes grupos de crianças, utilizando os livros do PNBE. 

 

Caderno 8 – Diálogo com as famílias: a leitura dentro e fora da 

escola 

Objetivos: analisar as práticas sociais de leitura e escrita em diferentes 
famílias e na cidade e refletir sobre as potencialidades de articulação 
entre essas práticas e aquelas desenvolvidas no contexto escolar. 
Discutir as expectativas das famílias de diferentes contextos em 
relação à aprendizagem da leitura e escrita na educação infantil, e 
analisar as convergências e divergências dessas com o que é 
proposto pelas instituições de educação infantil. 

Fonte: Site do Projeto: https://projetoleituraescrita.com.br/publicacoes/colecao/  

 

O material conta, ainda, com um encarte destinado ao trabalho a ser realizado 

com as famílias, intitulado: Conta de novo?! As famílias e a formação literária do 

pequeno leitor. Segunda as autoras, a coletânea propõe: 

 

Uma abordagem centrada na interação entre as diferentes 
linguagens; na literatura como arte; na ampliação da vivência 
estética; do imaginário, do faz de conta; no respeito às diferentes 
culturas infantis, na criação e na criatividade; nas narrativas orais e 
escritas e na capacidade de comunicação das crianças. (BAPTISTA 
et. Al., 2017, p.2) 

 

Portanto, esse foi o contexto social e político que permeou a realização do 

curso de formação para a Educação Infantil no âmbito do PNAIC na versão que 

iniciou em 2017. E assim, nos indagamos: como foi articulada a formação específica 

para profissionais da Educação Infantil no contexto de um programa estruturado 

para a formação de Professores alfabetizadores? 

Corroboramos com as pontuações realizadas pela Profa. Mônica Baptista e 

demais signatárias, de que não se teria muito a fazer para reverter a situação, pois o 

governo do Presidente Michel Temer já havia aberto o prazo para adesão dos 

Estados e Municípios e, por falta de uma perspectiva de novas propostas formativas 

para área da Educação Infantil, todos os Estados realizaram a adesão. E por fim, 

quando foi divulgado o documento orientador é que se tem conhecimento que o 

material a ser utilizado seria a Coleção “Leitura e Escrita na Educação Infantil”. E 

assim, como afirma Batista at. al (2017, s/p) surge um desafio:  

https://projetoleituraescrita.com.br/publicacoes/colecao/
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O desafio que temos que enfrentar é o definir qual relação iremos 
estabelecer com os municípios no uso do material. Nesse 
momento, nos sentimos encurraladas, de um lado por um Pacto que 
não nos representa, por condições adversas, que nos desrespeitam 
e oprimem, e de outro pela responsabilidade com a concepção 
expressa no material, pela realidade dos municípios e por ‘lealdade 
com as crianças’. (grifo das autoras) 

Esse foi um dos grandes desafios assumido pelo Estado do Rio Grande do 

Norte, conjuntamente pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Secretaria de Estado de Educação e Cultura do RN (SEEC) e União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME/RN.  

4.4 Estrutura da formação do Pnaic/RN  

 

No Rio Grande do Norte, a formação foi promovida pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) que já coordenava as ações de formação do Pnaic 

no estado desde seu início em 2013. A estruturação da formação seguiu a proposta 

do Ministério da Educação em seu documento orientador, e em seu organograma 

contou com um Coordenador Geral, um Coordenador Estadual para cada 

etapa/modalidade (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Programa Novo Mais 

Educação).  

O organograma dos perfis dos envolvidos na formação estava distribuído da 

seguinte forma: 
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Fonte: BRASIL. Documento Orientador do PNAIC. 2017 

 

 

Na etapa da Educação Infantil, o grupo era composto por 09 Formadoras 

Regionais responsáveis pela mediação de encontros presenciais com 233 

Formadores Locais, distribuídos em 03 polos de formação localizados nos 

municípios de Caicó, Mossoró e Natal. Cada perfil e polo formativo será detalhado 

nas próximas subseções.  

A organização da formação foi estruturada, tal como vinha acontecendo no 

Pnaic desde o início em 2013, no “modelo cascata”, também conhecido como 

“multiplicador”. Ou seja, os Formadores Locais – representantes de cada município – 

participavam de encontros de formação com os Formadores Regionais em cada um 

dos polos de formação. E, ao retornar para os seus municípios realizavam a 

formação concernente a cada módulo com os professores e coordenadores da 

Educação Infantil de seu município.  

Ressaltamos que cada município assinou um termo de cooperação, e que 

isso implicou em responsabilidades logísticas e materiais, que segundo o documento 

orientador do PNAIC (2017, p.8) era compromisso dos municípios: 

 



109 
 

● Selecionar coordenadores para as atividades de gestão e o grupo de 

formadores locais de acordo com os critérios estabelecidos na legislação;  

 

● Garantir a participação dos professores, coordenadores pedagógicos e 

articuladores nas atividades de formação, sem prejuízo da carga horária em 

sala de aula; 

 

● Custear o deslocamento e a hospedagem desses profissionais, sempre que 

necessário. 

 

É sobre esses profissionais – formadores locais - que iremos retomar na 

próxima subseção, com o objetivo de conhecer o gênero, perfil etário e 

profissional dos 233 indicados/selecionados que representaram todos os 167 

municípios do Rio Grande do Norte. 

4.4 Perfil dos Formadores locais 

 

 O(a) formador(a) local é o(a) profissional, representante do município, que 

participava da formação no polo e voltava para realizar a formação dos professores 

cursistas. A partir das informações cadastradas no Sispacto, observamos que o 

grupo era formado por 233 formadores locais, sendo 95% mulheres e 05% eram 

homens. 

A partir do registro etário, verificamos que 87% estavam na faixa etária acima 

dos 35 anos de idade, isso nos dava um indicativo de que esses profissionais 

poderiam ter um tempo mínimo de 05 (cinco) anos de experiência nas redes 

educativas. Em relação a formação inicial, 87% eram formados no curso de 

Pedagogia, 60% registraram que tinham pós-graduação, sendo 57% especialização 

e 3% mestrado. Na atuação profissional, na época de realização da formação, 32% 

atuavam na coordenação pedagógica, 30% eram professores que estavam em sala 

de aula e 30% atuavam nas secretarias municipais e/ou estadual de educação e 3% 

atuavam como gestores escolares, perfazendo assim um total de 95% vinculados ao 

sistema de educação.  

Esses dados nos revelaram e desmistificaram a hipótese que tínhamos sobre 

o modo de indicação dos formadores locais por parte dos gestores municipais. É 
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importante esclarecer que nas versões anteriores do Pnaic havia a publicação de 

uma portaria que orientava os critérios de indicação dos formadores e/ou 

orientadores de estudo (nomenclatura utilizada nas versões anteriores). Nessa 

última versão, não tivemos essa portaria, apenas a menção no documento 

orientador de que os gestores municipais deveriam “incluir professores 

alfabetizadores e da Educação Infantil com boas experiências no grupo de 

professores formadores, valorizando o protagonismo dos bons educadores” 

(BRASIL, 2017, p.8). Desse modo, esse levantamento indica que foram respeitadas 

essa orientação do documento, e que foi seguida, na maioria dos municípios, a 

prática de indicar um profissional da educação que atuava nas secretarias 

municipais e/ou estadual ou professores da própria rede para atuar na condição de 

formador local.  

No entanto, não podemos ignorar que havia um percentual de 5% que não 

estava vinculado a escola e nem as secretarias de Educação. Então, quem eram 

eles? Em termos numéricos, representavam 12 municípios do RN, que no sistema 

assumiam a função assinalada como “outro”. Assim, não temos como informar a 

exata função, no entanto, podemos afirmar que todos esses “outros”, ao menos, 

tinham a formação inicial – ainda que incompleta – em licenciaturas como Pedagogia 

ou Letras.  

Na época da formação presencial, chegamos ainda a identificar que um 

desses formadores atuava como “pregoeiro”  na gestão do município de origem, que 

segundo a classificação brasileira de ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e 

previdência (MTP), era responsável por organizar leilões de bens móveis e imóveis, 

novos ou usados e semoventes e emitir pareceres técnicos e comerciais sobre os 

bens a serem leiloados ou comercializados. Portanto, destacamos aqui que esses 

“outros” existiram, em número menor, mas existiram! E nos indagamos: que sentidos 

foram elaborados por esse(a) formador(a) sem experiência prévia na Educação 

Infantil? Que estratégias ele(a) elaborou no contexto da formação que o(a) ajudou 

no desenvolvimento da formação em contexto local? São perguntas que não temos 

respostas, pois não tivemos o monitoramento das ações formativas, porém, mesmo 

não sendo possível informar que função/papel esses “outros” ocupavam nas redes 

de ensino, levantamos a preocupação por esses profissionais não ocuparem 

funções pedagógicas nas próprias redes de educação.  
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Assim, consideramos que a falta de um ato normativo, de caráter obrigatório, 

exigindo experiência na área para atuação como formador, colaborou para a 

inserção de profissionais “leigos”, sem o mínimo de conhecimento sobre educação 

de infância e as especificidades das crianças. Essa lacuna permitiu que o critério de 

indicação fosse apenas político e não curricular. 

Esses 233 Formadores Locais eram responsáveis pelo desenvolvimento dos 

encontros formativos nos 167 municípios do estado – havia municípios com mais de 

um formador em função do número de professores cursistas – que envolveram, no 

total, 3.273 professores e Coordenadores Pedagógicos da Educação Infantil. 

4.5 Perfil das Formadoras regionais 

 

As Formadoras Regionais foram selecionadas pela coordenação geral do 

Programa, a partir dos seguintes critérios: ter experiência de atuação na área da 

Educação Infantil e na formação de professores, ter pós-graduação stricto sensu em 

Educação - Mestrado e/ou Doutorado e ter experiência/envolvimento de formação 

com redes públicas.  

De acordo com Paiva (2007), ser formador de professores requer eixos 

básicos que devem ser de domínio dele: experiência docente, conhecimentos 

teóricos, competência técnica e compromisso político. Para autora, “não basta ter a 

experiência na área que irá atuar – formação na Educação infantil, é preciso antes 

de tudo o contato direto com o público infantil, de outra forma as mediações poderão 

se perder no vazio do discurso, sem a necessária articulação teoria e prática” 

(PAIVA, 2007, p. 173). Além da experiência prática, Paiva (2007) defende que o 

formador tenha um repertório de conhecimentos teóricos, especialmente no campo 

do desenvolvimento e aprendizagem da criança, no papel e função da Educação 

Infantil, no campo das políticas, currículo e tendências pedagógicas. E por fim, 

compromisso ético e habilidades pessoais para envolvimento do grupo nas 

experiências/situações formativas.  

Buscando esses eixos, a coordenação geral do Pnaic formou um grupo que 

era composto por 09 formadoras regionais, sendo 05 formadoras no Polo Natal, 03 

formadoras no polo Mossoró e 01 formadora no polo Caicó. Todas as formadoras 

estavam na faixa etária acima dos 35 anos e apresentavam mais de 15 anos de 

experiência na Educação de crianças, especialmente, no campo da Educação 
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Infantil. No âmbito da formação, todas eram formadas em Pedagogia e com pós-

graduação stricto sensu sendo 04 formadoras com doutorado em Educação e 05 

com mestrado em educação. Em sua atuação profissional, 04 (quatro) formadoras 

atuavam como Assessoras pedagógicas em secretarias municipais de educação, 02 

(duas) formadoras eram professoras de cursos de Pedagogia de universidade 

públicas no Estado do Rio Grande do Norte,  02 (duas) era professoras da Educação 

básica de uma escola pública de referência e uma formadora era Pedagoga 

institucional de uma universidade pública, com experiência docente na Educação 

infantil.  

4.5 O contexto da formação regional 

 

O contexto da formação regional começava com uma organização inicial dos 

encontros e da definição das responsabilidades de cada um no processo formativo. 

Essas definições eram realizadas em encontros de planejamentos entre 

Coordenadores e Formadores Regionais, na qual se definia coletivamente os 

objetivos, conteúdos, procedimentos didáticos e materiais para cada encontro que 

acontecia nos polos regionais.  

Os encontros entre Formadores Regionais e Formadores Locais – formação 

regional - aconteceram em cada município-polo. O Estado do Rio Grande do Norte 

teve 03 municípios polos: Caicó, Natal e Mossoró. Em Caicó e Mossoró as 

formações ocorreram em salas de aula de universidades públicas. Em Natal, pela 

abrangência do contingente de formadores do polo e diante da impossibilidade de 

salas disponíveis na UFRN, os encontros, tal como aconteceu no Pnaic desde o 

início, foram realizados em um hotel da região metropolitana, alugado por meio de 

convênio institucional.  

Atualmente, conforme definições do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o Estado do Rio Grande do Norte é dividido em 03 (três) regiões 

intermediárias35: Caicó36, Mossoró37 e Natal38. A partir dessa divisão, a coordenação 

 
35 Conforme definições do IBGE, “as Regiões Geográficas Intermediárias organizam o território, 

articulando as Regiões Geográficas Imediatas por meio de um polo de hierarquia superior 
diferenciado a partir dos fluxos de gestão privado e público e da existência de funções urbanas de 
maior complexidade”. (IBGE, 2017, p.20) 
36 A região intermediária de situa-se na região Seridó do estado e caracteriza-se como um centro 

pecuarista e algodoeiro. A região também é conhecida por seus bordados típicos e sua culinária 
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geral da formação do PNAIC distribuiu a formação presencial em polos formativos, 

considerando essa mesma distribuição geográfica. Desse modo, tivemos 03 (três) 

polos formativos, abrangendo todas as regiões intermediárias e abarcando todos os 

167 municípios do Estado do Rio Grande do Norte, que foram assim distribuídas: 

 

Quadro 08: Quantitativo de participantes por polo formativo 

Polo de formação 
Número geral de 
participantes no 
pólo formativo 

Número de 
participantes da  

Pré-escola no pólo 

Número de municípios 
participantes 

CAICÓ 1242 366 24 

MOSSORÓ 4221 1361 68 

NATAL 6955 2177 75 

TOTAL 12.418 3.904 167 

Fonte: quadro organizado pela autora 

  

Em sua organização formativa foram realizados em 7 encontros regionais 

presenciais, em sua maioria, com carga horária de 16 horas presenciais e mais 04 

horas vivenciais. Realizamos no quadro abaixo um levantamento de cada encontro e 

seu respectivo foco temático, bem como o material utilizado, considerando apenas 

os textos que foram xerografados e distribuídos aos formadores locais.  

 

Quadro 09: Distribuição dos encontros, foco temático e carga horária do Pnaic/RN (2017/2018) 

ENCONTRO FOCO TEMÁTICO 
CARGA 

HORÁRIA 

1º Encontro 
Outubro/2017 

Abertura 04 HORAS 
web 

2º Encontro 
Novembro/2017 

Formação de Professoras da Educação Infantil 

Material utilizado: CADERNO 0 (apresentação) Um Convite, de 
Lígia Cademartori; Carta às(os) Professoras(es) da Educação 
Infantil. 

08 horas 

3º Encontro 
Dezembro/2017  

1º dia (manhã): - Formação docente; Organização do Trabalho 
Pedagógico na Educação Infantil 

16 horas 
presenciais 

 
centrada nos derivados do leite (queijos, biscoitos artesanais e doces). Informações disponíveis em: 
http://caico.rn.leg.br/historia-de-caico-rn/  
37 A região intermediária de Mossoró abarca a região semiárida. A principal atividade econômica é a 

produção do sal – maior região produtora do país – e  a fruticultura irrigada para exportação. 
Informações disponíveis em: https://www.prefeiturademossoro.com.br/  
38 A região intermediária de Natal inclui a capital do estado, configura-se como a maior região do 

estado em termos populacionais. Sua principal atividade econômica está voltada para o setor 
terciário, com seus diversos segmentos de comércio e para o turismo na região litorânea, com uma 
vasta região de praias. Informações disponíveis em: https://www.natal.rn.gov.br/cidade-de-natal-rn  

http://caico.rn.leg.br/historia-de-caico-rn/
https://www.prefeiturademossoro.com.br/
https://www.natal.rn.gov.br/cidade-de-natal-rn
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1º dia (tarde): Leitura e contação de histórias 
 
2° dia (manhã e tarde): Rotina 
 
Material utilizado: CADERNO 0 (Apresentação) Profissão e 
Formação Docente: introduzindo algumas reflexões. (p. 19 a 24) 
CADERNO ENCARTE - O que é leitura? (s/p) 

+ 
04 horas 
vivenciais 

4º Encontro 
Março/2018 

1º dia (manhã e tarde): - Ser Criança na Educação Infantil 
 
2º dia (manhã e tarde): - Linguagem Oral e Linguagem Escrita na 
Educação Infantil 
 
Material utilizado: Caderno 2: Desenvolvimento Cultural da 

Criança (p. 79 a 107). 

16 horas 
presenciais 

+ 
04 horas 
vivenciais 

5º Encontro 
Abril/2018 

1º dia (manhã e tarde): Práticas pedagógicas com a linguagem 
oral e escrita. 
 
2º dia (manhã e tarde): Práticas de oralidade, Leitura e Escrita no 
trabalho pedagógico com Projetos na Educação Infantil 
 
Material utilizado: CADERNO 5 - As crianças e as práticas de 
leitura e de escrita. (p. 61 a 93) 

16 horas 
presenciais 

+ 
04 horas 
vivenciais 

6º Encontro 
Maio/2018 

1º dia (manhã e tarde): Concepções e Práticas pedagógicas com 
linguagem escrita 
 

2º dia (manhã e tarde): Práticas pedagógicas com a leitura 

 

Material utilizado: CADERNO 3 - Criança e cultura escrita (p. 9 a 

40) 

16 horas 
presenciais 

+ 
04 horas 
vivenciais 

7º Encontro 
Junho/2018 

Encerramento 8 horas 

Total  100 horas 

Fonte: quadro organizado pela autora a partir das pautas de cada encontro.  

 

Como vimos, na execução da formação regional foram rigorosamente 

cumpridas as 100 horas formativas propostas no documento orientador, porém, elas 

não foram suficientes para realizar o estudo na íntegra do material da coleção leitura 

e escrita, pois como já expomos anteriormente, esse material não foi reproduzido 

para distribuição a nível nacional, bem como, a própria temática – leitura e escrita – 

demandou muitos momentos de reflexão e retomada sobre o era essencial ou não 

no trabalho pedagógico com linguagem escrita.  

É nesse contexto de realização da formação no Estado do Rio Grande do 

Norte, que buscamos compreender as experiências vividas e os sentidos atribuídos 

pelas participantes que contribuíram com a produção dos dados de nossas 
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pesquisas. Portanto, a partir de agora, iremos nos deter apenas nos municípios 

pesquisados, partindo das vozes dos sujeitos entrevistados. 
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5 A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA: contexto, cenários e sujeitos 

 

A procura de um método torna-se um dos problemas 
mais importantes de todo empreendimento para a 

compreensão das formas caracteristicamente humana de 
atividade psicológica. Nesse caso, o método é, ao 

mesmo tempo, pré-requisito e produto, o instrumento e o 
resultado do estudo. (Lev Semenovich Vigotski) 

 

Nesta seção apresentamos as nossas escolhas metodológicas que se 

alicerçam nos pressupostos da pesquisa qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994; 

FLICK; 2009; FREITAS, 2002), nos princípios da teoria histórico-cultural de Lev 

Semenovich Vigotski (VIGOTSKI, 1998; 2009) e nas proposições do dialogismo e 

análise discursiva de Mikhail Bakhtin (1895-1975). E ainda, relatamos o contexto – 

pandêmico – de realização da pesquisa, contextualizamos os munícipios e 

caracterizamos os sujeitos participantes da pesquisa. Ressaltamos que a pesquisa 

foi aprovada pelo Comitê de ética da UFRN através do parecer nº 4.526.495.  

 

5.1 Princípios da Pesquisa qualitativa 

 

Bogdan e Biklen (1994) afirmam que a construção da pesquisa em educação 

no âmbito da abordagem qualitativa não é algo recente, embora, “só recentemente 

[décadas de 80 e 90 do século XX] tenha sido reconhecida, possui uma longa e rica 

tradição” (1994, p.19). Esse avanço é parte do reconhecimento de que a pesquisa 

qualitativa não é apenas uma “pesquisa não quantitativa” (FLICK, 2009), mas sim, é 

uma pesquisa que possui características e métodos próprios, podendo assumir 

diferentes perspectivas.  

Em nossa trajetória de pesquisa assumimos a perspectiva sócio-histórica que 

tem suas bases no materialismo histórico-dialético (FREITAS, 2002). Essa 

perspectiva “percebe os sujeitos como históricos, datados, concretos, marcados por 

uma cultura como criadores de ideias e consciência que, ao produzirem e 

reproduzirem a realidade social, são ao mesmo tempo produzidos e reproduzidos 

por ela (FREITAS, 1996 apud 2002, p. 22).  

Essa afirmação de Freitas (2002) retrata os elementos centrais de nossa 

pesquisa: os sujeitos - pesquisadoras e pesquisadas - como socialmente situados 
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numa dada realidade social, atravessadas/constituídas por suas histórias de vidas 

produzidas/afetadas por um dado contexto socioeconômico em que suas produções 

enunciativas são produtos desses intercruzamentos. É por isso que Bogdan e Biklen 

(1994) afirmar que “o processo de condução de investigação qualitativa reflete uma 

espécie de diálogo entre investigadores e os respectivos sujeitos, dado estes não 

serem abordados por aqueles de uma forma neutra” (1994, p.51). Pois cada sujeito é 

uma “relação do singular com a totalidade, do individual com o social” (FREITAS, 

2002, p. 29), carregando em si sua singularidade, suas marcas, sua própria história 

permeada pelas condições materiais e concretas de cada indivíduo.  

