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RESUMO 

 

 

A Educação Infantil é a etapa inicial da Educação Básica no nosso país, isto é, a base da 

educação brasileira. E muito se tem investido nos últimos anos em formação continuada dos 

docentes, inclusive dos que lecionam nessa etapa. Um dos programas governamentais 

elaborados como política pública de formação continuada para professores da Educação 

Infantil, especificamente para os professores que trabalham com crianças de quatro e cinco 

anos, foi o PNAIC – Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa. Esse trabalho tem por 

intuito dissertar sobre a Educação Infantil no nosso país, sobre a formação continuada de 

professores e em compreender a relação da inclusão dessa etapa de ensino num programa de 

formação voltado para a alfabetização. Pretende-se alfabetizar os alunos da pré-escola? 

Aprofundando mais o estudo, serão entrevistados professores da rede de ensino de um 

município da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, no caso, Nova Iguaçu, que fez 

adesão a esse programa do governo federal para a formação continuada do seu corpo docente 

da pré-escola e que participaram do mesmo. Qual a representação do PNAIC Educação 

Infantil para esses profissionais? Uma questão que pretendemos encaminhar para possíveis e 

novos questionamentos a partir dos achados deste trabalho de investigação. 

 

Palavras- chave: PNAIC. Política pública. Formação continuada. Educação infantil.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The child education is the initial stage of basic education in our country, that is, the base of 

Brazilian education. And much has been invested in recent years in continuous formation of 

teachers, including those who teach in this step. One of the Government programs developed 

as public policy of continuing training for teachers of early childhood education, specifically 

for teachers who work with children of four and five years, was the PNAIC-National Pact of 

literacy in Right Age. This work has for objective addressed on early childhood education in 

our country, about the continuing education of teachers and to understand the relationship of 

the inclusion of this step of teaching a training program focused on literacy. The aim is to 

alphabetize the preschoolers? Deepening the study more, will be interviewed teachers 

education network of a municipality of the metropolitan region of Rio de Janeiro who made 

accession to this program by the federal Government for the continuing education of your 

Faculty of preschool and who participated. What is the representation of the PNAIC early 

childhood education for these professionals? A question that has to be answered throughout 

this work.   

 

Keywords: PNAIC. Public policy. Continuing education. Early childhood education.  
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INTRODUÇÃO 

CAMINHOS INICIAIS 

 

 

Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. 

Cora Coralina 

 

 

Esse trabalho possui o intuito de pesquisar o Pacto Nacional pela Idade Certa – 

PNAIC – enquanto uma política pública de formação continuada de professores que lecionam 

em turmas de pré-escola (quatro e cinco anos), que faz parte da Educação Infantil, sendo esta 

a primeira etapa da Educação Básica, e que envolve sua relação com a prática dos professores 

cursistas e a relação com a Educação Infantil. 

Como professora da Educação Infantil de uma escola da rede pública de ensino, e 

enquanto pedagoga, a partir de conversas com colegas de profissão, comecei a preocupar-me 

com a formação dos professores da Educação Infantil, principalmente a continuada, sendo 

essa a etapa inicial da Educação Básica e onde as crianças iniciam a sua vida escolar. Percebia 

a escassez de formações oferecidas, principalmente em serviço, já que muitos profissionais 

não possuem a possibilidade de fazer alguma formação fora do horário de trabalho devido a 

variados fatores. Muitas vezes, quando alguns cursos ou encontros eram oferecidos em 

horário de trabalho, nem todos os professores eram contemplados.  

Eram escolhidos professores, geralmente um por instituição, para que participassem 

dessas formações continuadas. Esses profissionais tinham o papel de serem multiplicadores 

em suas instituições do que foi aprendido nesses cursos. Porém, nem sempre esses professores 

não conseguiam exercer essa função por diversos fatores, como não trabalharem no mesmo 

turno, devido à demanda de trabalho em sala de aula, entre outros. Assim como citado por 

Gatti e Barreto (2009, p. 202): 

Não raro o modelo de capacitação segue as características de um modelo “em 

cascata”, no qual um primeiro grupo de profissionais é capacitado e transforma-se 

em capacitador de um novo grupo que por sua vez capacita um grupo seguinte. 