Nas ciências humanas, o pesquisador é parte integrante da pesquisa e como 

sujeito historicamente situado, “suas análises interpretativas são feitas a partir do 

lugar sócio-histórico no qual se situa e dependem das relações intersubjetivas que 

estabelece com os seus sujeitos” (FREITAS, 2002, p.29), e são nessas 

relações/interações, no encontro com outro, com a palavra alheia que se busca 

produzir textos que revelem compreensões, sentidos provisórios, fluídos sobre um 

dado acontecimento histórico, compreendido como algo em processo de mudança 

(VIGOTSKI, 1998; BAKHTIN, 2016; 2017). 

Desse modo, consideramos que não é possível isolar o sujeito de sua história 

e das interações que estabelece com o meio social e com os outros da cultura. 

Nesse caso, o objeto de nossa pesquisa ocorreu em um contexto social conturbado, 

pós-golpe político e dentro de um programa de formação para professores 

alfabetizadores do Ensino Fundamental, e por isso, já constatamos o quanto a 

formação carrega dilemas e contradições que precisam ser descritas e 

compreendidas em seu contexto histórico e significadas pelos sujeitos participantes.  

Assim, é necessário considerar o objeto de estudo em sua natureza dialética, 

como produções sociais e históricas, intrinsecamente relacionadas aos contextos 

que emergem e em permanente movimento, ou seja, não é possível 

estudar/compreender os sentidos dos(as) professores(as) sobre a formação do 

Pnaic (2017) isolado de seu contexto político e social. É nesse contexto que as 

teorizações de L. S. Vigotski e M. Bakhtin nos ajudam a compreender as questões 

próprias do humano como processos em movimento. 
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5.2 Procedimentos de construção e análise dos dados da pesquisa 

 

Na construção do percurso metodológico da pesquisa realizamos, 

inicialmente, uma análise dos documentos oficiais que nortearam as políticas 

de/para a Educação Infantil, de formação continuada e sobre a estrutura de 

organização do PNAIC (2017/2018).  

A partir desses documentos, passamos a delinear instrumentos de construção 

dos dados, a definir critérios para escolha dos sujeitos participantes da pesquisa, a 

construir o esboço do guia de entrevista e por fim, realizadas essas etapas 

passamos a leitura das narrativas e a análise de eixos de sentidos produzidos pelos 

sujeitos participantes. Nesta subseção fundamentamos e detalhamos esses 

procedimentos.  

5.2.1 O contexto de construção da pesquisa 

 

 A nossa pesquisa foi realizada39 em um ano marcado pelo início no Brasil da 

pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2. Inicialmente, acreditávamos que a 

“onda” de infecção iria passar, e que logo iríamos superar o contexto pandêmico e 

retornaríamos ao convívio normal em sociedade. Assim, o primeiro semestre da 

pandemia, praticamente passamos paralisadas com a pesquisa, aguardando um 

“retorno” a normalidade para início das atividades de contato com os sujeitos e 

realização das entrevistas. No entanto, o tempo foi passando e a crise sanitária foi 

se intensificando, pois ainda não existia medicamentos específicos para tratamento 

e prevenção, muito menos a tão esperada vacina. 

 O processo de adaptação ao contexto da pandemia foi bem difícil. 

Assustadas, “bombardeadas” por diferentes fontes de informações, muitas delas 

“fake news”40, nosso único pensamento era seguir protocolos, proteger nossos 

familiares e sobreviver ao caos que vivenciávamos na sociedade brasileira. O tempo 

foi passando e fomos buscando formas de reagir frente ao contexto, retomando aos 

poucos os “fios” da pesquisa. Esse período, além da adaptação ao “novo normal” 

 
39 Nossa pesquisa foi realizada no período de outubro de 2020 a janeiro de 2021. 
40 O termo em inglês ganhou popularidade no período da pandemia para designar notícias falsas 
publicadas por diferentes veículos de comunicação – sites, blogs, redes sociais –  como se fossem 
informações reais. No período da pandemia houve um aumento considerável de “fake news”. Hoje, 
podemos verificar a veracidade das informações através de alguns sites para checagem, tais como: 
https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/painel-de-checagem-de-fake-news/onde-checar/  

https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/painel-de-checagem-de-fake-news/onde-checar/


119 
 

com protocolos de biossegurança cotidiano, foi de conhecimento e aproximação as 

novas tecnologias que surgiram como ferramentas de interação virtual. Para 

Schmidt; Palazzi e Piccinini (2020, p. 960) “o distanciamento social decorrente da 

pandemia de COVID-19 fortaleceu o processo já emergente das conexões virtuais 

entre as pessoas, trazendo implicações também para a condução de pesquisas”. 

Assim, as ferramentas já existentes mas pouco exploradas, como: google meet; 

zoom; skype oportunizaram uma nova forma de pensar a pesquisa e realizá-la 

mesmo em período de distanciamento social.  

5.2.2 Análise Documental 

 

 A pesquisa sobre o Pnaic (2017) exigiu um esforço no sentido de levantar 

informações sobre os principais aspectos organizativos da formação, ou seja 

documentos, imagens, vídeos, registros escritos que nos ajudasse a reconstituir os 

aspectos essenciais desse período.  

Para Lüdke e André (2017) 

 

Embora pouco explorada não só na área de educação como em 
outras áreas de ação social, a análise documental pode se constituir 
numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 
complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja 
desvelando aspectos novos de um tema ou problema” (2017, p. 44-
45)  

 

E foi com o objetivo de complementar “informações obtidas por outras 

técnicas” que assumimos a análise documental como um dos procedimentos de 

construção dos dados. Lüdke e André (2017) aponta que a primeira decisão na 

utilização da análise documental é no tipo de documento que será usado ou 

selecionado. De acordo com as autoras, pode ser do tipo oficial que envolve por 

exemplo decretos, pareceres, documentos orientadores entre outros. Em nossa 

pesquisa realizamos o estudo do Documento Orientador do Pnaic (2017), da portaria 

nº 826, de 7 de julho de 2017 e da plataforma de monitoramento dos programas de 

formação inicial e continuada financiados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), que nesse programa, a plataforma denomina-se Sistema 

Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC). 
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Uma outra possibilidade são os documentos do tipo técnico, que podem ser: 

relatórios, planejamentos, livro-texto entre outros (LÜDKE; ANDRE, 2017). Essa foi 

outra tipologia de documentos que se constituíram nosso “corpus” de análise, pois 

utilizamos relatórios do Projeto e o material da coleção Leitura e Escrita na 

Educação Infantil41, planejamentos, slides e pautas da formação regional do 

Pnaic/RN, cartas técnicas enviadas pelo MIEIB e moção de repúdio da Anped. 

Lüdke e André (2017, p.47) apontam que “a escolha dos documentos não é 

aleatória. Há geralmente alguns propósitos, ideias ou hipóteses guiando a sua 

seleção”. Assim, foi com o propósito de conhecer os embates e debates que 

surgiram em torno da inclusão da etapa pré-escola na execução do programa Pnaic, 

e ainda, como ocorreu a organização e execução no Estado do Rio Grande do Norte 

que realizamos essas escolhas documentais.  

 

5.2.3 Entrevistas semiestruturadas 

 

 Um outro instrumento de construção dos dados foi a entrevista 

semiestruturada, por considerar que é um instrumento por excelência para ouvir os 

sujeitos, e assim, apreender seus sentidos sobre o objeto da pesquisa. Freitas 

(2002, p.29) corrobora com nossa proposição quando afirma que a entrevista na 

pesquisa qualitativa de cunho sócio-histórico, “[...] não se reduz a uma troca de 

perguntas e respostas previamente preparadas, mas é concebida como uma 

produção de linguagem, portanto, dialógica”. Especialmente no contexto da 

pandemia, as entrevistas passaram a ter maior utilização, pois era um dos poucos 

instrumentos que poderíamos adotar no contexto de distanciamento social. 

De acordo com Schmidt; Palazzi e Piccinini (2020) a realização das 

entrevistas de online tem as suas vantagens, pois  

 
é possível citar: (1) maior abrangência geográfica, com inclusão de 
pessoas de diferentes locais; (2) economia de recursos financeiros e 
redução de tempo na coleta de dados, pois não há necessidade de 
grandes deslocamentos; (3) maior segurança de participantes e 
pesquisadores, frente ao contexto de pandemia. (2020, p. 961)  

 

 
41 Material disponível em: http://www.projetoleituraescrita.com.br/publicacoes/colecao/  

http://www.projetoleituraescrita.com.br/publicacoes/colecao/
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Apesar das vantagens elencadas pelos autores, consideramos que foi 

desafiador a realização da pesquisa de modo online. Pois, enquanto por um lado 

tínhamos a comodidade e segurança de realizar entrevistas sem sair de casa, por 

outro, perdíamos o contato, aproximação junto ao sujeito. Conhecê-lo(a) fora do 

ambiente de entrevista, conversar sobre outros temas, conhecê-lo em sua expressão 

corporal e principalmente conquistar sua confiança para que ele(a) se sentisse mais 

confortável e seguro de que as informações fornecidas teriam um tratamento ético e 

respeitoso não foi possível. Embora, Kramer (2003) nos alertasse que nas 

entrevistas individuais, mesmo considerando um encontro dialógico, e se buscando 

conduzir as entrevistas como espaço de narrativas, ainda sim, pode existir sobre o 

pesquisado uma influência de poder e de posição hierárquica, na qual, “só o 

pesquisador detém autoridade para fazer perguntas ou comentários sobre a fala dos 

sujeitos” (2003, p.64). Tentamos superar essa possível “hierarquia” deixando os 

sujeitos à vontade para responder livremente e realizar intervenções nas questões. 

Ainda assim, percebemos um pouco de nervosismo de alguns sujeitos e atribuímos 

isso a um conjunto de fatores como: ser a primeira vez que participa de uma 

pesquisa, pouca familiaridade com a pesquisadora e com a modalidade de 

realização da entrevista. Por esses fatores, acreditamos que se as entrevistas 

tivessem sido realizadas de modo presencial, o processo de (re)elaboração, 

(re)construção do vivido talvez fosse diferente. 

 Assim, buscamos em Amado (2017) orientações para a construção dos 

“guias” da entrevista semiestruturada, já que “as questões derivam de um plano 

prévio, um guião onde se define e registra, numa ordem lógica para o entrevistador, 

o essencial do que se pretende obter, embora na interação venha a dar uma grande 

liberdade de resposta ao entrevistado” (2017, p.210). Partindo então dessa 

orientação, organizamos nosso guia de entrevista em blocos de narrativas. 

No guia do(a) Formador(a) Regional (apêndice A), perguntamos no 1º 

momento da entrevista sobre a atuação como formador(a) de formadores; no 2º 

momento sobre a formação no polo, conteúdos e metodologias da formação e no 3º 

momento solicitamos que o participante realizasse uma avaliação do percurso 

formativo.  

O guia de entrevista para o(a) Formador(a) Local (apêndice B) foi um dos 

guias mais desafiadores a ser construído, pois ele teria que inquirir sobre a dupla 

função exercida pelo formador local, ou seja, ao mesmo tempo que ele era cursista 
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no polo formativo, ele atuava como formador no município, por isso consideramos 

que apreender essa dupla função – de cursista e formador – foi um desafio. E assim, 

perguntamos no 1º primeiro momento da entrevista sobre seu percurso de formação 

docente; no 2º momento adentramos na formação no PNAIC/RN (2017), ou seja, 

buscamos compreender sua inserção, como foi a indicação/seleção por parte do 

município e se ele(a) já tinha alguma experiência como formador(a) de professores. 

No 3º momento da entrevista, buscamos apreender sobre a sua participação na 

formação regional. A partir do 4º momento, passamos a ouvir sobre a organização 

da formação no seu município, receptividade dos professores cursistas e apoio 

logístico para realização da formação. E por fim, no 5º momento solicitamos aos 

entrevistados que realizassem uma avaliação do percurso formativo.  

E para o guia dos(as) cursistas (apêndices C e D) – professores e 

coordenadores pedagógicos – buscamos no 1º primeiro momento saber sobre seu 

percurso de formação docente; no 2º momento buscamos conhecer sobre a 

realização da formação no município, a receptividade/adesão. No 3º momento da 

entrevista perguntamos sobre a organização da formação no município, os 

conteúdos e metodologias formativas utilizadas. A partir do 4º momento da 

entrevista solicitamos aos entrevistados que realizassem uma avaliação do percurso 

formativo.  

 Essas entrevistas foram realizadas no período de outubro de 2020 a janeiro 

de 2021, de modo online através da plataforma google meet. Foram realizadas 16 

entrevistas, sendo todas gravadas e transcritas. Ao término dessa etapa tivemos 

aproximadamente 14 horas de gravações em áudio e vídeo e 151 páginas de 

transcrição das entrevistas42. 

5.3 Cenários e sujeitos da pesquisa 

  

 Anteriormente, em nossa quarta seção, descrevemos sobre a organização 

formativa do Pnaic/RN e sua distribuição em polos formativos (Natal, Caicó e 

Mossoró). Nesta subseção iremos descrever como chegamos à definição dos 

municípios e sujeitos representativos de cada polo e a caracterização dos sujeitos 

participantes da pesquisa.   

 
42 Quantitativo de páginas referente a configuração da página com a fonte Arial 11, espaçamento simples.  
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5.3.1 Definição dos municípios participantes da pesquisa 

 

 A partir dos polos formativos/regiões intermediárias, inicialmente decidimos 

selecionar um município de grande, médio e pequeno porte de cada região. 

Contudo, em virtude do período de distanciamento social e a consequente 

dificuldade de contato com os sujeitos participantes da formação, delineamos como 

estratégia inicial realizar um primeiro contato por e-mail43 com todos os participantes 

da formação do PNAIC, segmento pré-escola.  

Nesse primeiro contato, enviamos um e-mail explicando as motivações da 

pesquisa e disponibilizando um formulário no formato google forms (apêndice E) 

para mapear a formação e atuação profissional dos sujeitos que participaram da 

formação, e ainda, disponibilizamos um campo específico para assinalar e 

disponibilizar um contato telefônico caso desejasse participar da entrevista 

semiestruturada. 

Nesse primeiro contato, obtivemos 283 respostas no formulário geral e desse 

quantitativo, 150 participantes se colocaram à disposição para participar da 

entrevista. A partir desses dados, buscamos selecionar os municípios que tinham 

pelo menos dois participantes tinham respondido o formulário, pois a nossa intenção 

era entrevistar o formador local e o cursista do mesmo município ou um professor e 

coordenador pedagógico. 

E assim, ao realizar essa triagem conseguimos 05 (cinco) municípios para 

participar da etapa de entrevista semiestruturada. É importante esclarecer que 

iremos assumir nomes fictícios para os municípios e sujeitos, mesmo que a garantia 

do “anonimato  dos  sujeitos  da  pesquisa  pode, por vezes, ferir este sujeito naquilo 

que diz respeito  à  sua  singularidade” (JOBIM E SOUZA; CARVALHO, 2016, p103). 

Mas, seguimos as determinações éticas propostas pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN, amparados pela Resolução 446/12, do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, na qual estabelece que em pesquisa com seres humanos é 

necessário prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a 

privacidade, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas 

e/ou das comunidades (BRASIL, 2012). 

 

 
43 Os e-mails de todos os participantes da formação do Pnaic foram fornecidos pela assessoria do 

Programa de Formação Continuada (PROFOCO) do Centro de Educação da UFRN com autorização 
da coordenação geral do Pnaic no RN.  
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Quadro 10 – quantitativo de cursistas por polo formativo e município 

POLO DE 
FORMAÇÃO 

MUNICÍPIO44 
QUANTITATVO DE 

CURSISTAS DA PRÉ-
ESCOLA NO MUNICÍPIO 

Nº DE 
HABITANTES DO 

MUNICÍPIO 

CAICÓ CASTELO MENDO 45 45.000 

MOSSORÓ ALMEIDA 225 298.000 

NATAL 

TRANCOSO 38 16.000 

BELMONTE 357 885.000 

MARIALVA 168 261.000 

Fonte: quadro organizado pela pesquisadora a partir dos dados do censo 2010 

 

Ainda nessa fase, de busca/seleção dos municípios participantes da 

pesquisa, buscamos construir critérios de inclusão e exclusão dos sujeitos. Esses 

critérios iniciais foram definidos por função/atuação no percurso formativo. Sendo 

definidos da seguinte forma:  

Formadores Regionais: ter atuado em um dos polos de formação (Natal / 

Mossoró / Caicó); aceitar participar da pesquisa. 

Formadores locais: ser um profissional do quadro efetivo no município de 

atuação; ser docente com experiência na Educação Infantil; ter participado 

ativamente das formações (100% frequência); aceitar participar da pesquisa. 

Cursistas (Professores e Coordenadores Pedagógicos): ser um 

profissional do quadro efetivo no município de atuação; ter participado ativamente 

nas formações (100% frequência); aceitar participar da pesquisa. 

Essa etapa de refinamento foi, dentre as outras etapas, a que consideramos a 

mais difícil  no percurso de investigação, pois o fato dos cursistas não nos conhecer 

presencialmente, e ainda, aliada as condições sociais que estávamos vivenciando 

constituíam-se como barreiras que dificultavam o acesso e limitavam o contato com 

os sujeitos, pois mesmo eles se colocando à disposição para participar da pesquisa, 

ao entrar em contato, muitos desistiam ou nem atendiam as nossas ligações.  

Contudo, conseguimos garantir, minimamente, dois sujeitos por município e 

um(a) formador(a) regional de cada polo. E no tocante aos critérios de inclusão e 

 
44 Os nomes dos municípios são fictícios, de modo a preservar a identidade dos sujeitos participantes 

da entrevista. Os nomes atribuídos são uma homenagem as Aldeias Históricas portuguesas, na qual 
conhecemos, no período do recesso natalino, quando estávamos realizando o Estágio Científico 
Avançado na Universidade do Minho em Portugal/PT. Outras informações disponíveis em: 
https://aldeiashistoricasdeportugal.com/  

https://aldeiashistoricasdeportugal.com/


125 
 

exclusão inicial, apenas não conseguimos garantir a participação ativa – 100% da 

frequência – dos sujeitos na formação. Em um levantamento realizado junto as 

planilhas de presença no portal do SIMEC, grande parte dos sujeitos que 

participaram da etapa de entrevista, na condição de cursistas, oscilaram na 

frequência entre 90% e 100%. E em relação a ser profissional do quadro efetivo, 

apenas um(a) participante, dos 16 (dezesseis) sujeitos, não era concursado(a), mas 

já atuava no município com contrato de trabalho renovado periodicamente há 10 

anos.  

5.3.2 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 

 Para composição do grupo de sujeitos buscamos garantir uma representação 

dos diferentes participantes da formação, ainda que, em diferentes modos de 

atuação – cursista ou formador – o nosso objetivo era  apreender os sentidos dos 

sujeitos em suas diferentes formas de participação. Assim, constituímos 03 (três) 

grupos de participantes, sendo todas mulheres45: professoras cursistas, formadoras 

locais e formadoras regionais.   

Na composição do grupo das cursistas, conseguimos a representação de 06 

(seis) professoras da pré-escola e 03 (três) coordenadoras pedagógicas:  

5.3.2.1 Grupo das Cursistas 

 
 
Pólo formativo: Caicó 
 

- Clarisse tem 41 anos, atua como coordenadora pedagógica, formou-se em 1997 a 
nível de magistério, em 2014 concluiu a graduação no curso de Pedagogia em uma 
instituição privada (UVA) e fez especialização em coordenação pedagógica no ano 
de 2016. Iniciou suas atividades há 22 anos (1999) como professora concursada em 
seu município, e sempre atuou na Educação Infantil. Atribui as formações realizada 
pela Secretaria de Educação do seu município como momentos importantes da 
aprendizagem da profissão.  
 

- Ruth tem 46 anos, atua há 25 anos como professora concursada em uma turma da 
pré-escola e no outro turno exerce a função de Coordenadora Pedagógica. Formou-
se em Pedagogia pela UFRN em 2009 e fez o curso de Especialização em Docência 
na Educação Infantil ofertada pela UFRN em parceria com o MEC. 

 
 
 

 
45 De modo a preservar a identidade das mulheres participantes da entrevista, atribuímos nomes 
fictícios. Os nomes são uma referência a escritoras da literatura brasileira.  
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Pólo formativo: Natal 
 

- Tatiana tem 36 anos, atua há 10 anos como professora contratada (CLT) em uma 
turma de pré-escola (crianças de 5 anos). Concluiu a graduação no curso de 
Pedagogia no ano de 2013 em uma faculdade privada da região. Durante a sua 
formação teve oportunidade de estudar componentes curriculares como Psicologia 
da infância e adolescência, código e linguagem, fundamentos metodológicos e 
prática da alfabetização, psicologia da aprendizagem, fundamentos do 
desenvolvimento infantil, educação infantil, educação e movimento corporal e história 
social da infância. Além do PNAIC, participou da formação do “Brasil Carinhoso”. 

 
- Roseana tem 40 anos, atua há 12 anos como professora da Educação Infantil em 

turma da pré-escola (5 anos). Concluiu a graduação no curso de Pedagogia pela 
UFRN em 2006, e durante a sua formação cursou alguns componentes curriculares 
na área como: Fundamentos da Educação Infantil e Processos de alfabetização na 
Educação Infantil. Em 2012 iniciou a Especialização em Docência na Educação 
Infantil  ofertada pela UFRN em parceria com o MEC. 

 
- Rachel tem 49 anos, atua há 24 anos na Educação Infantil, sendo desde 2007 

concursada na rede pública. Atualmente exerce a função de coordenadora 
pedagógica em duas instituições de ensino, sendo uma pública e outra privada. 
Formou-se no Magistério em 1993. Fez o curso de Pedagogia na Universidade 
Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Em 2001 fez uma Especialização em 
Psicopedagogia em uma instituição privada. Em 2012 iniciou a Especialização em 
Docência na Educação Infantil ofertada pela UFRN em parceria com o MEC. Em sua 
trajetória formativa participou de diferentes cursos na área da Educação Infantil 
ofertados pela própria rede de ensino, na qual destaca a formação do projeto 
“Paralápracá”46. 
 