Mediante esse procedimento, que geralmente percorre os diferentes escalões da 

administração dos extensos sistemas de ensino, corpo técnico-pedagógico, 

supervisores regionais, professores especialistas, embora permita envolver um 

contingente profissional bastante expressivo em termos numéricos, tem-se mostrado 

pouco efetivo quando se trata de difundir os fundamentos de uma reforma em suas 

nuances, profundidade e implicações.  
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Portanto, enquanto docente, percebo o quão importante é a formação continuada para 

os todos os profissionais dessa área da Educação Básica, assim como para todos os outros 

profissionais de todas as outras profissões existentes. A formação inicial nem sempre dá conta 

de oferecer instrumental suficiente para fomentar a prática pedagógica desses professores. Em 

muitas conversas com colegas de profissão salientávamos a importância de se ter uma 

formação em serviço para que nos fosse dado uma direção, um norte quanto ao nosso 

trabalho, pautados nos estudos sobre essa etapa de ensino e sobre o desenvolvimento infantil. 

O que nós sabíamos provinha pela troca entre em pesquisas realizadas na internet e busca de 

conhecimentos com profissionais mais experientes. Mas sempre questionávamos se 

estávamos indo pela direção certa. Sentíamos falta de um acompanhamento da nossa prática, 

de estudos que elucidassem algumas dúvidas que tínhamos quanto ao caminho que 

deveríamos adotar. Assim como dito por Kramer e Nunes (2013, p. 33): 

No Brasil, a educação infantil é direito de todos, sendo oferecida em creches (para 

crianças de zero a três anos) e pré-escolas ou escola (para crianças de quatro a seis 

anos), mas há diferenças nas condições de acesso e frequência, nos tipos de 

equipamentos existentes, na formação de docentes, tanto entre as creches e as pré-

escolas quanto entre a educação infantil e o ensino fundamental. O ingresso da 

educação infantil nos sistemas de ensino tem implicações nas demais etapas, para as 

quais é preciso repensar concepções, rever práticas e adequar posições com base nas 

novas relações estabelecidas.  

Devido a essa preocupação com a formação continuada dos docentes da Educação 

Infantil, resolvi pesquisar quais as políticas públicas existentes num município da região 

metropolitana do estado do Rio de Janeiro para as escolas da sua rede de ensino. Deparei-me, 

então, com a adesão desse município ao PNAIC voltado à formação continuada de 

professores da pré-escola, parte integrante da Educação Infantil voltada a crianças de quatro e 

cinco anos. 

O município pesquisado, Nova Iguaçu, localiza-se na Baixada Fluminense do estado 

do Rio de Janeiro, possuindo uma área de 520,807 km², população estimada pelo IBGE, em 

2018, de 818.875 habitantes, sendo o 4º do estado e o 21º do país no ranking de cidades mais 

populosas. De acordo com dados do IBGE do ano de 2016, o município tem um PIB (Produto 

Interno Bruto) em R$ 16.447.838,640 mil e PIB per capita de R$ 20.625,93
1
. 

Com a diminuição da faixa etária para se formar alunos leitores e escritores fluentes 

que era até o terceiro ano de escolaridade/ até os oito anos de idade e que, de acordo com a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018), passou a ser até o 2º ano de 

escolaridade/ até os sete anos de idade e de se inserir os professores da pré-escola num curso 

                                                 
1
 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Brasil em síntese. 2019. Disponível 

em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/nova-iguacu/panorama>. Acesso em: 25 jun. 2019. 
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que tem por objetivo a alfabetização, fica um questionamento: se realmente não se pretende 

formar esses professores para preparar os seus alunos para o primeiro ano de escolaridade, 

porque a Educação Infantil está inserida num curso de formação continuada de professores 

alfabetizadores? 