- Nísia tem 40 anos, atua há 20 anos na Educação básica e atualmente é professora 
de uma turma da pré-escola. Iniciou sua atuação docente aos 19 anos, quando 
concluiu o curso de Magistério e passou no concurso de uma cidade vizinha. 
Concluiu o curso de Pedagogia em 2007 pela UFRN e em 2013 cursou a 
Especialização em Docência na Educação Infantil ofertada pela UFRN em parceria 
com o MEC. 

  

- Salizete tem 47 anos, atua há 27 anos como professora na Educação Infantil. Sua 
formação é em nível médio Magistério, com graduação em Ciências Biológicas. 
Atuou como professora durante 15 anos na rede privada de ensino. Desde 2008 é 
concursada na rede municipal de ensino. 2013 cursou a Especialização em Docência 
na Educação Infantil ofertada pela UFRN em parceria com o MEC, porém não 
concluiu.  

 

 

 

 

 

 
46 O projeto Paralapracá é uma ação do programa Educação Infantil, do Instituto C&A, executado pela 
ONG Avante – Educação e Mobilização Social (BA). O projeto possui dois âmbitos de atuação: a 
formação continuada de professores e o acesso a materiais pedagógicos por crianças e professores. 
Outras informações disponíveis em: http://avante.org.br/page-publicacoes/paralapraca/  

http://avante.org.br/page-publicacoes/paralapraca/
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Pólo formativo: Mossoró 
 

- Cora tem 46 anos, atua há 22 anos na Educação Infantil. Concluiu o curso de 
Pedagogia na UERN em 1998. Em 2001 fez Especialização em Psicopedagogia em 
uma instituição privada. Desde 2013 exerce a função de coordenadora 
pedagógica, mas já atuou como professora na creche.  
 

- Adélia tem 32 anos, atua há 07 anos como professora da Educação Infantil na rede 
pública. Concluiu o curso de Pedagogia na UERN em 2013. Em 2014 fez 
Especialização em Psicopedagogia em uma instituição privada. E no período de 
2017 a 2019 cursou o mestrado em educação também na UERN.  

 

  

Destacamos que Adélia é a mais jovem do grupo na faixa etária, como no 

tempo de atuação e no ano de conclusão. É também a única que teve a 

oportunidade de cursar uma pós-graduação stricto sensu (mestrado em educação). 

Isso nos chama a atenção, pois também é a única que teve a oportunidade de 

formação inicial com o currículo do curso de Pedagogia após a promulgação das 

Diretrizes curriculares CNE/CP nº01/2006, na qual garante minimamente a 

obrigatoriedade de componentes curriculares relativos a etapa da Educação Infantil.  

5.3.2.2 Grupo das Formadoras Locais 

 

O formador local é aquele profissional, representante do município, que 

participava da formação regional e voltava para o seu município para realizar a 

formação dos professores cursistas. Nesta subseção, inicialmente apresentaremos 

as três formadoras locais que aceitaram participar da pesquisa. E em seguida, 

apresentamos o perfil geral – sexo, faixa etária, formação inicial e continuada, 

função exercida na época da formação – de todos os formadores locais, extraído a 

partir de nossa análise documental no sistema do SIMEC.  

No grupo de Formadoras locais, conseguimos apenas a representação do 

Pólo Natal, sendo 03 (três) profissionais: 02 (duas) professoras ocupantes da função 

de técnica da secretaria de educação e uma professora atuando em sala de leitura 

em seu respectivo município.  

 

- Marina tem 43 anos de idade. Atua como professora concursada há 15 anos na 
Educação Infantil. Tem formação inicial em nível médio magistério, Licenciatura na 
modalidade Normal Superior pelo Instituto Kennedy e Especialização em Educação 
Infantil em uma instituição privada. Atualmente trabalha como professora de sala de 
leitura em uma escola de seu município. Foi sua primeira experiência como 
formadora de Professores. 
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- Zila tem 55 anos. Atua como professora concursada há 25 anos na Educação 

Básica. Tem formação inicial em nível médio magistério, cursou Pedagogia em uma 
instituição privada e em 2013 cursou a Especialização em Docência na Educação 
Infantil ofertada pela UFRN em parceria com o MEC. Atualmente exerce a função de 
Assessora educacional na secretaria de educação do seu município e já participou 
anteriormente como formadora de professores em seu município.  
 

- Eva tem 44 anos. Atua como professora concursada há 09 anos. É formada em 
Pedagogia por uma instituição privada. Possui duas pós-graduações, sendo uma 
especialização em Gestão e coordenação pedagógica. E ainda, cursou a 
Especialização em Docência na Educação Infantil ofertada pela UFRN em parceria 
com o MEC. Atualmente exerce a função de Assessora educacional na secretaria de 
educação do seu município e já participou anteriormente como formadora de 
professores em seu município.  
 
 

5.3.2.3 Grupo das Formadoras Regionais 

 

No grupo de Formadoras regionais, conseguimos compor um grupo  com 04 

(quatro) profissionais que atuam em diferentes níveis da Educação básica, sendo: 

uma professora de uma universidade pública federal, uma professora da Educação 

Infantil de uma instituição pública de referência e duas professoras que atuavam 

como Assessoras educacionais em seus respectivos municípios. Ressaltamos que, 

em face do polo Natal ser muito abrangente, optamos por convidar duas formadoras 

do mesmo polo para assim conhecer melhor a realidade e diversidade dos 

municípios participantes da pesquisa.  

 

- Lygia tem 49 anos. Atua há 30 anos na Educação Infantil em diversas funções. Tem 
formação em nível médio Magistério. É formada em Pedagogia com mestrado em 
Educação pela UFRN. Atualmente exerce a função de Assessora educacional na 
secretaria de educação do seu município.  
 

- Cecília tem 48 anos. Atua há 23 anos na Educação Superior, em cursos de 
Graduação como Pedagogia e outras licenciaturas. É formada em Pedagogia com 
mestrado e Doutorado em Educação pela UFRN. Atualmente é professora do Ensino 
Superior.  
 

- Ana Maria tem 49 anos. Atuou 15 anos em turmas de Educação infantil. É formada 
em Pedagogia com mestrado em Educação pela UFRN e Doutorado pela 
Universidade do Minho (PT). Atualmente exerce a função de Assessora educacional 
na secretaria de educação do seu município.  
 

- Auta de Sousa tem 41 anos. Atua há 15 anos em uma Instituição de Educação 
básica pública e socialmente referenciada. É formada em Pedagogia com mestrado 
em Educação pela UFRN. 
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É importante considerar que ter formação e experiência na área de Educação 

Infantil era condição essencial, porém, não suficiente. De acordo com Paiva (2007) 

são necessárias uma multiplicidade de saberes para a atuação do formador, e entre 

eles estão os saberes da atuação docente que “são conhecimentos advindos das 

experiências anteriores com o ensino e produzidos no cotidiano docente” (2007, p. 

132). Além disso, são necessárias algumas habilidades, tais como: articular ações 

administrativas e pedagógicas; articular teoria e prática; enfrentar as 

diversidades/adversidades; escutar os professores e colegas formadores; gerenciar 

o tempo, potencializar as trocas de experiências, reconhecer-se como formador de 

professores entre outras habilidades (PAIVA, 2007). Esses saberes e habilidades 

sobre a atuação do formador irão nos ajudar a compreender os sentidos das 

participantes sobre o processo formativo.  

5.4 Análise dos dados 

 

Após a realização das transcrições das entrevistas, passamos para a fase de 

olhar o texto produzido e realizar as análises, buscando apreender/compreender os 

sentidos produzidos pelas participantes da pesquisa. Segundo Jobim e Souza e 

Carvalho (2016) essa não é uma tarefa fácil, pois o que se coloca em jogo é “[...] o 

compromisso ético de construir o sólido entendimento humano da experiência vivida” 

(2016, p. 105).  

O entendimento sobre a experiência vivida é uma produção de sentidos 

nossa, que demarca “a provisoriedade e a parcialidade do conhecimento” (KRAMER, 

2005). Desse modo, “o passo seguinte, como numa obra de montagem, foi 

reagrupar as falas, encontrar os elos, ouvir os silêncios, refletir também sobre o que 

não foi expresso. Em suma, categorizar de forma dialética, buscando uma via de 

mão dupla” (KRAMER, 2005, p.35). Esse movimento de (re)agrupar as falas das 

entrevistas são denominados pelas autoras de categorização e tematização, o que 

equivale, para nós, a “eixos de sentidos”, ou seja, agrupamentos representativos dos 

dados construídos no contexto da pesquisa.  

Destacamos que nossa pretensão não é “[...] classificar todas as falas, como 

se fossem caixinhas ou gavetas onde os discursos seriam formatados [...]” 

(KRAMER; NUNES; CORSINO 2005, p.35), e sim, encontrar eixos de sentidos como 
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espaço de interlocução entre o “eu” e os “outros” em um processo dialógico de 

produção de sentidos possíveis, pelo lugar que cada uma ocupa, sobre o vivido.  

Portanto, buscamos nessa seção descrever o nosso percurso metodológico e 

apresentar/caracterizar as 16 mulheres que contribuíram na realização dessa 

pesquisa. Em nossa próxima seção iremos compreender os sentidos das 

participantes sobre o contexto e suas relações, as aprendizagens, contribuições e 

limitações atribuídas por elas a formação.  
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6 SENTIDOS SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL NO CONTEXTO DO PNAIC/RN (2017) 

 

Nesta seção sistematizamos e analisamos os dados construídos acerca dos 

sentidos atribuídos pelos participantes à formação para professores da Educação 

Infantil no âmbito do PNAIC-RN (2017). É importante retomar que cada grupo de 

participantes tem um ângulo de visão, ou como propõem Bakhtin (2011) um 

excedente de visão sobre a formação, pois cada um, apresenta vivências e sentidos 

distintos sobre a experiência vivida.  

É importante retomar que esses sentidos atribuídos pelos sujeitos são 

significações humanas, produzidas em um contexto histórico e cultural (VIGOTSKI, 

2000; 2005; 2007; 2009), tanto no contexto dos discursos construídos oficialmente, 

como nos sentidos atribuídos pelos sujeitos participantes da formação.  

Como afirma Pino (2005, p.19) e já referido anteriormente, para Vigotski o 

campo da significação “não é homogêneo”, mas que se constituem em áreas de 

maior estabilidade e unidade (significação), como também área de maior 

instabilidade e diversidade (sentido). Essa diferenciação é importante para se 

compreender a diferença entre significado e sentido no processo de constituição 

cultural do sujeito. Nesses apontamentos, Pino (2005) afirma que os sentidos são 

parte de um processo de interpretação própria do sujeito sobre os significados 

culturais.  

Bakhtin (2011, p. 382) afirma que “um sentido atual não pertence a um (só) 

sentido mas tão somente a dois que se encontram e se contactaram”. Partindo 

dessa premissa, para uma melhor análise iremos abordar os sentidos atribuídos 

pelos participantes em eixos de sentidos. Assim, a partir dos enunciados47 

produzidos pelos sujeitos no contexto das entrevistas, buscamos organizar em eixos 

que nos possibilitasse compreender os principais aspectos da formação.  

Esses principais eixos expressam sentidos sobre processos de significação 

dos sujeitos, que envolve internalização e apropriação de práticas culturais. Sobre 

modos de adesão a formação, na qual buscamos evidenciar os modos de 

participação, adesão/engajamento das participantes, ou seja, como ocorreu a 

 
47 Para Bakhtin (2011), p. 297) “cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos 
enunciados precedentes de um determinado campo (aqui concebemos a palavra “resposta” no sentido mais 
amplo): ela os rejeita, confirma, completa, baseia-se neles  subentende-os como conhecidos, de certo modo os 
leva em conta.” 
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oferta/convite para participar da formação em seu município, compreendendo as 

suas especificidades de cada contexto.  

Os sentidos sobre o contexto formativo: espaços, tempos e materiais: 

revela as narrativas sobre a organização dos espaços nos polos de formação e nos 

contextos locais (municípios), bem como, o acesso e a qualidade dos materiais 

sugeridos na formação regional.  

Nos enunciados das cursistas, iremos (re)conhecer algumas estratégias 

formativas, escolhas do tempo, espaços, propostas de atividades entre outros 

elementos. Nesse item buscamos compreender se as orientações metodológicas 

propostas na formação regional foram consideradas na organização e planejamento 

da formação nos contextos locais. 

No eixo da formação entre pares, iremos analisar os sentidos elaborados 

pelas cursistas sobre os momentos formativos que elas consideraram aprender entre 

pares, compreendendo os modos singulares desses momentos.   

A formação do Pnaic (2017) teve como foco temático o trabalho pedagógico 

com a leitura e a escrita, assim, é nesse eixo de análise que iremos conhecer os 

sentidos atribuídos a temática no contexto da formação, evidenciando possíveis 

contribuições e significações que marcaram a trajetória formativa desses sujeitos. E 

por fim, as participantes realizam um balanço sobre o processo formativo, apontado 

possíveis limitações da formação. 

6.1 Processos de significação da formação 

 

 No percurso da pesquisa, as participantes foram produzindo sentidos únicos 

sobre a experiência vivida, sentidos que foram nos revelando seus próprios 

processos de desenvolvimento e aprendizagem por meio da atividade formativa. De 

modo específico, reunimos nesse eixo de análise elementos que nos revelam 

preocupações com os processos de significação dos sujeitos, que envolve 

internalização e apropriação de práticas. Segundo Smolka (2000, p. 28) a 

internalização é “como um construto psicológico, supõe algo ‘lá fora’ – cultura, 

práticas sociais, material semiótico - a ser tomado assumido pelo indivíduo”, ou seja, 

refere-se ao processo de incorporação de práticas culturais necessários à docência  

como parte do desenvolvimento e aprendizagem profissional.  
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A narrativa da formadora Lygia nos revela essa preocupação com os 

processos de significação (SMOLKA, 2000) e de apropriação da ação formativa 

pelos formadores locais. Ou seja, de como se dá esse processo que envolve 

sentidos, significados, conceitos, memórias e sentimentos.   

 

Essa dupla função é muito complexa! Nós estávamos ali para formar 
o formador [de professores], não é isso? E aquele formador local 
formar os cursistas. Eu não sei até que ponto a gente atingiu essa 
totalidade, porque pelos condicionantes mesmo do tempo, o tempo 
também foi uma grande barreira; porque assim, têm assuntos, têm 
temáticas que exige muito mais tempo,  [...] porque a formação 
também leva tempo de assimilação, [porque] a gente está com o 
aluno hoje, discute isso, mas quando o aluno chega em casa vai 
pensar sobre isso, e ainda vai para a sala, [daí percebe]: “Agora 
que eu saquei isso!”; esses elementos são importantes. Penso 
que essas estratégias formativas são importantes sim juntas ao 
formador local, porque não é repasse, então eu não sei até que 
ponto alguns formadores locais conseguiram fazer esse palmo a 
mais digamos, dele se perceber que ele tem que ir a mais, que 
ele não vai apenas passar conteúdos, mas ele é um formador de 
trazer a reflexão, a problematização, e impulsionar às pessoas ao 
pensamento, a reflexão, rever a prática, transver o olhar, como diz 
Manoel de Barros. (Lygia, Formadora Regional) 

 
 

 

Nesse enunciado emerge de suas preocupações os modos como os 

formadores locais, no momento da formação regional e ainda na condição de 

cursista, se apropriou e internalizou as práticas sociais ali estabelecidas e que 

significações emergem dessas relações (PINO, 2000). A formadora Lygia ao 

reafirmar que “não é repasse” e de que o formador tem que “se perceber que ele tem 

que ir a mais, que ele não vai apenas passar conteúdos”, ela retoma a natureza da 

formação como processos de significação da ação humana, “considerando que 

todas as ações adquirem múltiplos significados, múltiplos sentidos, e tornam-se 

práticas significativas, dependendo das posições e dos modos de participação dos 

sujeitos nas relações” (SMOLKA, 2000, p.31), dito de outro modo, esse “ir a mais” é 

se perceber no contexto das relações formativas como aquele que instiga o 

professor a refletir sobre sua própria prática, e que depende da “posição”, da 

experiência desse formador sobre o tema da formação e de que modo ele (formador) 

se engaja/participa dessas relações, assumindo o papel de “portador dessa 

significação” (PINO, 2000).    
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 Essa preocupação de como os sujeitos são afetados no processo formativo e 

nas relações com os outros (SMOLKA, 2000), especialmente por aquele que 

assumem a condição de formador(a) é também relatada pela formadora regional 

Cecília.  

 

A formação do PNAIC que é nesse formato de multiplicador, eu vejo 
que tem esse viés, porque trabalhar o formador pressupõe que ele 
tenha uma gama de conteúdos, de conhecimentos sobre aquela 
área um pouquinho mais aprofundado para ele ser um 
multiplicador, e você sabe muito bem que eu tô falando, nem todos 
tinham, então a gente que teve que fazer essa base, trabalhar certos 
conceitos. Eu diria que a gente iniciou essa base formativa, vamos 
dizer assim, mas garantia de 100%, especialmente para aqueles que 
estavam pela primeira vez nessa condição, pelo menos nos meus 
municípios todos atuavam na educação. *(Cecília, Formadora 
Regional) 
 

 

Na fala de Cecília reconhecemos duas grandes preocupações: a necessidade 

de experiência na área que é foco temático da formação, ou seja, de que ele tenha 

“uma gama de conteúdos, de conhecimentos sobre a área” e o modo de atuação 

dele, ou seja, de como ele realizaria a formação em seu município, principalmente 

para aqueles que estavam “pela primeira vez nessa condição”. Essas preocupações 

são genuínas, e se ancoram nas afirmações de Paiva (2007) de que é uma de suas 

habilidades, de ser um(a) formador(a) de professores, é necessário saber gerir as 

diversidades e as adversidades dentro de um grupo de outros formadores. 

A Formadora regional Auta nos aponta a importância do papel de formador de 

professores, como elemento essencial na construção dessa postura reflexiva. É a 

ação de “falar alto”, ou melhor, daquele que precisa da interlocução com outro para 

pensar sobre sua própria prática.  

 
A cada formação eu consigo perceber contribuições na minha 
formação enquanto professora. Eu consigo enxergar lá no chão, lá 
na roda, lá com as crianças, aspectos que eu vou aprendendo nesse 
diálogo formativo. É bem interessante, é bem dialético esse 
movimento. Mas, se todo o professor tivesse a condição de ser 
formador, como a gente consegue refletir, é como se a gente 
falasse alto, sabe. (Auta, Formadora Regional) 

 

Para Ana Maria, essa reflexão precisa, efetivamente, partir da prática do 

professor em um movimento de ação – reflexão – ação,  
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Pela minha experiência, pelo que eu tenho visto, a gente só vai 
conseguir na formação algum resultado se a gente conseguir 
que o professor reflita sobre a sua própria prática, e se a gente 
começar justamente por isso, pela prática dele, conhecer a 
prática dele, porque só assim a gente vai tematizar essa prática, 
refletir sobre essa prática, quando eu reflito eu penso, eu estudo, eu 
vejo, eu revejo e eu tenho alguém. (Ana Maria, Formadora Regional) 
 

 

As proposições de Vygotsky (1998) corroboram na discussão a respeito de 

como os indivíduos vão se apropriando das vivências compartilhadas nas interações 

socioculturais de modo singular, mediante a construção de sentidos que são 

resultantes de cada contexto e de como este é significado por cada um, de sua 

situação, de seus modos de participação, o que faz com que, por vezes, o vivido 

socialmente, seja interpretado, não como cópia única e homogênea, mas convertido 

em visões individuais diversas, até mesmo contraditórias, o que é inerente ao 

processo de subjetivação, de formação individual, ainda que este se faça no 

entrelaçamento das relações sociais. 

Auta (formadora regional), ainda nos apresenta uma importante discussão, 

que é a de ser professora e ao mesmo tempo formadora, ou seja, na ação de formar 

ela se percebe como partícipe do processo e se forma no processo.  

 

Eu formava formadores e eu era professora. Então, o programa 
possibilitou também, a minha formação enquanto professora, 
mesmo estando nesse lugar de formadora de formadores. 
 Então, quando – que era raro, aquilo que eu tinha dito a você –, 
raramente o meu público – eu não sei nas outras turmas –, eram 
professores. Eles eram técnicos. Então, eles estavam nessa função 
de formadores apenas, não era professor. (Auta, Formadora 
Regional) 

 

 Ancoradas em uma perspectiva bakhtiniana, compreendemos os sentidos 

atribuídos pela formadora Auta, em sua trajetória de professora com experiência em 

práticas de formação continuada na condição de formadora, nos revela o que 

Bakhtin chama de movimento da experiência discursiva, em que “essas palavras dos 

outros trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, 

reelaboramos, e reacentuamos” (BAKHTIN, 2011, p. 295), reverbera em nós de 

modo singular e nos provoca uma constante possiblidade de mudança.  
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6.2 Adesão a formação 

 

Nesse eixo, buscamos evidenciar a adesão/engajamento das participantes – 

formadoras locais e cursistas – a formação. Iniciamos investigando junto as 

formadoras locais como foi o convite para participar da formação.  

 
Eu recebi o convite bem em cima da hora porque eles queriam 
adotar alguns critérios: que fosse alguém do quadro efetivo para 
não haver problemas (de repente se mudasse alguma coisa na 
questão administrativa), alguém que já tivesse alguns anos de 
experiência dentro da Educação Infantil, assim, foi procurada a 
escola e a escola me indicou: diretora e coordenadora deram o meu 
nome e eu fui convidada. Foi tudo assim muito rápido. No outro dia a 
gente já tinha que assistir uma videoconferência e dois dias depois 
teria que já ir pra Natal pra começar o primeiro encontro. Mas assim, 
tive que resolver de imediato, e encarei né?! Fiquei feliz com a 
proposta porque foi uma novidade pra mim, foi algo diferente. 
Eu nunca tinha participado de uma formação como formadora, 
então, foi muito enriquecedora essa oportunidade." (Marina, 
Formadora Local, Trancoso) 

 
 

 Para a formadora Marina, essa foi a primeira experiência como formadora de 

professores. É nesse contexto nos questionamos: como a formadora (re)elabora e 

organiza a experiência formativa? Como ele transpõem ou transforma-se de cursista 

para formador? Novamente retomamos as ideias de Vigotski a partir dos estudos de 

Pino (2000) quando aborda o desenvolvimento cultural. O autor sintetiza em 3 fases 

“o desenvolvimento em si, para os outros e para si” (PINO, 2000, p.65) e por 

analogia de processos relacionamos essas fases ao processo de constituição do 

formador por meio da significação da formação. 