De acordo com a última versão da BNCC
2
, há uma antecipação para o prazo máximo 

de alfabetização das crianças dos oito para os sete anos, isto é, do terceiro para o segundo ano 

de escolaridade dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Contudo, o próprio PNAIC 

estabelece um limite para a alfabetização das crianças para o terceiro ano, assim como a meta 

5 do PNE, havendo uma divergência entre esses documentos. 

Juntamente com essa antecipação vem a preocupação de um aumento nos índices de 

reprovação, já que as crianças terão um tempo menor para se apropriarem do processo de 

aquisição de leitura e escrita e com a antecipação do início da alfabetização para a Educação 

Infantil, especificamente para a pré-escola. 

 Profissionais da rede de ensino do município pesquisado, que estão inseridos nesse 

programa de formação continuada, se questionam sobre o porquê de se incluir esses 

profissionais da pré-escola, que engloba os alunos de quatro e cinco anos, num curso voltado 

especificamente para alfabetização se sempre foi enfatizado, em outros cursos isolados de 

formação continuada promovidos pela rede com embasamento em documentos legais, que 

este não é o objetivo da educação infantil. Sempre se priorizou nesses cursos, como o 

Tecendo Ideias II no ano de 2015, que o objetivo da educação infantil é o brincar e a 

interação, nunca a preparação para a alfabetização. 

Escolhi especificamente esse município pelo mesmo demonstrar um engajamento 

muito grande em fazer com que todos os seus professores que lecionam na pré-escola, assim 

como seus orientadores pedagógicos que atuam na educação infantil, participem dessa 

formação continuada, visando melhorias nas práticas pedagógicas dos mesmos em âmbito 

escolar. 

Partindo dessa formação continuada específica para os docentes da pré-escola, pensou-

se em investigar quais as percepções desses profissionais de ensino sobre essa formação 

continuada.  Qual a ligação que esses profissionais estabelecem entre a formação continuada a 

qual participam com a sua prática pedagógica. A formação continuada no âmbito do PNAIC 

influenciou de alguma forma o fazer pedagógico desses professores? Levou a algum tipo de 

                                                 
2
 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular: educação 

é a base. Brasília: MEC, SEB, 2018. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. Acesso em: 26 

abr. 2019. 
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reflexão sobre a mesma? Provocou alguma mudança na forma de conceber a educação infantil 

e na sua prática pedagógica (sim ou não; por quê?)? Quais as percepções desses profissionais 

em relação ao curso ofertado? 

O porquê de escolher essa etapa da Educação Infantil se justifica pela obrigatoriedade 

de matrícula pelos pais ou responsáveis de crianças a partir de quatro anos de idade pela Lei 

nº 12.796 de 2013 (BRASIL, 2013), que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos 

profissionais da educação e dar outras providências”. Com a regulamentação dessa lei, as 

crianças da faixa etária citada devem frequentar a escola, não sendo mais algo opcional para 

seus pais ou responsáveis, assim como descrito no artigo 4º: 

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

idade, organizada da seguinte forma:  

a) pré-escola;  

b) ensino fundamental;  

c) ensino médio. 

Esta lei teve o prazo estabelecido até 2016 para a sua implementação nas redes de 

ensino, estendendo o direito da criança pequena à educação. Na rede pesquisada, as crianças 

dessa idade estão inseridas nas EMEIs (Espaços Municipais de Educação Infantil), que atende 

crianças até cinco anos de idade, apesar de algumas turmas desta última faixa etária também 

estarem inseridas em escolas que possuem também o Ensino Fundamental. 

A matrícula obrigatória pelos responsáveis legais das crianças de quatro anos na 

Educação Básica é um direito delas à educação, assegurado pela Emenda Constitucional nº 

59, de 11 de novembro de 2009, onde estabelece a “educação básica obrigatória e gratuita dos 

4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos 

os que a ela não tiveram acesso na idade própria”. Sendo assim, a criança tem o direito de 

frequentar a escola assegurado pela Constituição Federal. (BRASIL, 2009a) 

Outro motivo que me levou a querer pesquisar esse tema foi pela inquietação em ver 

uma etapa de ensino onde, de acordo com literaturas e documentos oficiais, não ter o objetivo 

de iniciar ou preparar para a alfabetização, estar inserido numa política pública governamental 

voltada especificamente para a formação continuada de professores alfabetizadores. 