 De acordo com Pino (2000), o primeiro momento é constituído pelo “dado” em 

si, ou seja, é o momento do sujeito enquanto cursista se apropriando de práticas  - 

conteúdos, métodos, estratégias, materiais – na ação em curso. O segundo 

momento é o sujeito em sua atuação como formador na interação com seu grupo, na 

qual ele põe em jogo os seus próprios processos de apropriação, compreendido aqui 

como pertencimento e participação de práticas sociais (SMOLKA, 2000), então é 

nesse momento que “o dado em si adquire significação para os outros” (PINO, 2000, 

p.65). O terceiro momento é o retorno da ação formativa em que “a significação que 

os outros atribuem ao dado natural se torna significativo para si” (PINO, 2000, p.65) 

é nesse momento que ele(a) se desenvolve como formador de professores, na qual 
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“ele internaliza a significação do mundo transformado pela atividade produtiva” 

(2000, p.66). 

 Já para as outras formadoras locais entrevistadas, a atuação como formadora 

já era parte de sua função como assessora pedagógica de seus municípios.  

 

Eu fui convidada para trabalhar na Secretaria de Educação de 
Marialva, especificamente na coordenadoria de desenvolvimento de 
Educação Infantil, CODEI, que é dentro da SEMEC Marialva. E 
quando começou o PNAIC Educação Infantil eles primeiramente 
convidaram os técnicos da Secretaria para participar. E acabou 
que foram todos os técnicos da CODEI, e meu nome ‘tava’ no 
meio, e mais algumas coordenadoras do Municípios. (Eva, 
Formadora Local, Marialva) 

 

Nós fomos informadas. Nós somos técnicas. ‘Tô’ cotidianamente ali e 
fomos informados que iria iniciar a formação para educação infantil, o 
Pnaic, e que estava organizado no sentido, de fato, de valorizar esse 
material da UFMG  que tinha sido lançado e que seria a formação da 
Educação Infantil. Como nossa experiência lá já é de formadora e de 
técnica que acompanha, que faz assessoramento as instituições, 
toda formação que chega é comunicada para que a gente possa 
participar, se inscrever, participar; e de fato não era optativo, 
né? Todos teríamos que participar da formação, me lembro 
disso. Por quê? Porque essa formação do PNAIC tem um 
desdobramento direto na formação da rede. Então, nosso 
quantitativo de formadoras, todos nós estaríamos, tínhamos que 
estar voltadas para essa formação." (Zila, Formadora Local, 
Belmonte) 

 

Como observamos, a atividade formativa era algo que já fazia parte de suas 

atribuições, o que nos indica que foram respeitadas a orientação do documento do 

Pnaic 2017 para se indicar um profissional da educação que atuava nas secretarias 

municipais ou nas escolas com experiência na área. 

Para o grupo das cursistas, o modo como a formação foi proposta as 

professores e coordenadoras pedagógicos é um ponto relevante de ser discutido, 

pois, consideramos que o modo como os profissionais recepcionam a formação 

pode nos dar indicativos de como os sujeitos se envolvem no contexto da ação 

formativa. Por isso, ao perguntar aos cursistas como receberam a informação sobre 

o curso, observamos diferentes formas de adesão e recepção da formação nos 

municípios, vejamos: 

 

[...]quando chegou o PNAIC, nós já estávamos acostumadas com 
essa prática, então eu levava e trazia todo mundo. E no PNAIC, até 



138 
 

as outras que não iam antes foram. Assim, foi a única formação 
que nós conseguimos ir todas. E isso foi de extrema 
importância para esse fortalecimento de vínculos, para unir a 
equipe e compartilhar aquelas experiencias. Então, foi muito bom 
também nesse sentido, além da aprendizagem. [...] E assim, nós 
recebemos de braços abertos porque a gente sempre gosta de 
participar, então a aceitação foi bem positiva. (Cora, Coordenadora 
Pedagógica, Almeida) 

 
 

Destacamos essa fala, para iniciar uma discussão de que a receptividade do 

professor à formação continuada não se trata apenas de uma adesão no campo do 

desejo a participação, mas é uma discussão muito mais ampla, que implica discutir 

jornadas e condições de trabalho. Na voz acima, a aceitação do grupo para a 

formação está atrelada a experiências anteriores, ritmos e práticas formativas da 

qual o grupo já vivenciava. Ressalto que, nessa rede municipal existe a “extra 

regência”, que é um valor acrescido as vantagens salariais para pagamento das 

ações realizadas fora da regência de sala de aula, ou seja, planejamentos e 

formações.  

Desse modo, como antes do Pnaic, as formações das professoras do 

município já aconteciam aos sábados, as professoras não apresentaram 

resistências, pois já estavam “acostumadas” como cita a cursista. Além disso, ao 

exemplificar a informação de que os encontros aconteciam aos sábados, ela revela 

outros elementos que são importantes de serem refletidos, como por exemplo, a 

carga horária formativa em cada encontro.  

  

Eu lembro que eram aos sábados, se eu não me engano era a 
cada quinze dias. Eu lembro que quando não tinha, a gente 
sentia muita falta. Eu lembro que começava às 07 horas e 
terminava bem depois, um pouco tarde, entre 12 e uma hora da 
tarde. Era diferente das outras formações, que normalmente eram 
das oito às onze horas. Mas lá, era bem estendido o horário. É tanto 
que tinha um lanche bem reforçado que era para a gente ter 
condições de continuar. (Cora, Coordenadora Pedagógica, Almeida) 

  

Nesse município, fica evidente que, embora fosse orientado uma carga 

horária de  16 horas por unidade temática, se considerar que tínhamos encontros 

mensais na formação regional, e antes do próximo encontro no polo, eles tinham 

que realizar essa carga horária, então, ainda que não realizasse por completo às 16 

horas, a própria forma de organizar os encontros com lanche e horário estendido 



139 
 

revela um cuidado e, ao mesmo tempo, um esforço para cumprir ao menos 12 horas 

formativas (6 horas em cada encontro quinzenal aos sábados).  

No município de Castelo Mendo, também foi perceptível uma boa adesão a 

formação, como expõem Ruth: “Um curso desse quando chega, dificilmente um 

professor não queira. Muito gratificante um curso desse para a gente" (Ruth, 

Professora Cursista, Castelo Mendo). No entanto, ao serem questionada sobre o dia 

e horário em que a formação era realizada, uma das entrevistadas informou que: 

 

O primeiro encontro aconteceu em 21 de novembro de 2017. Nós 
passamos dezembro e janeiro e retomamos em fevereiro de 2018. Aí 
fizemos espaço de tempo que não me lembro o motivo e voltamos a 
participar em abril. Na ocasião, nós tivemos dois encontros no mês 
de abril e aí  passamos a ter um encontro por mês até o mês de 
junho. [...] As professoras, elas liberavam as turmas para 
participar do curso, já que era só uma vez ao mês, acontecia 
assim uma vez ao mês. (Clarice, Coordenadora Pedagógica, 
Castelo Mendo) 

 

Nessa narrativa, observamos dois grandes aspectos: a carga horária 

formativa e o dia/horário em que a formação acontecia. Sobre a carga horária 

formativa, mesmo considerando o lapso temporal dos sujeitos, fica evidente que a 

carga horária proposta não era cumprida, ainda considerando que o encontro 

ocorresse o dia inteiro, como afirma outra cursista  “Eu lembro que tinha dia que era 

o dia todo. Às vezes era corrido, mas era quinzenalmente, durante a semana." 

(Ruth, Professora Cursista, Castelo Mendo). Ainda nesse município, outro aspecto 

que nos chama atenção é a “liberação das turmas” para participar da formação, ou 

seja, a efetivação do direito da professora a formação se dava pela perda do direito 

da criança ir à escola, ou seja, não há uma gerenciamento dos tempos e espaços 

que consiga manter ambos os direitos: do professor a formação e da criança ir à 

escola. 

Em alguns municípios o direito da criança e do professor estão garantidos 

porque há um outro profissional que assume a turma com atividades de movimento, 

música e/ou artes visuais no dia/horário do planejamento da professora da turma. 

Acerca dessa formação no horário de planejamento, a Formadora Local do 

município de Marialva nos explicou com maior detalhe como se dá essa organização 

do tempo de planejamento na carga horária semanal, é um “Professor pedagogo da 

Educação Infantil mesmo, que aí o critério é saber se ele tem interesse em ser de 
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Arte e Movimento, e geralmente são esses concursados mais recentes.” (Eva, 

Formadora Local, Marialva). Portanto, uma vez por semana as crianças têm arte e 

movimento, e nesse dia quem assume a sala é um(a) outro(a) professor(a) também 

Pedagogo(a), para que o(a) professor(a) da turma possa se ausentar para planejar.  

 
 
Era realmente o nosso horário de planejamento. Meu horário era 
a tarde e eu ia realmente a tarde, e passava a tarde inteira lá. [...] 
eu lembro que o nosso horário era como se fosse a carga 
horária da escola mesmo. Começava a uma hora [treze horas] e 
terminava às 17 horas. [...] Depois foi que isso se tornou um 
pouquinho mais escasso. No final do curso é que essa periodicidade 
não continuou, eu não lembro em que momento exato, mas foi mais 
para o final do curso. No começo era de quinze em quinze dias bem 
certinho. E depois isso reduziu bastante. (Roseana, Professora 
Cursista, Marialva) 

 

Já no município de Trancoso, os encontros aconteciam no contraturno, sem 

prejuízo ao direito da criança ir à escola.  

 

Geralmente acontecia de 15 em 15 dias a formação, e era nos dias 
de quinta-feira no contraturno. Como a gente trabalhava no 
período da manhã, a formadora fazia no turno da tarde. (Tatiana, 
Professora Cursista, Trancoso) 
 
 

Essa estratégia do contraturno é interessante para professores com apenas 

uma jornada de trabalho, contudo, não contempla os profissionais que possuem 

dupla jornada em municípios distintos ou em esferas administrativas distintas, como 

a escola pública e a privada.  

 

 Diferentemente dos municípios anteriores, em Belmonte todas as 

entrevistadas relataram pouca receptividade a formação: 

 

O que chegou assim, que eu achei meio chocante, é que tinha que 
fazer, tinha que fazer, todo mundo que fosse da pré-escola tinha 
que fazer. Eu sempre gostei de formação, eu tenho para mim 
como uma oportunidade, mas eu entendo que essa seja a 
melhor forma de você seduzir um profissional para fazer um 
curso, viu. Eu acredito que as coisas têm que ter alguma coisa de 
sedução, de conquista, de tocar o interesse do outro. Quando você 
chega dizendo tem que fazer, muitas pessoas já vão com raiva, 
porque tem que fazer, não sei o quê. (Rachel, Coordenadora 
Pedagógica, Belmonte) 
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Chegou assim (faz onomatopeia de surpresa e ri), do nada. Vamos 
ter uma formação é obrigatória e tudo mundo tem que participar. Foi 
bem assim mesmo. E... Eu gosto muito de participar dessas 
formações. Eu só não participo quando eu realmente eu não posso 
participar, mas eu gosto de ‘tá’’ me movimentando aí. Aí... Só que 
teve professores que colocaram dificuldades, problema... E 
realmente é complicado para gente. Não é não fácil, não. Só que 
chegou com essa afirmativa de que era obrigatório e a gente não 
tinha possibilidade de optar porque estava nas turmas de pré-
escola, e apesar de ter professores que... Que quiseram, 
inclusive, mudar de turma para não ter que participar. Mas, todos 
participaram e concluíram. No caso do meu CMEI foram 5 pessoas, 4 
professores e uma coordenadora. (Nísia, Professora Cursista, 
Belmonte) 
 
 

 Além da justificativa do caráter obrigatório que a secretaria de educação do 

município impôs aos professores, outro motivo elencado foi o horário da formação, 

que ocorria a noite como afirma Salizete (Professora cursista, Belmonte) “Era 

pontualmente às 18:00 horas. E ali nós ficávamos até as nove, quando dava para 

sair um pouco mais cedo, ou até mais tarde" e isso colaborou mais ainda para 

ampliar essa repercussão tão negativa na rede de ensino: 

 

Aí eu acho que esse é um ponto para ser se pensando, sabe!? 
Sei lá, vale a pena, ‘né’? É produtivo para essas pessoas que 
vão forçadas? É, não sei como a gente alcança a formação 
continuada de todo mundo. É muito difícil. Outro ponto é a 
questão do horário. É muito perdido você forçar uma pessoa sair de 
casa de 6:30 da manhã e ‘tá’ direto e ficar até [21:30]. É 
desgastante, você está cansado e ninguém presta atenção, a 
gente quer conversar besteira e... Outras coisas. Então, foi 
muito improdutivo o horário. Muito improdutivo. E isso gerou, 
também, muita discussão. Muita discussão, essa questão do horário. 
Era muito inviável para muita gente. (Nísia, Professora cursista, 
Natal) 

 

 É preciso pensar sobre a origem dessa possível “resistência” e desconforto 

por parte das professoras sobre a obrigatoriedade da formação no turno noturno. 

Para muitas dessas professoras é um terceiro turno, além do seu próprio papel 

social como mulher que “[...] continua a ter na sociedade actual um conjunto de 

papéis tais como o cuidar dos filhos e as tarefas domésticas, que, ainda que mais 

partilhados com o homem, continuam a ser tidos como atributos feminino” 

(SARMENTO, T. 2002, p. 69). Ou seja, além de dupla jornada de trabalho, o que é 

comum em grandes centros urbanos por seu elevado custo de vida, a formação em 

um terceiro turno de trabalho pode provocar sobrecarga de trabalho, cansaço físico e 



142 
 

mental, pois como bem pontuou T. Sarmento, ainda nos dias atuais,  a mulher 

acumula no âmbito doméstico outras tarefas, consideradas pela sociedade 

tipicamente femininas.    

E partindo da indagação/constatação da professora “não sei como a gente 

alcança a formação continuada de todo mundo” é necessário discutir a carreira 

docente das professoras da Educação Infantil. Atualmente no Brasil, convivemos 

com diferentes formatos e diferentes carga horárias de trabalho, isso impacta na 

formação continuada que é algo intrínseco ao profissional, e por isso não podemos 

conceber uma professora sem o espaço/tempo para planejamento e formação 

continuada.  

 Retomamos aqui as diferentes estratégias adotadas pelos municípios: 

formação aos sábados, formação no horário de planejamento dentro da própria 

carga horária, formação dentro da carga horária docente, mas com a perda do direito 

da criança ir à escola e formação em um terceiro turno de trabalho. São realidades 

díspares que precisam ser discutidas a nível de Estado, junto com as entidades de 

classe e de dirigentes municipais. É preciso unificar a carreira docente, garantindo 

direitos importantes e necessários como o piso salarial, a progressão e o direito ao 

planejamento e formação dentro da própria jornada. E isso deve ser independente 

da etapa de atuação na Educação Básica, pois como vimos na seção sobre 

formação docente, essa é uma luta histórica dos profissionais da Educação Infantil.  

  Por fim, é importante ressaltar que em todos os municípios pesquisados, 

nenhum dos sujeitos informaram com exatidão a carga horária de cada encontro e a 

carga horária total ao final do período. E ainda, quando solicitamos algum tipo de 

registro sobre esses encontros, os sujeitos não encontraram ou não responderam a 

nossa solicitação, mas, a partir das falas pode-se inferir que não alcançavam às 16 

horas presenciais propostas na formação regional. 

6.3 Contexto formativo: espaços, tempos e materiais 

 

 Em nosso estado, a pactuação com a Secretaria Estadual, UNDIME e os 

gestores municipais buscou garantir a realização das formações na modalidade 

presencial. As Secretarias Municipais de Educação tinham a responsabilidade de 

garantir materiais de expedientes (textos, xerox, projetor, caixa de som etc.) e um 

ambiente adequado para sua realização. Na maioria dos municípios foram 
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realizadas em escolas da própria rede, e como vimos anteriormente em dias e carga 

horárias diversas. Assim, ao questionarmos as cursistas se o espaço era adequado 

para a formação, todas entrevistadas afirmaram que sim, em alguns municípios os 

cuidados com o ambiente formativo eram desde a chegada com pautas, mimos, 

lanches.  

 

A gente chegava e já tinha a pauta numa cestinha, era muito 
organizado. As meninas são muito organizadas, da [secretaria 
municipal] de Castelo Mendo. A primeira coisa que a gente recebia 
era aquela pauta. E tem mais, ela era muito bem cumprida. A menina 
não deixava que… Armaria, uma superorganização mil. A sala 
arrumadinha, tinha som no ambiente (na hora da entrada). Eu lembro 
muito dessa parte. [...] Geralmente elas passavam.. tinha texto, 
umas leituras de texto, tinha a questão dos materiais que elas 
levavam - jogos, materiais recicláveis para apresentar dentro 
daquela... (Ruth, Professora cursista, Castelo Mendo) 
 

 
O espaço era sempre decorado, que eu achava massa. Porque 
sempre tinha algo para gente explorar diferente. Você chegava 
assim... E abria a porta e... (expressa uma cara 
satisfação/prazer). Eles tinham um cuidado, assim... Bacana com 
o espaço, de trazer sempre elementos relacionados, mesmo, a 
questão da leitura e da escrita. E eu achei interessante... Foi uma 
das coisas, da formação que eu trouxe para a minha prática e... Vejo 
só não tem a ver, necessariamente, com os estudos, mas com a 
experiência de viver esse momento. De chegar na sala e sempre ter 
uma novidade, e uma organização diferente, materiais disponíveis. 
(Nísia, Professora cursista, Belmonte) 

 
 
 

Contudo, sempre tem um ou outro município que tinha dificuldade em manter 

a qualidade dos materiais, nesse caso não sabemos ser eram por questões 

orçamentárias ou por causa do tamanho da rede formativa, com um número elevado 

de profissionais, fazendo com que houvesse uma diminuição na qualidade e na 

quantidade de materiais xerografados, como nos relata uma cursista:  

 

 
Eu sei que as pautas eram muito interessantes, os slides eram 
bem elaborados, as propostas eram boas, mas no todo, eu 
acredito que o dificultou é o que, lá davam textos enormes e 
tinha essa dificuldade, a maioria com a qualidade péssima de 
impressão, assim umas letrinhas apagadas, uma letra muito 
miudinha, muito apagada, uma coisa muito, o material para a 
gente ler, eu acho que era a desejar nesse sentido, eram umas 
cópias muito apagadinhas, muito, qualidade muito ruim, isso à 
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noite, você trabalhou o dia inteiro, aí você num curso a noite, de 
19h30 da noite, de 19h, com a carga horária até quase 22h, com 
umas letras bem apagadinhas e também um negócio bem, e 
terminava que eram textos grandes e a gente lia uma página, sei lá, 
dividia em grupo para ler 2 páginas e depois terminava ficando, 
sabe, ficava meio que no ar, eu acredito que quase ninguém lia 
aqueles textos todos em casa, eram textos longos e depois todo 
mundo já tinha pouco tempo mesmo. (Rachel, Coordenadora 
Pedagógica, Belmonte) 
 

 

 Conforme prevê o artigo 62 da LDB 9.394/96,  parágrafo primeiro: “§ 1º  A 

União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, 

deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais 

de magistério”. É necessário promover a formação com qualidade a todos os 

profissionais, sem distinção de etapa, e esses elementos  - espaços e materiais – 

precisar ser garantidos garantir o acolhimento ao professor e um dos aspectos da 

qualidade da formação.  

Outro material de suma importância eram os cadernos da Coleção Leitura e 

Escrita (Brasil, 2016), que não foram garantidos aos professores participantes, 

diferentemente de versões anteriores do Pnaic, na qual foi disponibilizado cadernos 

de formação, livros literários entre outros materiais.  

 Com já descrevemos na seção 4, apenas alguns textos dos cadernos da 

coleção leitura e escrita foram utilizados, contudo, não temos garantia que o material 

foi realmente reproduzido e divulgado entre os professores cursistas. Essa dúvida foi 

suscitada a partir da fala dos cursistas, pois a maioria demonstrou não conhecer e 

nem lembrar da coleção como um todo ou de um texto e/ou caderno em específico.  

 
Elas entregavam umas apostilas e alguns materiais, mas não sei 
dizer exatamente se era esse aí. Mas, eu lembro que era materiais 
bons para discussão, pois a gente lia e depois discutia em grupos. 
(Cora, Coordenadora Pedagógica, Almeida) 
 
Não, eu realmente desconheço, não tenho essa clareza desse 
material de leitura e escrita da educação infantil desse curso 
não, sinceramente. Eu não lembro de ter visto esse material lá. Se 
foram tirados alguns textos, tirou os textos e não mostrou os livros e 
não falou dessa coleção, realmente eu não lembro de ter visto isso 
não. (Rachel, Coordenadora Pedagógica, Belmonte) 
 
Não! E eu não sei se eu tive contato. Eu realmente não lembro 
se tive contato com esse material pelo curso. Porque eu lembro 
da primeira vez que eu vi esse material, de ver mesmo, a beleza 
que é esse material num seminário. Tipo, se eu tivesse sido 
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apresentada no PNAIC, eu lembraria. Porque eu lembro que foi num 
seminário... Do NEI, eu acho. Que ela mostrou os livros, mostrou a 
ilustração, mostrou o material, mostrou tudo, a coleção toda. E eu 
fiquei assim, ‘Ah!’, depois foi procurar e baixei."... "[...] Só que eu não 
lembro de ter sido apresentada, realmente, ao material do PNAIC, 
assim: Olha, essa é a coleção. Nós vamos trabalhar textos dessa 
coleção. Esse momento eu não recordo.  E eu só faltei um dia, e 
esse dia que eu faltei já estava bem no meio do curso já, se 
encaminhando para o final. E os textos que eram trabalhados, alguns 
foram desse material. Isso, depois aí, eu recordo, porque eu tentei 
fazer isso... Esse processo aí, mas, muitos eram de outras 
referências. Na verdade, a maioria eram outras referências. Eram 
outras referências mesmo. (Nísia, Professora Cursista, Belmonte) 
 
 
 

De todas as cursistas entrevistadas, apenas uma relata ter conhecimento do 

material e soube descrevê-lo: 

 

Sim. Só que eram oito (08) módulos ao todo da formação, mas 
não conseguimos ter acesso a todos esses módulos, devido a 
ser um material muito extenso, eles não terem como imprimir, 
por isso a formadora local só nos repassou uns dois ou três 
módulos, nos quais ela retirava sempre os temas e as partes 
dos textos que considerava importante e significativo para 
estudarmos no encontro. Dessa forma essa foi a quantidade de 
material que conseguimos no máximo estudar e trabalhar, mesmo 
assim de forma fragmentada. Porque segundo a nossa formadora 
disse que a secretaria não tinha como imprimir todos os textos, pois 
os cadernos eram muito longos. Ressaltando que o material foi 
disponibilizado para a formadora  em forma de Pdf. (Tatiana, 
Professora Cursista, Trancoso) 

 

 

Destacamos que, mesmo o tempo sendo exíguo e com todos os entraves na 

formação, isso nos surpreendeu e preocupou, pois inicialmente um dos objetivos era 

garantir o acesso, ainda que de modo virtual a esse material. Um  material que havia 

sido elaborado com muito rigor e cuidado e depois de intenso debate na área da 

Educação Infantil sobre a Leitura e a Escrita.  

A partir desses relatos, nos preocupamos e questionamos os motivos que 

levaram ao não conhecimento e/ou percepção dos cursistas sobre o material. 

Segunda a Formadora Regional Auta ponderou que era 

 

Um material extremamente rico. Eu acho que ele tem um 
aspecto diferente dos outros materiais do Pnaic. Ele tem, ele é 
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muito mais profundo do que os outros materiais do Pnaic. Eu 
acho que ele tem um cuidado maior para ser elaborado. Ele é 
muito mais denso, às vezes, havia dificuldade no grupo de 
algumas discussões, tinha alguns textos mais difíceis de ser 
conversado, discutido. [...]Não, especificamente, determinado 
autor, não. Mas, eu recordo que alguns textos havia uma dificuldade 
de compreensão. E é isso, eu acredito que esse material não foi 
construído para esse formato de curso. Ele precisaria, talvez, de um 
formato mais longo, de uma especialização, de uma capacitação 
maior para que houvesse... Debruçar mais, haver um diálogo mais 
profundo. Um material extremamente rico.  Infelizmente a gente não 
conseguiu dar 10% do que do que esse material poderia. 
 

  

 Consideramos que devemos retomar aspectos importantes na fala da 

formadora Auta, quando ela trata sobre o material da Coleção leitura e escrita na 

educação infantil aponta que “ele é muito mais denso, às vezes, havia dificuldade no 

grupo de algumas discussões”. Retomamos que o material tem suas bases 

epistemológicas ancoradas nos referenciais de Walter Benjamim (1894- 

1940); Lev S. Vigotski (1896-1934),  Mikhail Bakhtin (1895-1975) e William 

Corsaro (1948). E ao perguntar as participantes se já conheciam esses 

autores, algumas revelaram não (re)conhecer alguns desses pensadores:  

 

Alguns a gente já conhece como Vigotski, Emília Ferreiro. Mas, 
outros não, é desconhecido (Ruth, Professora Cursista, Castelo 
Mendo) 
 
Eu me encontrei com autores que eu não conhecia, como 
Benjamin, como Bakhtin, que eu também não conhecia. Mas, só 
que não tenho essas lembranças do curso. Sei lá, a gente está 
imerso em outro momento. Você vai para o encontro do texto com 
outro olhar. (Nísia, Professora Cursista, Belmonte) 

 

Os estudos de Walter Benjamim e William Corsaro não são 

frequentemente realizados no contexto da formação inicial e esse 

desconhecimento dos diferentes estudos, abordagens e áreas do 

conhecimento sobre crianças e suas infâncias reverbera na formação 

continuada. Kramer (2005) retrata que “os contextos culturais e científicos em 

que se dá a formação dos profissionais de educação infantil têm lacunas, e a 

educação como parte de um projeto cultural mais amplo sofre restrições”. 

(2005, p. 25), e partindo dessa afirmação da autora, reconhecemos que nas 
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formações, nos momentos de discussões de textos e/ou materiais específicos,  

alguns sujeitos apresentam dificuldades de participar das discussões tão 

necessárias no processo de reflexão. 

 Outro aspecto apontado pela formadora diz respeito ao quantitativo da 

coletânea – 8 cadernos – para o tempo de execução do programa (100 horas 

formativas); esse é um ponto importante de ser discutido, pois consideramos que o 

material foi pouco aproveitado em sua integralidade, o tempo era algoz da formação. 

Auta acredita que “não conseguiu dar 10% do material” e podemos comprovar essa 

fala quando visualizamos o quadro de distribuição de materiais em relação ao foco 

temático ao longo da formação. É possível observar que outros materiais foram 

utilizados/selecionados, e que além do tempo escasso para utilização da coletânea 

em sua integralidade, a adoção/utilização de outros materiais fazem com que com 

eles fossem menos ainda utilizados.  

E por fim, um outro fator que não foi apontado pela formadora, mas 

acreditamos que possa ter contribuído para esse não reconhecimento do material foi 

a ausência da distribuição do material na íntegra e impresso, pois o material não foi 

reproduzido e nem distribuído aos professores participantes. Em alguns municípios 

foi enviado em formato digital ou apenas xerografados partes dos textos que seria 

utilizado naquele dia da formação.   

6.4 Estratégias formativas 

 

 Por estratégias formativas compreendemos as ações metodológicas 

realizadas pelos formadores regionais no contexto da formação. São as escolhas de 

tempo, espaços, propostas de atividades entre outros elementos. Nesse item 

buscamos compreender se elementos metodológicos propostos na formação 

regional foram realizados no contexto da formação local.  

 Desde a sua criação enquanto um programa de formação continuada, o Pnaic 

buscou estabelecer elementos organizativos da formação, como por exemplo: o 

planejamento de uma pauta formativa, a leitura de textos literários, a leitura coletiva 

de textos do material de apoio, a orientação e relato de atividades vivenciais 

realizadas junto as crianças, e os momentos de partilha entre os pares. Essas foram 

algumas das propostas de atividades desenvolvidas e realizadas ao longo dos 5 
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anos de execução do programa e essas estratégias foram também desenvolvidas na 

última formação realizada em 2017/2018.  

No entanto, como se trata de uma formação nos moldes multiplicador, na qual 

se forma um profissional para ele formar um grupo de professores, questionamos 

junto ao grupo de cursistas como era organizada a metodologia formativa, de modo 

a compreender se o que era proposto na formação regional era realizado na 

formação local.  

 Começamos pela pauta, que era um texto de caráter informativo, um guia 

com os principais elementos/momentos a ser realizado no encontro. Ao perguntar ao 

grupo de cursistas - professoras e coordenadoras pedagógicas - Que momentos 

e/ou atividades faziam parte da pauta, elas narraram que: 

  

Ela entregava (a pauta) e ela seguia rigorosamente. Até as vezes a 
gente dizia: - não mulher, vamos conversar mais um pouquinho 
(risos). É porque às vezes a gente sentia a necessidade de ter mais 
tempo para trocar as experiências. Porque era um momento tão rico 
essa troca de experiência, que sempre ficava um gostinho de quero 
mais. Mas a formadora local era extremamente organizada nessa 
questão do tempo. Ela procurava seguir bem direitinho, sempre 
começava com uma dinâmica e por isso tínhamos a preocupação de 
não chegar atrasada para não perder essa dinâmica inicial (risos). 
Geralmente era uma leitura deleite e a gente gostava muito. (Cora, 
Coordenadora Pedagógica, Almeida, grifo nosso) 
 
 
Eu me lembro que iniciava sempre com uma leitura deleite e que 
sempre eram maravilhosas as leituras. E a formadora consegui a 
seguir bem direitinho os passos da pauta. O momento que eu mais 
gostava da pauta? Era um momento de socializar alguma coisa. 
No momento da socialização, era o momento que eu mais 
gostava de escutar o outro, da gente ‘tá’ ouvindo outras 
experiências – que a gente aprende muito com outro –, era o 
momento mais gostava. Da Leitura deleite também, mas esse aí era 
o melhor. (Adélia, Professora Cursista, Almeida, grifo nosso) 
 
 
[...] A gente tinha um caderno. Eu até anotei aqui algumas coisas 
que foi pensando, deixa eu ver aqui. Mas, eu ‘tô’ lembrando... 
Primeiro que tinha um caderno de registro, uma espécie de diário do 
grupo. E aí, cada encontro um CMEI fica responsável por fazer esse 
registro e por ler no encontro seguinte. Então, a gente começava 
lendo pauta, e lia esse registro do que tinha sido trabalhado no 
encontro anterior. Aí tinha sempre uma leitura deleite, que 
realmente era um deleite, era uma delícia e, a gente tinha... Teve 
algumas apresentações expositivas de alguns textos, mas muitas 
leituras, mesmo, compartilhada e discussão coletiva e tinha 
atividades práticas que... Eu não lembro muito, mas a gente... Eu 
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lembro de planejamentos. Da gente pensar e planejar proposta de 
trabalho para com as crianças a partir desses estudos. E tinha 
sempre avaliação no final. Era mais ou menos assim, e de vez em 
quando tinha umas brincadeiras, que eu aproveitei um bocado 
(risos). Eu adoro quando eu vou para essas formações que tem 
essas brincadeiras que eu aproveito tudo na sala de aula. (Nísia, 
Professora Cursista, Belmonte, grifo nosso) 
 
Tinha leitura compartilhada, estudo de textos em grupo. Lembro 
que elas gostavam de formar grupos em sala, então, a gente ia 
ler, e depois apresentar alguma coisa relativa ao texto. As vezes 
ela pedia para fazer um paralelo com o nosso trabalho, e a gente 
trazia coisas do nosso trabalho para falar, para expor o texto 
conforme o que a gente trabalha. A gente fazia oficinas. Eu lembro 
de algumas oficinas em sala com cantos. No momento é só o que eu 
lembro. (Roseana, Professora Cursista, Marialva) 
 
 

Nos trechos das narrativas de cursistas de diferentes municípios, observamos 

que a leitura de textos literários - leitura deleite - era para elas um importante 

momento, o que nos mobiliza a acreditar, ancoradas na perspectiva de Andrade 

(2016, p.95) de que 

 

Essa possibilidade de o professor vivenciar, nos processos de 
formação, experiências que transformam sua relação com os textos 
literários e, por homologia, apoiar ações que redimensionem sua 
prática pode ajudar a instaurar comunidades de leitores, em espaços 
sociais múltiplos, inscrevendo os participantes em práticas sociais 
antes não cogitadas como possíveis. (ANDRADE, 2016, p.95) 

 

No entanto, como já apontado por algumas formadoras regionais 

anteriormente, a proposição metodológica era recontextualizada nas formações 

locais, seja pela diminuição da carga horária e consequente reorganização da pauta 

proposta inicialmente, seja pela adoção de outras estratégias metodológicas. Desse 

modo, a narrativa de uma cursista de Castelo Mendo exemplifica isso:    

 

Sempre havia um vídeo inicial (motivacional), na sequência a 
gente tinha uma leitura de texto, discussão sobre o texto e uma 
atividade vivencial, onde a gente poderia desenvolver atividades em 
sala de aula em grupo com outras professoras, basicamente é isso 
que eu me lembro. [...] Sim eu lembro, a pauta era sempre cumprida 
arrisca e nós acompanhávamos, ela era impressa e entregue a 
todos. Era cumprida sim. (Clarice, Coordenadora pedagógica, 
Castelo Mendo) 
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Essa narrativa nos surpreendeu, pois embora os formadores locais tivessem 

autonomia para reorganizar a pauta proposta inicialmente, a troca de uma 

experiência literária, por um vídeo motivacional contrariava a proposição inicial. E 

esse era um dos objetivos da formação: a formação literária do cursista, por 

compreendermos, assim como Andrade (2016, p.93) que os professores “são 

pessoas que, em suas práticas culturais, não leem livros de literatura de ficção ou 

não tomam a literatura como arte. Leem preferencialmente livros informativos, 

inclusive os livros profissionais sobre Pedagogia, para a sua atualização”, e foi com 

base nessa realidade, que buscamos provocar nos professores cursistas o desejo, a 

curiosidade e o acesso à leitura literária de qualidade.  

 Por leitura literária de qualidade, retomamos a afirmação de Baptista, 

Petrovitch e Amaral (2019, p.90) ao citarem que “de acordo com Corrêa (2008, p.93), 

livros de qualidade são obras que levam o leitor a pensar, enquanto as leem, ou 

provocam nele o encantamento próprio às experiências com a arte – que é a 

chamada fruição estética”. Nessa assertiva, durante os encontros de formação foram 

realizadas a leitura de diferentes estilos literários, em diferentes portadores textuais 

(impressos, em mídias digitais, leitura com o livro na “mão”, entre outros) objetivando 

o caráter de fruição, de curiosidade e conhecimento por aquele livro, autor, estilo 

literário. Contudo, como um dos dilemas de uma proposta de formação 

multiplicadora é justamente não conseguir garantir o que se é proposto, se é de fato 

efetivado, essa situação exemplifica as nossas preocupações.  

Um outro aspecto citado pelas cursistas foram as atividades vivenciais, que 

são os momentos de partilhas de atividades realizadas nas instituições e 

socializadas com as crianças. Segundo as cursistas do município de Almeida: “era 

um momento tão rico essa troca de experiência, que sempre ficava um gostinho de 

quero mais.” (Cora, Coordenadora pedagógica, Almeida); “no momento da 

socialização, era o momento que eu mais gostava de escutar o outro, da gente ‘tá’ 

ouvindo outras experiências – que a gente aprende muito com outro – era o que 

momento mais gostava”. (Adélia, Professora Cursista, Almeida).  

Esse aprender com o “outro”, pela palavra do “outro” é para Bakhtin relações 

dialógicas e alteritárias nos revela um sujeito que precisa do olhar e da palavra do 

outro (JOBIM, 2007) não só para a constituição de sua materialidade psíquica, como 

também para validação e reconhecimento de sua profissionalização. Aprender com 

o(s) outro(s) e suas experiências é um momento chave da formação continuada, 
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pois são possibilidades reais que oportunizam reflexões fundadas na ação concreta 

com as crianças e no desafio cotidiano da escola. 

  
[...] eu achei fantástica a organização, porque você trazia a 
experiência da sua [instituição], ouvia a experiência de outras 
pessoas, então ficava aquela partilha. Era muito rico!!! (Cora, 
Coordenadora Pedagógica, Almeida) 
 
Sim, o PNAIC tem algo muito interessante, e único dele, porque 
traz essa possibilidade de escutar o professor, e do professor 
escutar outros professores. Geralmente, quando a gente participa 
de outras formações continuadas é mais assim escutando, lendo, 
respondendo alguma coisa. Mas, o PNAIC, ele adentra mesmo na 
nossa prática. São atividades que a gente faz junto com as crianças 
lá na sala de aula. Então, assim, é interessante essa sistemática da 
formação do PNAIC. Era para ter sempre. (Adélia, Professora, 
Almeida) 
 
 
[...] Mas, uma coisa muito boa que, realmente, eu gostei bastante, foi 
a possibilidade de estar junto com outros colegas de trabalho do 
Município. Porque eu não tinha tido essa experiência ainda aqui em 
Belmonte. E aí a gente estava junto com pessoas que trabalhavam 
na Zona Norte, lá não sei onde, aqui na Zona Sul, da Zona Oeste e 
isso trouxe uma riqueza de conversa, de diálogo e de trocas que eu 
achei muito bacana porque a gente começou a conhecer um 
pouco das práticas dos nossos colegas quando falavam, 
quando apresentavam, quando traziam os trabalhos. Foi muito 
bom! (Nísia, Professora Cursista, Belmonte) 
 
 
Sim, ela [formadora local] também permitia compartilhamentos. Se 
não me engano a gente compartilhava experiências que trazíamos 
de outras instituições, e a gente poderia ver como isso acontecia nas 
outras instituições e isso nos dava ideias. O bacana de se trocar 
experiências é isso. A gente acaba tendo ideias e o que é bom a 
gente copia e faz na nossa sala também.  E isso é legal! 
(Roseana, Professora Cursista, Marialva) 
 

 

Para as cursistas, a oportunidade de troca entre os pares, o compartilhamento 

de experiências se ancora na ideia de Tardif (2004, p. 87) quando afirma que “[...] 

outra fonte de aprendizagem do trabalho é a experiência dos outros”. Essa fonte de 

aprendizagem só é possível pelo reconhecimento do seu próprio inacabamento, ou 

seja, a professora se reconhece incompleta, inacabada e se mobiliza para o 

encontro com seus pares na possibilidade de um “acabamento ainda que provisório” 

(NOVAIS, 2018).  
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Nóvoa (1995, p. 27) afirma que “práticas de formação que tomem como 

referência as dimensões coletivas contribuem para a emancipação profissional”, e 

isso nos ajuda a vislumbrar um possível caminho para pensar a formação 

continuada, pois nesse aspecto, as professoras cursistas atribuíram a troca/partilha 

de experiências entre os pares como um momento importante na organização da 

formação que corrobora para a aprendizagem profissional.    

6.5 O trabalho pedagógico com a leitura e a escrita 

 

 Como vimos na segunda seção desta tese, o trabalho com a leitura e a escrita 

ainda suscita muitos debates no campo acadêmico e nas instituições de Educação 

Infantil. As discussões são em torno dos objetivos do trabalho pedagógico com a 

leitura e a escrita, e o modo como os professores articulam/desenvolve a cultura 

escrita no contexto das instituições de Educação Infantil. Questões como: é ou não 

para alfabetizar na Educação Infantil? São sempre ponto de pauta em eventos 

formativos.  

Consideramos que não se trata desse dualismo, mas na verdade essas 

questões estão subjacentes as nossas concepções de criança, infância e sua 

educação. Avançamos muito na concepção de criança ativa, competente e com 

agência própria (SARMENTO, T; OLIVEIRA, 2020), no entanto, isso ainda se 

constitui um desafio para as professoras, pois como considerar essa criança 

competente, com agência em uma sociedade que ainda continua submetida a 

“noção de educação das crianças como preparação para vida produtiva” (CORSINO 

et. al, 2016, p. 15)?  

Nesse contexto, que concepções sobre o trabalho pedagógico dessas 

professoras estavam subjacentes antes da formação? Que contribuições sobre o 

trabalho pedagógico com a leitura e a escrita a formação teve para os participantes 

em suas diferentes instâncias? No percurso formativo assumimos as proposições do 

material da formação, Coleção Leitura e Escrita (BRASIL, 2016), na qual se ancoram 

nas proposições de Bakhtin (2011; 2016) e Vigotski (1998; 2009) em que 

consideram [...] as interações verbais, tanto na modalidade oral quanto na escrita, 

como um fenômeno social que ocorre a partir das condições concretas de vida das 

crianças. (CORSINO et. al; 2016, p. 19) 
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Smolka (2012) afirma que não se aprende e não se ensina a ler e a escrever, 

mas se aprende a usar uma forma de linguagem. Assim, o trabalho pedagógico com 

a leitura e a escrita precisa oportunizar diferentes formas de interações verbais, não 

verbais e multimodais (CORSINO et. al, 2016). O cerne no trabalho é a ampliação 

das experiências das crianças, oportunizando a elas práticas orais em que possam 

narrar o vivido, falar de suas experiências cotidianas, argumentar com seus colegas 

e professoras, ou seja, “criar situações cotidianas de ouvir as crianças 

verdadeiramente, em que elas possam relatar fatos, contar experiências, opinar e 

falar dos seus sentimentos em relação a essas experiências” (LOPES, 2016, p. 13) 

Em situações de leitura é preciso oportunizar diferentes práticas – seja como 

leitor, ouvinte, expectador – de leitura, ampliando a diversidade de formas de ler os 

diferentes textos e seus suportes que se apresentam cotidianamente para as 

crianças. Pois, em casa ou nas instituições educativas, elas interagem com 

calendários, listas de palavras (lista aniversariantes da turma, lista de crianças da 

turma), placas de trânsito que observam no caminho para a escola, nos livros 

literários que tem na escola e assim o “leitor vai sendo formado nessa diversidade de 

formas de ler, intenções e usos dos textos e seus suportes” (CORSINO et. al, 2006, 

p. 24). 

No contexto dessa discussão, corroboramos com a síntese de Corsino et. al 

(2016) de que  

A escrita é uma linguagem, não se escreve para comprovar uma 
hipótese ou mostrar habilidades, escreve-se quando se tem o que 
dizer para si mesmo ou para o outro, quando se quer registrar para 
não esquecer. Portanto, para se apropriarem da linguagem escrita, 
as crianças precisam viver situações reais e significativas em que a 
escrita seja relevante e necessária. (2016, p. 42) 

 

Portanto, o objetivo da formação foi o de promover “referências teóricas e 

práticas sobre o papel da Educação Infantil no processo de apropriação das 

linguagens oral e escrita pelas crianças” (BAPTISTA, 2022, p.17). Contudo, quando 

a formação foi anunciada, no âmbito de um programa de professores alfabetizadores 

e no contexto político e socioeconômico que estávamos vivenciando, houve de 

imediato uma “reação” por parte dos participantes da pesquisa. Para a formadora 

Cecília e a cursista Cora, a preocupação com uma “antecipação de conteúdos” e 

uma  “escolarização”, aqui compreendida como etapa preparatória para o Ensino 
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fundamental, eram questões que permearam os sentidos das participantes no início 

da organização da formação.  