Qual objetivo de se inserir professores da pré-escola num curso de formação 

continuada que tem por objetivo a alfabetização em língua portuguesa e matemática se a 

Educação Infantil, de acordo com documentos oficiais como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Infantil (DCNEI), não tem por objetivo alfabetizar as crianças e nem 

prepará-las para a alfabetização?  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art4i
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Compreendendo a concepção de Educação Infantil nas Diretrizes, o artigo 5º diz: 

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. (BRASIL, 2009b) 

De acordo com o artigo 9º das DCNEI, a Educação Infantil tem por objetivo 

desenvolver atividades que tenham como norteadores o brincar e a interação: 

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil 

devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo 

experiências que: 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação 

ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 

dramática e musical; 

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; 

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, 

medidas, formas e orientações espaçotemporais; 

V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e 

coletivas; 

VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e 

bem-estar; 

VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, 

que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e 

reconhecimento da diversidade; 

VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao 

tempo e à natureza; 

IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, 

poesia e literatura; 

X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício 

dos recursos naturais; 

XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e 

tradições culturais brasileiras; 

XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 

fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos. (BRASIL, 2009b) 

Sendo assim, o parágrafo único deste artigo determina que: 

As creches e pré-escolas, na elaboração da proposta curricular, de acordo com suas 

características, identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades 

pedagógicas, estabelecerão modos de integração dessas experiências. (BRASIL, 

2009b) 

Questiona-se, então, qual o objetivo desta formação continuada para professores da 

Educação Infantil. Pretende-se alfabetizar as crianças na Educação Infantil (pré-escola)? 

Como se dá essa formação continuada?  
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Assim, esse estudo tem por objetivo investigar e compreender o PNAIC voltado para a 

Educação Infantil e as percepções dos profissionais da pré-escola da rede municipal da cidade 

de Nova Iguaçu que o cursaram em relação a ele, levando em consideração a obrigatoriedade 

de matrícula das crianças de quatro anos de acordo com a Lei nº 12.796 de 4 de abril de 2013 

(BRASIL, 2013),  retificando a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996) 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 

Partindo desse objetivo, surgem algumas questões que procuraram ser respondidas ao 

longo dessa pesquisa, tais como: 

 O que é o PNAIC da Educação Infantil? 

 Quais os objetivos da formação continuada em serviço para professores da 

Educação Infantil (PNAIC) em uma política pública voltada para a formação 

continuada para a alfabetização? 

 Quais as percepções dos professores cursistas em relação a essa formação 

continuada em relação à sua prática pedagógica? 

Como dito anteriormente, esse trabalho tem como referências teóricas documentos e 

literatura que tratam sobre o PNAIC, a Educação Infantil, políticas públicas e formação 

continuada. 

Esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa, utilizando como procedimentos 

análise de documentos acerca da Educação Infantil, como leis (LDBEN 9394/96 e Lei nº 

12.796/2013), as Diretrizes Curriculares da Educação Básica, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (2010), os Referenciais Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (1998), Base Nacional Comum Curricular dentre outros documentos, 

legislações e resoluções sobre essa etapa de ensino. Foi feita também uma pesquisa 

bibliográfica sobre esta etapa de ensino, sobre a formação continuada de professores e sobre o 

PNAIC, enfatizando esta formação voltada para a Educação Infantil. 