 

[...] Outra preocupação que a gente tinha também é porque o 
Pnaic é associado alfabetização, e a gente não queria que fosse 
esse peso de escolarização ou que desvirtuasse essa questão 
de antecipação de “certos conteúdos” do ensino fundamental 
para educação infantil, como “Agora tem que alfabetizar na 
educação infantil”, algo desse gênero. Mas, fomos bem felizes 
porque a própria escolha do material que subsidiou o Pnaic na 
educação infantil, acho que nos deu a possibilidade de fazermos o 
que a gente acreditava, que é justamente a questão de que na 
educação infantil a criança possa vivenciar e experimentar as 
múltiplas linguagens, e é lógico que aí a gente tem a linguagem 
escrita e oral, e a linguagem escrita envolve a questão da leitura e 
escrita. (Cecília, Formadora Regional, Natal) 

 

Inicialmente as professoras ficaram um pouco receosas, com medo 
de ter aquela questão da escolarização. Vixe! Então agora vai ter a 
escolarização da Educação infantil? Porque se falava muito da 
questão da leitura e da escrita. Mas, quando começaram os 
encontros, nós fomos vendo que não era assim, que era 
exatamente para reforçar o que a gente já trabalhava, as nossas 
práticas de leitura e de escrita, partindo da leitura espontânea, a 
leitura, a contação de história. São coisas que a gente já fazia 
em nosso cotidiano. (Cora, coordenadora pedagógica, Almeida) 

 

Contudo, ao passo que a formação era desenvolvida nos polos formativos e 

nos contextos locais, algumas propostas com a linguagem escrita compartilhadas na 

formação eram ressignificadas pelas participantes. Vejamos: 

 
Uma aprendizagem que o Pnaic me trouxe, é que era possível 
sim, fazer leituras diárias de diferentes gêneros de leitura para 
as crianças. Eu vi que podia fazer de outras formas, com outras 
coisas, que não poderia abordar de outras... Outros gêneros 
mesmo que... Ia cativando, trazendo mais esse conhecimento para 
as crianças. (Eva, Formadora Local, Marialva) 

 

 

Eva retoma situações diárias com a leitura, quando afirma que é “possível 

sim, fazer leituras diárias de diferentes gêneros” como parte da rotina, na qual atribui 

sentido ao trabalho com a literatura cotidianamente, seja pela leitura oral de bons 

livros literários48, ou pela exploração livre e sozinha das crianças em um momento 

previamente planejado com um acervo disponível na sala, através do “cantinho de 

 
48  
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leitura” e/ou caixa literária. E ainda, através do acesso e manuseio pelas crianças de 

diferentes  portadores, suportes e gêneros textuais que podem ser disponibilizados 

através de um cartaz com a lista de nomes das crianças da turma, da leitura da 

rotina e/ou agenda do dia, da identificação dos materiais da sala e das crianças, ou 

seja, “possibilitando que a criança compreenda os múltiplos papéis da leitura e da 

escrita – estéticos e utilitários – na sociedade em que vive. (GALVÃO, 2016, p. 32) 

Ainda na organização dos diferentes suportes textuais, a formadora Zila 

destaca  a importância do modo de organização desses portadores textuais, por 

exemplo, quando a professora deve realizar a escrita de um cartaz.  Zila relembra a 

importância de chamar as crianças para se posicionarem atrás da professora para 

que elas observem a forma da escrita, a posição da mão, que se escreve da direita 

para a esquerda, entre outros aspectos gráficos da escrita.  

 
Quando Auta chega. Ela pega o papel madeira para escrever, aí 
ela parecia que ela estava se vendo na sala dela e aquilo para 
mim foi muito importante como formadora, porque como eu não 
estou na sala com as crianças... Eu... Posso esquecer! Eu digo: 
Olha só gente. Que... Que sutileza e ao mesmo tempo que toque ela 
deu. Ela diz: Olha só! Quando vocês estiverem sendo a escriba, que 
nós vamos ser escriba todos os dias ou não... Um dia sim, um dia 
não, já que a gente ‘tá’ falando de atividade de leitura, atividades 
de escrita, então vocês posicionem de forma... Ou então 
chamem as crianças para ficar aqui atrás de você. Gente! 
Naquela hora ali eu achei tudo. É como se eu, vou ser muito 
sincera eu não tinha... Não ‘tava’ lembrando... Não tinha lembrado. 
Eu então achei aquilo precioso: Oh! Posiciona as crianças, convida 
as crianças a ficar aqui ó (apontando para as costas com as mãos), 
porque ela vai observar teu corpo, que a gente escreve da esquerda 
para direita... E ela foi fazendo com a fluência... E parecia que eu 
estava vendo-a lá na sala de aula dela. Então isso foi muito rico para 
mim como formadora, porque eu peguei isso e estava com as 
professoras e fiz... Dessa forma... E depois citei: Olha gente, quando 
eu estava estudando junto com a formadora que ela fez isso eu achei 
de uma riqueza... Eu sei que vocês fazem isso todos os dias, mas 
não custa nada lembrar. A posição que ficou. A posição da folha... 
Então, eu disse: menino, já valeu aqui tudo, conhecer essa menina." 
(Zila, Formadora Local, Belmonte) 

 

 

Nesse trecho, a formadora local narra uma aprendizagem sobre a postura da 

formadora ao descrever como em uma situação de registro coletivo, a professora 

deve se posicionar para a escrita de um cartaz, e isso reverbera na experiência de 

uma cursista. 
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Mas eu lembro que uma coisa que parece simples, mas que chamou 
muita atenção nossa lá, é que a gente tinha o hábito na educação 
infantil de sentar em roda e de ser muito escriba, de escrever muito o 
que eles falam, o que eles sabem sobre o tem em estudo, o que eles 
gostariam de aprender, no final do estudo o que eles aprenderam 
sobre determinado tema e faz uma lista, escreve convite, escreve 
receitas, escreve poemas, letras de música, que a gente tinha a 
mania de escrever em roda, no chão, com o papel no chão, e a gente 
não tinha parado para pensa sobre, mas lá a formadora, a 
mediadora trouxe uma abordagem que você tem escrever isso, 
que você pode até fazer roda, mas a professora tem que estar 
numa posição com o texto assim no vertical e você em pé numa 
posição em que todos estejam vendo, numa posição correta, 
olhando a letra, eu achei isso tão interessante, porque veja só, 
você se senta na roda como a gente sempre fazia e você escreve 
assim, Milena (mostra papel na horizontal), a criança que está lá 
do outro lado, ela está vendo a letra ao contrário, parece uma 
reflexão simples, mas eu nunca tinha parado para pensar, 
entendeu. A criança está do lado contrário do sentido da letra. Então 
assim, você aproveita mais esse momento de escrita e de leitura, né, 
com as crianças, se você colocar o papel assim (mostra folha na 
vertical) e você vai escrevendo assim, de forma que todos estão na 
mesma posição e vendo o que você está escrevendo. Então, você 
colocar o papel na vertical, seja cartaz, cartolina, papel madeira no 
sentido do quadro, você cola lá e você escrevendo (continua com um 
papel na vertical e faz movimentos de escrita), que você vai vendo 
melhor o sentido da escrita, que é da esquerda para a direita, né, de 
cima para baixo, e a posição de cada letra, entendeu.  Eu nunca 
tinha visto isso, ninguém nunca tinha me orientado isso em 
nenhum curso que eu passei, nem na UFRN, nem UNP, em canto 
nenhum, nem nas formações do [cita o nome de uma escola 
privada]. Eu achei muito interessante, porque parece uma coisa 
simples, mas eu acredito que faz toda a diferença na forma 
como a professora está apresentando a escrita e como a criança 
está vendo, quem está do lado dela está vendo a letra no sentido 
correto, né, mas quem está da metade da roda para lá, está vendo 
tudo ao contrário, a letra no sentido contrário, a escrita, ela está 
vendo numa posição bem diferente do que realmente é, isso me 
chamou muita atenção. (Rachel, Coordenadora Pedagógica, 
Belmonte) 
 
 
Eu lembro muito que essa questão da estética da escrita, que eu 
sempre fui muita mais livre, mais zen, eu fiquei mais atenta no curso. 
Como se escrever, de que forma, de cá para cá, de lá para cá; e 
se vai escrever, não vai ser na roda, porque o menino não vai 
ver de cabeça para baixo. Tem toda uma organização neural e 
assim... Eu lembro que... Se perguntar uma coisa do PNAIC, ‘Pei e 
Puf’ – tirando outras coisas – vai ser essa questão organização da 
estética, da organização da escrita para essa criança se organizar 
mentalmente. (Salizete, Professora Cursista, Belmonte) 
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Nesse primeiro bloco de narrativas conseguimos vislumbrar uma ampliação 

da formação, ou seja, a formadora regional discutiu sobre um determinado aspecto 

que foi ressignificado pela formadora local, levando essa discussão/reflexão para os 

cursistas de seu município. E vislumbrar isso no processo formativo de certo modo 

responde às inquietações iniciais da formadora regional Cecília: “a gente não tá 

fazendo a formação com o professor mesmo, que tá lá na sala de aula, a gente tá 

fazendo com alguém que vai ser multiplicador, e como é que isso vai ser multiplicado 

para esse professor?” (Cecília, Formadora regional). Nesse caso em específico, algo 

que foi estudado, discutido na formação regional reverberou na formação em 

contexto local. Ainda assim, compreendemos que os discursos que circulam nos 

contextos sociais não são apropriados pelos sujeitos de modo imediato. Ao contrário, 

é no movimento de apropriação, que é de conversão/significação, que os sentidos 

em suas diferentes condições de apropriação, são transformados, reelaborados 

pelos próprios sujeitos.  

 Nos próximos dois blocos de narrativas, conseguimos vislumbrar essa mesma 

ampliação/propagação, nesse caso a aprendizagem era sobre a diferença entre ler e 

contar histórias, tema estudado/discutido em nosso 3º encontro regional.  

 
A outra foi uma das coisas que eu mais aprendi. Que a gente, às 
vezes, é uma coisa bem simples e a gente não se atenta. Que nós 
trabalhamos a diferença entre ler e contar. Ler quando você está 
com o livro, você está fazendo a leitura das palavras ou você 
está lendo para as crianças. E contar é quando a gente utiliza 
algum recurso e a gente não está ali focada no que o livro diz, 
que a gente, às vezes, até incrementa algumas coisas. Então, eu 
me lembro que a gente tinha que apresentar uma prática dessa e a 
gente escolheria uma história para a gente ler ou contar para 
crianças. Me lembra que foi uma aprendizagem que ficou bem 
tocante... Do PNAIC foi isso. Entre ler e contar que eu fiquei “aí meu 
Deus". Tão fácil e a gente nunca tinha parado para refletir sobre isso. 
(Adélia, Professora cursista, Almeida) 
 
 
 
Teve um dia que pra gente ficou bem significativo, que foi a 
diferença entre leitura e contação de história, porque a gente 
fazia isso, mas nunca nos deparamos para pensar sobre essa 
questão. Normalmente nós fazíamos muita contação de história 
porque utilizávamos muitos recursos, aí tinha algumas professoras 
que fazia muita leitura. Aí percebemos, principalmente nesse 
momento coletivo, que na contação de história as crianças se 
sentiam mais atraídas, até pela questão dos recursos que nós 
utilizávamos. Então foi uma coisa que nós ficamos encantadas, eu 
lembro que na época nós discutíamos: - meu Deus! A gente nunca 
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parou para pensar numa coisa tão simples. (Cora, Coordenadora 
Pedagógica, Almeida) 

  

 

Para Corsino et.al. (2016, p. 26) “a leitura abre um espaço discursivo dialógico 

entre o leitor e a obra no conjunto povoado de diferentes vozes: das ilustrações, dos 

personagens, do autor, do narrador, do projeto gráfico, das ideologias”. Nesse 

contexto, as narrativas das duas cursistas refletem sobre a diferença entre ler e 

contar história. Quando Adélia (professora cursista) diz “ler quando você está com o 

livro, você está fazendo a leitura das palavras ou você está lendo para as crianças”, 

ela retoma algumas ideias propostas por Sepúlveda e Teberosky (2016, p. 61) 

quando propõem que “[...] a leitura e o comentário de livros de histórias são 

excelentes atividades para promover o desenvolvimento da linguagem infantil”, 

porque expõem para as crianças uma linguagem variada e contextualizada, bem 

como a leitura de livros gera situações em que o adulto e as crianças compartilham o 

mesmo foco de interesse e atenção e por fim, a “leitura de histórias ajuda a aprender 

linguagem porque requer participação ativa e responsiva em torno do significado do 

que está escrito e ilustrado nos livros” (SEPÚLVEDA E TEBEROSKY, 2016, p. 61).  

Essa leitura de livros, ou seja com o livro na mão possibilita ao professor a  

leitura em voz alta de livros que leva as crianças a palavra, que lhes ajuda a (re)criar 

outros mundos e outros sentidos. É importante apresentar para as crianças o livro 

que será lido - comentar o título, indicar quem são o escritor e o ilustrador - para que 

elas construam seu repertório de escritores e ilustradores favoritos. Assim, ao ouvir 

diferentes histórias, as crianças vão construindo um mundo de textos que alimentam 

sua imaginação. 

E essa prática de “ler com o livro na mão” explorando todas as suas 

potencialidades, diferencia-se da narrativa oral, da contação de uma história. Adélia 

(professora cursista) retoma  que “[...] contar é quando a gente utiliza algum recurso 

e a gente não está ali focada no que o livro diz, que a gente, às vezes, até 

incrementa algumas coisas”. Segundo Sepúlveda e Teberosky (2016, p.73) “a 

narrativa oral de textos é uma atividade na qual diferentes procedimentos 

associados à reprodução de discursos entram em ação, como a citação, a paráfrase, 

a repetição, o comentário, entre outros.”   

Cora (coordenadora cursista) retoma que no cotidiano de sua instituição era 

muito comum a “contação de história porque utilizávamos muitos recursos”, segunda 
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ela, porque “na contação de história as crianças se sentiam mais atraídas, até pela 

questão dos recursos que nós utilizávamos”. É no momento da reflexão sobre 

práticas de leitura que as cursistas se confrontam com a própria prática, 

compreendendo a diferença de modalidade e ressignificando a experiência já vivida.  

Essa última narrativa também retrata a repercussão da formação no trabalho 

pedagógico com as crianças, em que no 4º encontro regional buscamos reafirmar as 

diferentes possibilidades das crianças vivenciarem a cultura do escrito, 

especialmente por meio de cantigas e canções. De acordo com Galvão (2016, p. 26) 

“é no contexto das interações e interlocuções, nos espaços lúdicos das brincadeiras, 

dos jogos de linguagem, das cantigas e dos poemas, das histórias e dos relatos que 

as culturas do escrito são vividas pelas crianças”.  

 É nesse contexto que Tatiana (professora cursista) retoma uma vivência no 
contexto formativo: 
 
 

Eu lembro que em um dos encontros a formadora trabalhou 
conosco uma música chamada a casa do Zé, ao vê-la  
desenvolvendo essa cantiga, gostei muito e resolvemos, eu 
juntamente com minha colega de sala, trabalharmos com as 
crianças da nossa turma a referida música, para a minha sala e 
os pequenos amaram. Não lembro muito bem, se foi “na casa do 
mestre André”, mas era uma música que falava de movimento 
corporal, que trabalhava a questão do corpo. E ela trabalhou na 
formação com a gente. E eu disse para a minha colega: - vou levar 
essa música para a minha sala de aula! Então a gente trabalhou 
essa música com as crianças, e eu contei a ela no outro encontro, e 
foi um resultado bem satisfatório. As crianças amaram e ainda 
pediram para repetir outras vezes, para dançar com elas, cantar 
outras vezes, ficaram pedindo e a gente cantando novamente." 
(Tatiana, Professora cursista, Trancoso)  
 
 

 Essas narrativas nos apontam que o objetivo inicial/foco temático da formação 

é atingido, o que dizemos com isso? Que alguns elementos/conteúdos da formação 

reverberam nas palavras e nos sentidos das professoras cursistas. Embora, é 

necessário compreender que outros sentidos reelaborados, ressignificados podem 

se distanciar do proposto/vivido na formação, como podemos observar no trecho a 

seguir:  

 

[...], os materiais reciclados que a gente fazia as atividades, as coisas 
que as meninas levavam, os textos eram… me lembro de mais de 
uma novidade que a menina levou, uma casinha feita com latas 
de leite... menina, foi um sucesso, toda a escola, todos os 
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professores vieram ver essa casinha. Sempre no curso a gente 
levava alguma novidade para trabalhar na sala de aula, sempre, 
sempre. [...] Foi a formadora que levou como novidade, isso aí eu me 
lembro. A gente chegou e já tinha essa casinha. [...] Não, era uma 
casa com as letras, ela levou com as letras do alfabeto, e dali 
surgiram várias ideias. Me lembro que eu trabalhei com sílabas, já 
teve outras colegas que foram com animais, era bem sugestiva 
essa casa, e ela ficava grande, ela ficava uma casa enorme, não 
tão pequena, na sala sempre que você entrava dava aquela 
visibilidade, chamava a atenção das crianças... foi muito legal, me 
lembro demais dessa casa. (Ruth, Professora cursista, Castelo 
Mendo) 
 

 

Acho que o avanço de acordo com aqueles textos que a gente leu ali, 

que a gente trabalhou, como você trabalhar melhor, principalmente 

com os jogos com as crianças, alfabetizar as crianças através dos 

jogos. Eu acho que eu avancei muito nessa parte, eu senti 

dificuldade em trabalhar jogos com as crianças e eu acho que 

dei um avanço muito bom pelo que eu aprendi lá junto com as 

colegas e a formadora local. [...] ela já tinha um cantinho lá que 

sempre quando a gente chegava, a gente já podia observar 

aqueles jogos que ela colocava no canto, porque era sempre 

novidades, ela sempre levava alguma coisa de novidade, e 

sempre tinha dois, três tipos de jogos, e a gente ali tinha aquele 

momento que ela ia mostrar como é que poderia trabalhar e dali você 

também já tinha outra criatividade para… E eu acho que a partir 

daquele curso, eu consegui alfabetizar melhor ainda meus alunos 

porque eu trabalho muito hoje com jogos, eu não sabia do estilo que 

hoje eu sei, aprendi muito mais e alfabetizo mais rápido as minhas 

crianças, eu me preocupava muito com essa parte de alfabetizar.  A 

criança aprende muito brincando se a gente souber ensinar a ela. É 

muito melhor os jogos educativos. (Ruth, Professora cursista, Castelo 

Mendo) 

 

 Essas narrativas chamam a atenção porque em nenhum momento dos 

encontros regionais foi discutido práticas de linguagem escrita com letras isoladas, 

com sílabas, ou ainda com material reciclado ou jogos para alfabetizar. Ou seja, 

essa proposição foi algo que partiu de reelaborações/ressignificações do(a) 

formador(a) local do município, e tal iniciativa novamente chama a nossa atenção e 

gera preocupação: Que reelaborações, omissões e acréscimos são realizados pelos 

formadores?  

 A extensão de nossa pesquisa não dar conta de responder a essas 

inquietações, porém, os sentidos das participantes nos possibilitaram inferir que 

estamos conseguindo alcançar, junto as professoras cursistas, a compreensão de 
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que o trabalho com a linguagem escrita e indissociável das outras linguagens e que 

o “objetivo da Educação Infantil não é a alfabetização stricto sensu” (GALVÃO, 2016, 

p. 26), mas sim, um trabalho com a linguagem escrita que exerça funções sociais 

relevantes para as crianças.   

6.7 Limitações da formação 

 

 Nesse bloco de narrativas temos um compilado de registros das participantes 

sobre as limitações da formação, e praticamente em uníssono as limitações foram 

sobre o tempo de execução da formação, ou seja, o seu aligeiramento.  

 Esmiuçando as falas identificamos ainda apontamentos como a importância 

do monitoramento:  

 

Eu aumentaria esse tempo - o tempo de carga horária, tempo de 
estudo que é importante, para a gente não fazer as coisas com essa 
agonia, que às vezes a gente fica agoniado que temos que dar conta, 
[então] seria essa questão do tempo da carga horária; o outro 
também é essa questão do acompanhamento. Como você vai 
acompanhar um grupo de uma diversidade de municípios, não tem 
como, não é? Então o acompanhamento, eu acho que ajudaria essa 
formação local, é uma das questões que nos ajudaria muito. Essas 
duas questões: aumentar a carga horária, tanto sala de aula 
quanto nos estudos com os formadores regionais, e 
acompanhamento dos professores. Esse acompanhamento é 
muito importante porque quando você acompanha uma prática essa 
prática lhe dá pistas para você trazer para a problematização em 
sala, [por exemplo], você olha aquela prática, você acompanha a 
prática daquele cursista, daquele formador, quando você volta não é 
só ele falando entendem, porque a gente tinha essa retomada, mas a 
retomada é ele ou ela dizendo que: ”Eu fiz assim, eu fiz assado”, tem 
um relatório, mas se a gente tivesse a possibilidade de acompanhar 
essa prática (o olho vendo), com certeza esses elementos, trazendo 
para a sala, a gente avança muito, eu penso assim. (Lygia, 
Formadora Regional) 
 

  

O tempo para utilização, o estudo dos textos da Coleção Leitura e a ausência 

do material impresso contribuiu para o seu não reconhecimento entre os cursistas, 

pois como afirma Auta (Formadora Regional) “[...] para alguns professores aquilo era 

a biblioteca deles”.  

Eu pensei que o aligeiramento foi um dos aspectos negativos nesse 
Programa especificamente, nessa formação da Educação Infantil. 
Talvez a adequação do material para o tempo que esse Programa 
teve. Eu ‘tô’ falando do Pacto da Educação Infantil. Porque a gente 
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percebia que houve uma não conexão daqueles volumes de 
materiais, extremamente significativos. Porém, que ele não 
‘tava’ adequado para carga horária que o curso destinava. 
Então, havia uma dissonância. Não havia uma unidade. [...]na 
Educação Infantil eles não tiveram o acesso a um material 
completo. Então, dependendo da Prefeitura eles tinham um ou 
outro texto. E esse material completo era como uma biblioteca. 
Porque para alguns professores aquilo era a biblioteca deles. Alguns 
tinham aquele material como, se não único, o material de consulta 
mesmo. (Auta, Formadora regional) 
 
 

E essa ausência de material reverberou na fala de outros participantes como 

as formadoras locais, bem como a importância de uma atuação mais próxima da 

coordenação local, que era aquela pessoa responsável por fazer a articulação entre 

a instituição formadora e o município.  

 

Por exemplo, uma coisa que eu senti falta na nossa formação lá era 
ler mais sobre o próprio material, o projeto leitura e escrita. [...] 
Mas, de fato, o tempo da formação é para ser ampliado. [...] eu 
acho que o ambiente de formação precisa ser encantador de alguma 
forma. Mas, eu acredito que são os recursos mesmo que não dão 
essa condição, não é!? O horário. Como nós passávamos o dia e o 
horário da tarde fica bem penoso, então, eu acredito que uma pauta 
também com mais movimento... Com mais movimento no turno da 
tarde digamos assim.  Deixe-me ver. O que mais? Ah! Também, foi o 
que eu sinto bastante, eu precisava de uma coordenação mais 
próxima, com clareza, como é que se dá o andamento de uma 
formação grandiosa como essa. Então, se eu tenho uma 
coordenação Estadual, que naturalmente deve passar para a 
coordenação local, e essa coordenação tem que ‘tá’ muito 
próxima desse grupo alimentando as dúvidas, tirando dúvidas, 
discutindo, problematizando, dando feedback para a própria 
coordenação maior. Porque isso também ajuda o programa. 
(Zila, Formadora Local, Belmonte) 
 
 
O único problema é que no final a gente perdeu um pouco o 
ritmo porque houve uma questão de administração no município 
(prefeito cassado, mudou de gestão).  E aí como as pessoas que 
dava assistência, que era a coordenadora local né, saíram da 
secretaria, então a gente perdeu aquele ritmo, foi interrompido. 
A gente queria retomar depois em um outro momento, quando a 
gente não tinha mais aquele pique. [...]Então assim, eu acho que isso 
é um grande problema. Tanto é que quando começou o curso era 
uma turma e quando terminou já teve que ser… uma boa parte de 
pessoas já não estavam mais. (Marina, Formadora Local, Trancoso) 
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As narrativas das professoras cursistas apontam também esse aligeiramento 

da formação como a principal limitação do percurso. Sente necessidade de mais 

espaço de discussão para cada temática. 

 

É… apesar dos roteiros que eram apresentados nos grupos serem 
de grande relevância para o nosso trabalho, eu acredito que o 
espaço de tempo entre um e outro foi muito longo, e que a duração 
do curso poderia ter sido maior para que a gente pudesse 
aproveitar mais. (Clarice, Coordenadora Pedagógica, Castelo 
Mendo)  
 
 
Eu avalio que era necessário mais tempo, mais encontro e mais dias 
na semana. Porque por exemplo  a formadora iniciava  um tema de 
repente a gente estava trabalhando sobre como trabalhar a oralidade 
na rotina, e trazia de forma breve todo o contexto relacionado a 
temática rotina. Da gente discutindo em sala, e ouvindo a nossa 
opinião. E de repente as horas se passavam tão rápido, não  era 
possível discutir tudo que deveria ter sido  abordado através da 
troca  das nossas experiências  cotidianas. e concluir toda 
aquela abordagem. Então na minha opinião deveriam ser de 2 a 
3 dias, pois assim  seria possível dar  continuidade e fazer o 
fechamento do tema. (Tatiana, Professora cursista, Trancoso) 
 
 
Eu acredito que principalmente, no final do curso. Eu acho que 
no final do curso foi insuficiente. Quando a gente achou que ia 
ter mais, aí acabou! Durante a cada dia não... se concluiu o que se 
tinha para concluir, a pauta ela sempre concluía o que tinha para se 
fazer, e a gente sabia que ia ter mais no próximo encontro. Então, a 
gente sempre guardava as expectativas para o próximo e assim 
concluindo. Mas, ao final do curso, eu achei que ficou a desejar. 
(Roseana, Professora Cursista, Belmonte) 

 

 

 Ao longo desta seção, buscamos apreender e analisar os sentidos produzidos 

pelos sujeitos participantes sobre a formação do Pnaic/RN (2017). Nesse processo 

tivemos um duplo desafio: compreender como a totalidade se revela na 

singularidade (KRAMER, 2001) e não perder de vista o “lugar de fala” das 

participantes, seu contexto material e concreto na produção de seus enunciados. 

Desse modo, nesta seção transitamos no “terreno das descobertas” e no espaço de 

interlocução do “eu e o outro” (JOBIM E SOUZA; ALBUQUERQUE, 2012) em um 

processo dialógico de produção do conhecimento, compreendendo que cada sujeito 

– seu tempo, seus espaços e suas histórias – ocupa um lugar único no processo 

vivido. Desse modo, reconhecendo a provisoriedade de nossa produção, realizamos 
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em nossa próxima seção o exercício de (re)elaborar nossos sentidos sobre a 

pesquisa, produzindo nossas considerações finais. 
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7 Considerações Finais 

 

Para que possamos disputar uma ideia tão simples e ao mesmo 
tempo tão potente!!! 

Para empoderar as mulheres, as crianças, as professoras. 
Se cada professora que participar desse Pnaic, ler e debater as 

ideias que estão nessa coleção... 
Se elas tiverem lido ao menos um livro de literatura e se 

emocionarem com ele... 
Se tiverem desejado continuar lendo e estudando, porque 
entenderam que há uma maneira de conduzir o cotidiano 

pedagógico que respeita as crianças, e por fazê-lo possibilita para 
elas uma outra experiência como docente... 

Terá valido a pena! 
( BAPTISTA, 2017) 

 

 

Ao longo de nosso trabalho buscamos uma interlocução entre o campo da 

Formação continuada de Professores e o contexto da Educação Infantil. 

Observamos que a inclusão da Educação das crianças de 0 a 5 anos como etapa 

obrigatória da rede de Educação básica contribuiu para uma amenizar um quadro 

histórico de desigualdades educacionais, porém, esse avanço que se traduz na 

obrigatoriedade da matrícula a partir dos 04 (quatro) anos de idade, aponta desafios 

para as instituições de formação de professores, para as redes de ensino e para as 

instituições educativas, que são repensar suas concepções e práticas, considerando 

as especificidades das crianças dessa etapa educativa.  

É necessário compreender as crianças como sujeitos ativos, competentes, 

que participam e interferem na realidade, mas, que sofrem a ação da estrutura social 

em que estão inseridas. É nesse contexto que se encontram os adultos e seus pares 

e se dá seu processo de constituição humana, na relação com os outros e na 

interação com os objetos da cultura. Os adultos assumem responsabilidades por 

processos de mediação e inserção das crianças em experiências culturais, 

especialmente em instituições educativas, na qual devem favorecer situações de 

interações e brincadeiras, compreendidas como experiências próprias das culturas 

infantis e forma privilegiada de expressão da criança. 

A etapa da Educação Infantil, em seu ordenamento legal apresenta 

orientações gerais para que os adultos organizem propostas pedagógicas, tomando 

como eixo as interações e brincadeiras, que favoreçam o acesso a vivências 

culturais, ao convívio com a natureza e a ampliação de experiências de 
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aprendizagem, isso implica compreender as múltiplas linguagens e a brincadeira 

como elementos articuladores entre saberes e conhecimentos (KRAMER, 2013).  

A partir desses requisitos iniciais para atuação pedagógica junto a crianças 

pequenas, a formação de professores para essa etapa assume um duplo desafio: ter 

acesso a formação inicial que garanta o respeito as necessidades e especificidades 

das crianças de 0 a 5 anos, que propicie as crianças experiências com múltiplas 

linguagens, superando práticas adultocêntricas e preparatórias para o Ensino 

Fundamental, e ainda garanta uma carreira docente com jornadas de trabalho com 

piso salarial digno, tempo de planejamento e formação continuada.  

Como vimos, o direito a formação continuada para professores da Educação 

Infantil sempre foi atravessado por tensões e debates no campo político. Por isso, 

nossa pesquisa focaliza a formação continuada para professoras da educação 

infantil no contexto de um programa de formação de professores alfabetizadores. No 

curso das mudanças políticas, a edição do Pnaic (2017/2018) torna-se um “arranjo” 

como resposta as reivindicações da área de Educação infantil. No entanto, essas 

mudanças, além de desconsiderar o percurso de construção dessa formação, que 

contou com uma pesquisa interinstitucional sobre o lugar da linguagem oral e escrita 

na Educação Infantil, com intenso debate acadêmico entre o MEC, UFMG, UFRJ, 

UNIRIO e outras instituições parceiras, provocou controvérsias na área e 

preocupação de uma possível antecipação para crianças de 0 a 5 anos de 

experiências próprias/específicas do Ensino Fundamental. 

É nesse momento que as narrativas de 16 mulheres, que assumiram distintos 

papéis no percurso formativo, nos ajuda a compreender de que modo as ações 

realizadas no contexto do Pnaic se aproxima das proposições iniciais da formação, 

tal como ela foi pensada originalmente. E ainda, que desencontros/dissonâncias os 

sujeitos participantes evocaram em seus discursos, que nos ajuda a repensar 

contextos de formação continuada que respeite/considere as necessidades dos 

sujeitos que dela participa.  

Em nossas análises, buscamos olhar para as narrativas das professoras e 

compreender o universo da formação. Além disso, identificamos que os enunciados 

dos sujeitos que participaram da pesquisa eram repletos de ecos e ressonâncias de 

outros enunciados (BAKHTIN, 2016). E isso, ajudou a superar uma preocupação 

inicial que estava subjacente aos modos de como as formadoras locais, se 

apropriava da formação, na verdade, elas reelaboram seus saberes e 
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contextualizam as suas vivências para organizar a formação local. Mesmo 

considerando que o tempo entre a formação regional e a formação local era exíguo, 

elas se apropriavam de jeitos, modos de falar, de explanar e do material utilizado 

para estruturar a sua formação, ainda que embora em alguns momentos suprimia, 

refutava, reconfigurava, mas ainda assim, vivia o mundo das palavras do outro 

(BAKHTIN, 2017).  

 Compreender como elas se apropriaram, no sentido de pertencer e participar 

de práticas sociais (SMOLKA, 2020) de formação docente, de jeitos e formas de 

conduzir um trabalho com a leitura e com a escrita que respeitem as especificidades 

das crianças de 0 a 5 anos, nos ajudou a realçar a importância de uma política de 

formação docente alargada. Ainda que a estratégia utilizada seja a multiplicadora, 

ela oportunizou alcançar todos os 167 municípios do Rio Grande do Norte e a todos 

os professores da pré-escola. Essa amplitude tem um impacto direto na atuação das 

professoras, isso mobiliza simultaneamente todo um o estado em prol de um único 

objetivo: estudar/discutir e elaborar possibilidades de um fazer pedagógico que 

compreenda a leitura e escrita como práticas sociais, considerando que em suas 

práticas se deve respeitar as necessidades das crianças em diálogo com outras 

linguagens e não como conteúdos escolares.  

Porém, para garantir a qualidade essa amplitude, esse alcance de todos, se 

faz necessário oportunizar tempo de estudo e preparação do formador local, ou seja, 

um tempo para que ele(a) reelabore e internalize a experiência vivida que emergem 

na relação formativa, mediada pelo outro profissional mais experiente. Além disso, é 

necessário o acesso aos materiais da formação, com distribuição dos livros da 

coletânea para que os professores tenham sempre a mão um material para revisitar 

sempre que necessário seus estudos.  

Como vimos, a formação para professoras da Educação Infantil no contexto 

do Pnaic (2017) foi atravessada por inúmeros desafios, entre eles, as narrativas 

apontam limitações na carga horária, que foram insuficientes para diversidade e 

complexidade de temas. Consideramos que apenas 100 horas formativas não são 

suficientes para abordar em sua totalidade a temática da leitura e escrita na 

Educação Infantil, principalmente por esse tema ser alvo de embates e debates 

constantes por diferentes estudiosos, e por ter no contexto das instituições diferentes 

práticas.  
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Limitações relacionadas a participação do grupo de cursistas, 

especificamente quanto a sua rotatividade, pois em alguns municípios os 

professores cursistas possuíam apenas vínculo temporário e com a troca de 

prefeitos em alguns municípios, pois o ano de 2017 foi um ano de eleições locais, 

muitas professoras foram destituídos de suas atividades, havendo assim a troca de 

parte do corpo docente, ocasionando rupturas no processo formativo, em que um 

grupo de professoras começou a formação mas não terminou e outro entrou na 

metade do processo. 

Nesse contexto, em que tivemos muitos entraves, torna-se contraditório a 

existência de avanços, mas ainda assim, eles existem! Pois, para muitos municípios 

essa ação formativa foi à primeira destinada exclusivamente para as profissionais da 

Educação Infantil fomentada pelo poder público local em parceria com o Estado e 

União, possibilitando o acesso a discussão sobre práticas com a linguagem oral e 

escrita junto às crianças, que tinha como foco a experimentação/usos da escrita 

como linguagem; consolidação da formação continuada como reflexão sobre a 

prática e direito do profissional da Educação Infantil.  

Os sentidos atribuídos a prática formativa do Pnaic são para as formadoras 

regionais relativas ao processo formativo, ou seja, a estratégia multiplicadora 

proposta pelo programa para atender um número expressivo de professores(as) da 

Educação Infantil no Estado; contudo, os sentidos atribuídos por elas pairavam 

sobre as incertezas de como a formação poderia garantir a qualidade das reflexões 

sobre a prática. Para as formadoras locais e cursistas (professores e coordenadores) 

os sentidos era constitutivos sobre o modo de organização da formação, segundo 

elas, a prática de ser reunir com os pares que trabalham em diferentes contextos 

educativos oportuniza a troca, a reflexão sobre e na ação. Desse modo, esses 

sentidos nos dão pistas para repensar modelos e práticas de formação continuada, a 

promoção de momentos de reflexão sobre a prática, especialmente nos momentos 

entre os pares, foram  situações apontadas como importantes para reflexão e prática 

dos professores cursistas.  

Retomamos o pressuposto que orienta o nosso estudo é de que a formação 

continuada precisa ser alicerçada em processos e práticas de reflexão na interação 

com os pares sobre as questões pertinentes a própria prática. E ainda, é necessário 

que outras instâncias como associações de professores, sindicatos, fóruns e 

universidades articule espaços democráticos de formação, que permita ao professor 
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tomar decisões em seu próprio itinerário de formação e não ficarem sujeitos a 

políticas de governo, que promovem práticas formativas descontextualizadas, 

baseadas apenas em “evidências” científicas que desconsideram o longo percurso 

de estudo, pesquisa e formação de diferentes áreas do conhecimento. No atual 

cenário político e ideológico que vem assolando o país e as políticas educacionais, é 

imprescindível instituir estratégias de resistências de modo a garantir um 

protagonismo docente nas decisões sobre seu próprio percurso formativo.  

Ao fim dessa trajetória de pesquisa, fechamos um ciclo de estudos, pesquisa 

e formação. Essa tese encerra uma trajetória de pesquisadora em formação e o 

(in)acabamento de um importante programa de formação de professores 

alfabetizadores específico para a etapa do Ensino Fundamental, e a desvalorização 

de uma formação específica para professores da Educação Infantil. Nesse contexto, 

os sentidos dos sujeitos de nossa pesquisa nos ajudaram a compreender a 

complexidade dos processos e práticas de formação continuada.  
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LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, CURRÍCULO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, CURRÍCULO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Pesquisa: SENTIDOS DE PARTICIPANTES SOBRE A FORMAÇÃO PARA 

PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO DO PNAIC/RN 

(2017/2018) 

Pesquisadora responsável: Milena Paula Cabral de Oliveira 

 

APÊNDICE A 

GUIA DE ENTREVISTA – FORMADOR REGIONAL 

 

Cara participante,  

Inicialmente agradecemos a sua contribuição em nossa pesquisa intitulada 

“Sentidos de participantes sobre a Formação para Professoras da Educação Infantil 

no contexto do Pnaic/RN (2017/2018), que tem por objetivo analisar sentidos 

atribuídos por participantes – formadores e cursistas – à formação para professoras 

da Educação Infantil desenvolvida no contexto do Pnaic/RN (2017/2018). 

Eu, Milena Paula Cabral de Oliveira, e minha orientadora, Profa. Dra. Denise 

Maria de Carvalho Lopes, esclarecemos que durante a realização da entrevista 

individual, a previsão de riscos é mínima, tendo em vista que este procedimento 

ocorrerá em um ambiente previamente definido pelo próprio pesquisado. No entanto, 

pode acontecer algum desconforto relacionado as questões das entrevistas, mas 

que poderá ser minimizado através da adequação e/ou retirada das questões do 

guia de entrevista.  

Nós, assumimos o compromisso de guardar o sigilo absoluto sobre os dados 

coletados junto ao participante, os quais serão gravados, transcritos e utilizados 

exclusivamente para a execução da pesquisa em questão. Asseguramos que, as 

informações geradas somente serão divulgadas de forma anônima, não sendo 

usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar o participante 

da pesquisa. E por fim, acreditamos que a pesquisa poderá trazer benefícios para 
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você, principalmente no que diz respeito à reflexão sobre a sua participação no 

contexto formativo do PNAIC/RN (2017/2018). 

 

1º MOMENTO DA ENTREVISTA 

ATUAÇÃO COMO FORMADORA DE FORMADORES 

 

1. Você já tinha trabalhado como formadora/orientadora de estudos em alguma 

formação anterior ao PNAIC (2017/2018)? Caso sim, qual(is)? 

 

2. Como você foi o convite para atuar como formadora de professores no 

PNAIC/RN (2017-2018)? E como foi essa experiência? 

 

3. Você encontrou alguma dificuldade para exercer a função de formadora de 

professores no contexto do PNAIC? Se sim, quais? 

 

 No período do curso, quais eram as suas condições de estudo (tempo diário, 

disponibilidade para leitura de textos e revisão do material do encontro)? 

 

2º MOMENTO DA ENTREVISTA 

FORMAÇÃO NO POLO 

 

4. Como você considerou as condições oferecidas para o desenvolvimento da 

formação (estrutura física, materiais, apoio logístico, apoio pedagógico)? 

 

5. Como foi a participação dos cursistas de sua turma no Polo? Você tem 

conhecimento de desistência, de trocas de participantes no decorrer dos 

meses de formação? 

 

6. Você tinha conhecimento sobre o perfil profissional dos Formadores Locais de 

sua turma? Eram profissionais com experiência na área da Educação Infantil? 

 

7. Você lembra dos Formadores/Municípios com maior participação e 

assiduidade nos encontros formativos? 
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CONTEÚDOS E METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO 

 

8. Como eram organizados os encontros de formação? Como eram tomadas as 

decisões sobre a definição de temas, estratégias e materiais? Os temas a 

serem trabalhados eram objeto de estudo/discussão? 

 

9. Em relação à temática da formação – “Leitura e Escrita na Educação Infantil” – 

você se recorda das principais inquietações e/ou expectativas dos professores 

do seu município? Se sim, quais eram? 

 

10. Qual a sua opinião sobre o Material da Coleção Leitura e Escrita na Educação 

Infantil (BRASIL, 2016)? 

 

11. Você sentiu necessidade de adequar/acrescentar materiais utilizados durante 

a formação? Caso sim, que materiais foram adequados/acrescentados? Como 

adequou?  

 

12. O tempo proposto na formação, para cada unidade, foi suficiente para a 

discussão dos temas abordados? Justifique sua resposta. 

 

13. Quanto às metodologias desenvolvidas, cite as atividades mais frequentes nos 

encontros?  

 

14. Você considera que a formação propiciou relação teoria-prática? Como? 

 

15. Você conseguiu acompanhar, de perto, a organização da formação ou a ação 

dos formadores locais de algum dos municípios que fizeram parte da sua 

turma? Se sim, como foi esse acompanhamento? 

 

16. Ao término da formação, você teve conhecimento se algum município da sua 

turma tenha dado continuidade aos estudos e uso dos cadernos da Coleção 

Leitura e Escrita (BRASIL, 2016)? Se sim, qual? 

 

17. Em sua turma de Formadores Locais, ocorreu alguma situação excepcional ou 

peculiar que deseja compartilhar em nossa pesquisa? 

 

 



181 
 

18. A formação no contexto do PNAIC/RN conseguiu cumprir a dupla função de 

formar o formador local na condição de cursista e de formador de professores? 

Justifique 

 

3º MOMENTO DA ENTREVISTA 

AVALIAÇÃO DO PERCURSO FORMATIVO 

 

19. As condições que lhe foram dadas, para sua ação como formadora, 

favoreceram ou prejudicaram sua atuação em algum momento? Caso sim, em 

que, especificamente, você acha que favoreceram ou prejudicaram? 

 

20. Como você avalia a participação dos formadores locais durante os encontros 

de formação? 

 

21. Que aspectos você modificaria na Proposta do PNAIC (2017/2018), para o 

programa cumprir melhor a tarefa a que se propõe? Por quê?  

 

22. Qual a diferença entre esse curso e outros momentos formativos vivenciados 

por você como Formador(a)?  

 

23. Você acredita que uma formação no formato do PNAIC contribui na formação 

de professores da Ed. Infantil? Se sim, justifique. Se não, o que seria 

importante garantir, na formação continuada de professores da Educação 

Infantil? 

 

24. Você gostaria de acrescentar algo mais em relação ao curso de Formação de 

professores da Ed. Infantil no âmbito do PNAIC/RN (2017/2018)? 

 

Obrigada por sua contribuição! 

 

 

 

 



182 
 

 

LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, CURRÍCULO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, CURRÍCULO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

PESQUISA: SENTIDOS DE PARTICIPANTES SOBRE A FORMAÇÃO PARA 

PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO DO PNAIC/RN 

(2017/2018) 

Pesquisadora responsável: Milena Paula Cabral de Oliveira 

 

APÊNDICE B 

GUIA DE ENTREVISTA – FORMADOR(A) LOCAL 

Cara participante, 

 

Inicialmente agradecemos a sua contribuição em nossa pesquisa intitulada 

“Sentidos de participantes sobre a Formação para Professoras da Educação Infantil 

no contexto do Pnaic/RN (2017/2018), que tem por objetivo analisar sentidos 

atribuídos por participantes – formadores e cursistas – à formação para professoras 

da Educação Infantil desenvolvida no contexto do Pnaic/RN (2017/2018). 

Eu, Milena Paula Cabral de Oliveira, e minha orientadora, Profa. Dra. Denise 

Maria de Carvalho Lopes, esclarecemos que durante a realização da entrevista 

individual, a previsão de riscos é mínima, tendo em vista que este procedimento 

ocorrerá em um ambiente previamente definido pelo próprio pesquisado. No entanto, 

pode acontecer algum desconforto relacionado as questões das entrevistas, mas 

que poderá ser minimizado através da adequação e/ou retirada das questões do 

guia de entrevista.  

Nós, assumimos o compromisso de guardar o sigilo absoluto sobre os dados 

coletados junto ao participante, os quais serão gravados, transcritos e utilizados 

exclusivamente para a execução da pesquisa em questão. Asseguramos que, as 

informações geradas somente serão divulgadas de forma anônima, não sendo 

usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar o participante 

da pesquisa. E por fim, acreditamos que a pesquisa poderá trazer benefícios para 

você, principalmente no que diz respeito à reflexão sobre a sua participação no 

contexto formativo do PNAIC/RN (2017/2018). 
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1º MOMENTO DA ENTREVISTA 

PERCURSO DE FORMAÇÃO DOCENTE 

 Formação Inicial: 

 

1. No decorrer do curso de formação inicial, você teve oportunidade de cursar 

componentes curriculares específicos da Educação Infantil? Se sim, quais 

foram as contribuições para sua formação como professor(a) da Educação 

Infantil? 

 

Formação continuada: 

2. Você já havia participado de alguma formação continuada com conteúdo e/ou 

estudos específicos para a Educação Infantil? Se sim, quais? Qual instituição 

promoveu? Em que ano/período? Que contribuições tiveram para sua 

formação como professor(a) da Educação Infantil – conhecimentos e 

práticas? 

 

3. Em sua trajetória de ser professor(a) de crianças, você aprendeu algo 

importante para a sua atuação profissional em outras fontes, lugares e/ou 

com pessoas? Cite-as. 

 

2º MOMENTO DA ENTREVISTA 

A FORMAÇÃO NO PNAIC/RN (2017/2018) - INSERÇÃO 

 

4. Como recebeu a informação sobre a realização da formação no âmbito do 

PNAIC/RN (2017/2018)? 

 

5. Como ocorreu a escolha do(a) formador(a) local em seu município? Foi 

seleção? Indicação? Se sim, quem indicou? 

 

6. Você já havia atuado como formador(a) de professores anteriormente? Se 

sim, em quais cursos? Em que ano/período?  

 

7. Quais eram as suas expectativas iniciais em relação ao curso? 
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3º MOMENTO DA ENTREVISTA 

PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DO POLO (CAICÓ, 

MOSSORÓ OU NATAL) 

 

8. Como foi o apoio logístico (deslocamento, alimentação, hospedagem para o 

Polo de formação) por parte da Gestão do seu município? 

 

9. Sobre a realização da formação no polo: o local de realização dos encontros 

era um espaço adequado e acessível de chegar?  Você Conseguia chegar no 

horário marcado? Se não, quais os motivos? Conseguia ficar até o final do 

encontro? Se não, quais os motivos? 

 

10. O curso era mediado por um formador regional. Você já o(a) conhecia?  

 

11. No período do curso, quais eram as suas condições de estudo (tempo diário, 

disponibilidade para leitura de textos e revisão do material do encontro 

anterior)? 

 

CONTEÚDOS E METODOLOGIAS FORMATIVAS NO POLO 

 

12. Os encontros seguiam uma pauta. Que momentos e/ou atividades eram mais 

frequentes? 

 

13.  As pautas propostas no início do encontro eram cumpridas? Caso não 

tenham sido cumpridas, quais os motivos? O não cumprimento dessa pauta 

comprometeu a compreensão dos assuntos abordados? 

 

14. Havia a proposição de atividades para serem realizadas em casa? Se sim, 

que atividades eram propostas? Elas eram retomadas no encontro seguinte? 

 

15. O foco temático da formação era a Leitura e Escrita na pré-escola. Você se 

recorda das suas principais inquietações/dúvidas sobre esse tema? 

 

16. O curso contribuiu para a sua formação como leitora? Justifique 
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17. Você acredita que o tempo proposto na formação, para cada unidade, foi 

suficiente para a discussão dos temas abordados? Fale sobre isso. 

 

18. Dos conteúdos estudados, havia algum que era novo para você? Se sim, 

qual? Teve dificuldade para compreender algum dos conteúdos abordados? 

Se sim, poderia citar qual conteúdo? 

 

19. As atividades desenvolvidas faziam relação com a prática? Fale sobre isso. 

 

20. Você acredita que o tempo proposto na formação, para cada unidade, foi 

suficiente para a discussão dos temas abordados? Justifique sua resposta. 

 

21. Você considera que a formação no polo preparou para a atuação como 

formador de professores? Justifique sua resposta. 

 

22. Como você avalia a atuação do Formador Regional em relação aos 

conteúdos ministrados em cada encontro formativo em relação ao conteúdo, 

às estratégias e à relação com a turma? 

 

 

4º MOMENTO DA ENTREVISTA 

ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO NO MUNICÍPIO 

 

23. Como avalia a receptividade dos professores em relação à participação nesse 

curso de formação?  

 

24. Quais eram os critérios adotados para que o(a) professor(a) e coordenador 

pedagógico participasse da formação?  

 

25. Qual era o papel desempenhado pelo coordenador local do seu município? 

Ele colaborava na organização dos encontros de formação? Se sim, de que 

forma?  
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26. Sobre o sistema SISPACTO, você conseguia fazer uso dessa plataforma com 

autonomia ou apresentou alguma dificuldade em inserir as informações 

solicitadas? Se apresentou dificuldade, como foi superada?  

 

 

CONTEÚDOS E METODOLOGIAS FORMATIVAS NO MUNICÍPIO 

 

27. Os encontros seguiam a mesma pauta que era proposta no polo formativo? 

Você as conseguia cumprir integralmente? Se não, justifique.  

 

28. Quais momentos e/ou atividades eram mais frequentes na pauta? Você 

realizava a proposição de outras atividade e/ou momentos formativos que não 

eram realizados no polo formativo? Se sim, quais eram esses momentos?  

 

29. Em seu município foram utilizados os materiais da Coleção Leitura e escrita 

na Educação Infantil (BRASIL, 2016) nos encontros? Se sim, qual a sua 

opinião dos cursistas sobre os textos? Se não, que outros materiais foram 

utilizados? 

 

30. Havia a proposição para os cursistas de atividades para serem realizadas em 

casa e/ou na escola com as crianças? Se sim, que atividades eram 

propostas? Os cursistas realizavam? Elas eram retomadas no encontro 

seguinte?  

 

31. Você sentiu necessidade de adequar os materiais utilizados durante a 

formação? Caso sim, que materiais? Como adequou?  

 

32. A partir da temática da formação – Leitura e Escrita na Educação Infantil – 

você se recorda das principais inquietações e/ou expectativas dos 

professores do seu município? Se sim, quais eram? 

 

 

33. Durante a formação, conseguiu acompanhar, de perto, a prática pedagógica 

de algum professor cursista? Se sim, como foi esse acompanhamento? 
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34. Como foi a participação dos cursistas de sua turma? Você tem conhecimento 

de desistência e dos motivos que ocasionaram?  

 

35. O curso contribuiu para a formação leitora dos cursistas? Justifique 

 

36. Indique um ou mais professores que tenham participado ativamente da 

formação e que você tenha identificado contribuições da formação na prática? 

Justifique. 

 

 

5º MOMENTO DA ENTREVISTA 

AVALIAÇÃO DO PERCURSO FORMATIVO 

37. O curso atingiu as suas expectativas iniciais sobre a formação? Justifique sua 

resposta. 

 

38. Em seu município, você notou alguma mudança nas práticas durante ou após 

a realização da formação curso? 

 

39.  Você percebe alguma diferença entre esse curso e outros momentos 

formativos vivenciados por você? Justifique sua resposta 

 

40. Você identifica lacunas no curso? Quais? Que sugestões você daria para o 

aperfeiçoamento do curso? 

 

Obrigada por sua contribuição! 
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LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, CURRÍCULO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

PESQUISA: SENTIDOS DE PARTICIPANTES SOBRE A FORMAÇÃO PARA 

PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO DO PNAIC/RN 

(2017/2018) 

Pesquisadora responsável: Milena Paula Cabral de Oliveira 

 

APÊNDICE C 

GUIA DE ENTREVISTA – COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) 

 

Cara participante, 

 

Inicialmente agradecemos a sua contribuição em nossa pesquisa intitulada 

“Sentidos de participantes sobre a Formação para Professoras da Educação Infantil 

no contexto do Pnaic/RN (2017/2018), que tem por objetivo analisar sentidos 

atribuídos por participantes – formadores e cursistas – à formação para professoras 

da Educação Infantil desenvolvida no contexto do Pnaic/RN (2017/2018). 

Eu, Milena Paula Cabral de Oliveira, e minha orientadora, Profa. Dra. Denise 

Maria de Carvalho Lopes, esclarecemos que durante a realização da entrevista 

individual, a previsão de riscos é mínima, tendo em vista que este procedimento 

ocorrerá em um ambiente previamente definido pelo próprio pesquisado. No entanto, 

pode acontecer algum desconforto relacionado as questões das entrevistas, mas que 

poderá ser minimizado através da adequação e/ou retirada das questões do guia de 

entrevista.  

Nós, assumimos o compromisso de guardar o sigilo absoluto sobre os dados 

coletados junto ao participante, os quais serão gravados, transcritos e utilizados 

exclusivamente para a execução da pesquisa em questão. Asseguramos que, as 

informações geradas somente serão divulgadas de forma anônima, não sendo usadas 

iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar o participante da 

pesquisa. E por fim, acreditamos que a pesquisa poderá trazer benefícios para você, 

principalmente no que diz respeito à reflexão sobre a sua participação no contexto 

formativo do PNAIC/RN (2017/2018). 
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1º MOMENTO DA ENTREVISTA 

PERCURSO DE FORMAÇÃO DOCENTE 

 Formação Inicial: 

 

1. No decorrer do curso de formação inicial, você teve oportunidade de cursar 

componentes curriculares específicos da Educação Infantil? Se sim, quais foram 

as contribuições para sua formação como professor(a) da Educação Infantil? 

 

Formação continuada: 

2. Você já havia participado de alguma formação continuada com conteúdos e/ou 

estudos específicos para a Educação Infantil? Se sim, quais? Qual instituição 

promoveu? Em que ano/período? Que contribuições tiveram para sua formação 

como professor(a) da Educação Infantil – conhecimentos e práticas? 

 

3. Em sua trajetória de ser professor(a) de crianças, você aprendeu algo importante 

para a sua atuação profissional em outras fontes, lugares e/ou com pessoas? 

Cite-as. 

 

2º MOMENTO DA ENTREVISTA 

A FORMAÇÃO NO PNAIC/RN (2017/2018) - INSERÇÃO 

4. Como você e seus(suas) colegas receberam a informação sobre a realização do 

curso? 

5. Sua participação foi por escolha sua? Houve critérios adotados em seu município 

para que o(a) professor(a) participasse(m) do curso?  

 

6. Em sua instituição todas os professores que atuavam na pré-escola participaram 

da formação?  

 

7. Quais eram as suas expectativas iniciais em relação ao curso? 

 

3º MOMENTO DA ENTREVISTA 

ORGANIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO 
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8. Como foi organizada, em seu município, a periodicidade da formação? Quantos 

encontros aconteceram? Qual a carga horária? Qual a periodicidade (semanais, 

quinzenais, dias da semana e turnos) Quem participou dessa organização? 

 

9. Ainda com relação ao tempo: no período do curso, quais eram as suas condições 

de estudo (tempo diário, disponibilidade para leitura de textos e revisão do 

material do encontro anterior)? 

 

CONTEÚDOS E METODOLOGIAS FORMATIVAS 

10. Os encontros seguiam uma pauta. Que momentos e/ou atividades eram mais 

frequentes? 

 

11.  As pautas propostas no início do encontro eram cumpridas? Caso não tenham 

sido cumpridas, quais os motivos? O não cumprimento dessa pauta 

comprometeu a compreensão dos assuntos abordados? 

 

12. Havia a proposição de atividades para serem realizadas em casa e/ou na escola 

com as crianças? Se sim, que atividades eram propostas? Elas eram retomadas 

no encontro seguinte? 

 

13. O foco temático da formação era a Leitura e Escrita na pré-escola. Você se 

recorda das suas principais inquietações/dúvidas sobre esse tema? Em sua 

escola, quais era as principais inquietações/dúvidas do  grupo de 

professoras(es)? 

 

14. Em seu município foram utilizados os materiais da Coleção Leitura e escrita na 

Educação Infantil (BRASIL, 2016) nos encontros? Se sim, qual a sua opinião 

sobre os textos? Se não, que outros materiais foram utilizados? 

 

15. O curso contribuiu para a sua formação como leitora? E para as(os) 

professoras(es) de sua escola? Percebeu alguma mudança na formação leitora? 

Justifique 

 

16. Você acredita que o tempo proposto na formação, para cada unidade, foi 

suficiente para a discussão dos temas abordados? Fale sobre isso. 
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17. Dos conteúdos estudados, havia algum que era novo para você? Se sim, qual? 

Teve dificuldade para compreender algum dos conteúdos abordados? Se sim, 

poderia citar qual ou conteúdo? 

 

18. As atividades desenvolvidas faziam relação com a prática? Fale sobre isso. 

 

19. Como você avalia a atuação do Formador Local em relação aos conteúdos 

ministrados em cada encontro formativo em relação ao conteúdo, às estratégias 

e à relação com a turma? 

 

20. E ao término de cada encontro formativo, na escola eram retomados os estudos? 

Como coordenador(a) pedagógico dava continuidade as discussões?  

 

4º MOMENTO DA ENTREVISTA 

AVALIAÇÃO DO PERCURSO FORMATIVO 

21. O curso atingiu as suas expectativas iniciais sobre a formação? Justifique sua 

resposta. 

 

22. Ao final do percurso vivenciado na formação, você reconhece alguma 

contribuição para sua formação e atuação profissional? Se sim, dê exemplos. Se 

não, fale sobre os motivos. 

 

23. Você identifica alguma mudança no modo de se relacionar com as crianças a 

partir das experiências vivenciadas na formação? E em sua instituição, você 

notou alguma modificação durante a realização do curso? 

 

24.  Você percebe alguma diferença entre esse curso e outros momentos formativos 

vivenciados por você? Justifique sua resposta 

 

25. Você identifica lacunas no curso? Quais? Que sugestões você daria para o 

aperfeiçoamento do curso? 

Obrigada por sua contribuição! 
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LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, CURRÍCULO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, CURRÍCULO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

PESQUISA: SENTIDOS DE PARTICIPANTES SOBRE A FORMAÇÃO PARA 

PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO DO PNAIC/RN 

(2017/2018) 

Pesquisadora responsável: Milena Paula Cabral de Oliveira 

 

APÊNDICE D 

GUIA DE ENTREVISTA – PROFESSOR(A) 

Cara participante,  

Inicialmente agradecemos a sua contribuição em nossa pesquisa intitulada 

“Sentidos de participantes sobre a Formação para Professoras da Educação Infantil 

no contexto do Pnaic/RN (2017/2018), que tem por objetivo analisar sentidos 

atribuídos por participantes – formadores e cursistas – à formação para professoras 

da Educação Infantil desenvolvida no contexto do Pnaic/RN (2017/2018). 

Eu, Milena Paula Cabral de Oliveira, e minha orientadora, Profa. Dra. Denise 

Maria de Carvalho Lopes, esclarecemos que durante a realização da entrevista 

individual, a previsão de riscos é mínima, tendo em vista que este procedimento 

ocorrerá em um ambiente previamente definido pelo próprio pesquisado. No entanto, 

pode acontecer algum desconforto relacionado as questões das entrevistas, mas 

que poderá ser minimizado através da adequação e/ou retirada das questões do 

guia de entrevista.  

Nós, assumimos o compromisso de guardar o sigilo absoluto sobre os dados 

coletados junto ao participante, os quais serão gravados, transcritos e utilizados 

exclusivamente para a execução da pesquisa em questão. Asseguramos que, as 

informações geradas somente serão divulgadas de forma anônima, não sendo 

usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar o participante 

da pesquisa. E por fim, acreditamos que a pesquisa poderá trazer benefícios para 
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você, principalmente no que diz respeito à reflexão sobre a sua participação no 

contexto formativo do PNAIC/RN (2017/2018). 

 

1º MOMENTO DA ENTREVISTA 

PERCURSO DE FORMAÇÃO DOCENTE 

 Formação Inicial: 

 

1. No decorrer do curso de formação inicial, você teve oportunidade de cursar 

componentes curriculares específicos da Educação Infantil? Se sim, quais 

foram as contribuições para sua formação como professor(a) da Educação 

Infantil? 

 

Formação continuada: 

2. Você já havia participado de alguma formação continuada com conteúdos 

e/ou estudos específicos para a Educação Infantil? Se sim, quais? Qual 

instituição promoveu? Em que ano/período? Que contribuições tiveram para 

sua formação como professor(a) da Educação Infantil – conhecimentos e 

práticas? 

 

3. Em sua trajetória de ser professor(a) de crianças, você aprendeu algo 

importante para a sua atuação profissional em outras fontes, lugares e/ou 

com pessoas? Cite-as. 

 

2º MOMENTO DA ENTREVISTA 

A FORMAÇÃO NO PNAIC/RN (2017/2018) - INSERÇÃO 

4. Como você e seus(suas) colegas receberam a informação sobre a realização 

do curso? 

5. Sua participação foi por escolha sua? Houve critérios adotados em seu 

município para que o(a) professor(a) participasse(m) do curso?  

 

6. Em sua instituição todas os professores que atuavam na pré-escola 

participaram da formação?  
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7. Você tem conhecimento de desistência de cursistas? Se sim, sabe os 

motivos? 

8. Quais eram as suas expectativas iniciais em relação ao curso? 

 

3º MOMENTO DA ENTREVISTA 

ORGANIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO 

 

9. Como foi organizada, em seu município, a periodicidade da formação? 

Quantos encontros aconteceram? Qual a carga horária? Qual a periodicidade 

(semanais, quinzenais, dias da semana e turnos) Quem participou dessa 

organização? 

 

10. Ainda com relação ao tempo: no período do curso, quais eram as suas 

condições de estudo (tempo diário, disponibilidade para leitura de textos e 

revisão do material do encontro anterior)? 

 

CONTEÚDOS E METODOLOGIAS FORMATIVAS 

11. Os encontros seguiam uma pauta. Que momentos e/ou atividades eram mais 

frequentes? 

 

12.  As pautas propostas no início do encontro eram cumpridas? Caso não 

tenham sido cumpridas, quais os motivos? O não cumprimento dessa pauta 

comprometeu a compreensão dos assuntos abordados? 

 

13. Havia a proposição de atividades para serem realizadas em casa e/ou na 

escola com as crianças? Se sim, que atividades eram propostas? Elas eram 

retomadas no encontro seguinte? 

 

14. O foco temático da formação era a Leitura e Escrita na pré-escola. Você se 

recorda das suas principais inquietações/dúvidas sobre esse tema? 

 

15. Em seu município foram utilizados os materiais da Coleção Leitura e escrita 

na Educação Infantil (BRASIL, 2016) nos encontros? Se sim, qual a sua 

opinião sobre os textos? Se não, que outros materiais foram utilizados? 
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16. O curso contribuiu para a sua formação como leitora? Justifique 

 

17. Você acredita que o tempo proposto na formação, para cada unidade, foi 

suficiente para a discussão dos temas abordados? Fale sobre isso. 

 

18. Dos conteúdos estudados, havia algum que era novo para você? Se sim, 

qual? Teve dificuldade para compreender algum dos conteúdos abordados? 

Se sim, poderia citar qual conteúdo? 

 

19. As atividades desenvolvidas faziam relação com a prática? Fale sobre isso. 

 

20. Como você avalia a atuação do Formador Local em relação aos conteúdos 

ministrados em cada encontro formativo em relação ao conteúdo, às 

estratégias e à relação com a turma? 

 

4º MOMENTO DA ENTREVISTA 

AVALIAÇÃO DO PERCURSO FORMATIVO 

21. O curso atingiu as suas expectativas iniciais sobre a formação? Justifique sua 

resposta. 

 

22. Ao final do percurso vivenciado na formação, você reconhece alguma 

contribuição para sua formação e atuação profissional? Se sim, dê exemplos. 

Se não, fale sobre os motivos. 

 

23. Você identifica alguma mudança no modo de se relacionar com as crianças a 

partir das experiências vivenciadas na formação? E em sua instituição, você 

notou alguma modificação durante a realização do curso? 

 

24.  Você percebe alguma diferença entre esse curso e outros momentos 

formativos vivenciados por você? Justifique sua resposta 

 

25. Você identifica lacunas no curso? Quais? Que sugestões você daria para o 

aperfeiçoamento do curso? 

 

Obrigada por sua contribuição! 