Em relação à Educação Infantil, um dos referenciais teóricos que foram utilizados diz 

respeito sobre o currículo na Educação Infantil (SALLES; FARIA, 2012). É importante que 

conheçamos qual é e como é o currículo nessa etapa de ensino para que possamos 

compreender o trabalho pedagógico que é realizado na mesma. De acordo com as autoras, 

quando nos reportamos à pré-escola, “o atendimento de crianças de 4 a 6 anos, por sua vez, 

surgiu já vinculado à escola e, consequentemente, aos processos educacionais. As marcas 

dessa vinculação são sentidas desde as denominações usadas historicamente: pré-primário e 

pré-escolas” (SALLES; FARIA, 2012, p. 68), as autoras discutem a forma de conceber a 

Educação Infantil, juntamente com o projeto pedagógico da escola. 
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Ao falarmos sobre formação continuada, encontramos autores como Candau (2011), 

Imbernón (2010) e Gatti e Barreto (2009) discutindo sobre esse assunto ao longo desse 

trabalho. 

Valorizar o saber docente durante a formação continuada, a partir do que ele já possui, 

se torna de grande importância para que ele possa ressignificar os seus conhecimentos e 

práticas. Não se deve apenas jogar informações em cima do professor, o obrigando a aplicar o 

que aprende. O professor reflete sobre a sua prática constantemente e dá novos sentidos ao 

participar de formações. Ao falarmos sobre esse tema, Candau (2011, p. 59) disserta sobre a 

formação docente e a formação continuada: 

(...) é considerado fundamental ressaltar a importância do reconhecimento e 

valorização do saber docente no âmbito das práticas de formação continuada, de 

modo especial dos saberes da experiência, núcleo vital do saber docente, e a partir 

do qual o professor dialoga com as disciplinas e os saberes curriculares. Os saberes 

da experiência se fundam no trabalho cotidiano e no conhecimento do seu meio. São 

saberes que brotam da experiência e são por ela validados.  

Portanto, o professor só muda a sua prática se quiser, independente do curso que 

ofereçam. A formação continuada precisa fazer com que o professor se questione e repense a 

sua prática a partir do que lhe é oferecido. “treinar” o professor não cabe nos dias atuais. O 

professor assume o seu papel de protagonista a partir da sua formação. 

O modelo de “treinamento” deverá mudar mediante planos institucionais, para dar 

espaço de forma mais intensiva a um modelo questionador e de desenvolvimento de 

projetos, no qual os professores de um contexto determinado assumam o 

protagonismo merecido e sejam aqueles que planejem, executem e avaliem sua 

própria formação. (IMBERNÓN, 2010, p. 95) 

Como instrumento metodológico, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas com a 

coordenadora de formação do PNAIC em nível estadual com a finalidade de conhecer e 

compreender o objetivo dessa política de formação continuada para a Educação Infantil e para 

a prática dos docentes dessa etapa de ensino e também com a coordenadora local do PNAIC 

no município pesquisado, com o objetivo de conhecer as ações implantadas de acordo com as 

orientadas dadas pela coordenação estadual e com a política pública pesquisada para 

formação continuada.  

Para conhecer e compreender as percepções e representações dos professores que 

participaram dos encontros de formação em relação ao PNAIC foram entrevistados docentes 

de uma escola da rede pública municipal de Nova Iguaçu. É importante esclarecer que todos 

os entrevistados assinaram um termo de consentimento para a utilização de suas falas nessa 

pesquisa. 
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Inicialmente foi realizado um contato com a equipe diretiva dessa unidade escolar via 

telefone, solicitando a permissão de se realizar entrevistas com seus professores que 

participaram do PNAIC Educação Infantil, solicitação essa que foi prontamente atendida.  

Chegando a essa escola, fui recepcionada pela orientadora pedagógica da mesma, que 

me apresentou a toda equipe diretiva (diretora geral, diretora ajunta, a outra orientadora 

pedagógica e a orientadora educacional), assim como às professoras que entrevistaria. 

Essa escola é uma unidade em que atende turmas de crianças dos três aos cinco anos 

(EMEI), funcionando em dois turnos, matutino e vespertino, sem atendimento em horário 

integral aos alunos. Foram realizadas entrevistas com três professoras lotadas nessa unidade 

escolar no turno matutino. 

Cada entrevista foi realizada com uma professora de cada vez, em uma sala separada, 

ficando seus alunos com outra profissional da unidade escolar. Primeiramente eu me 

apresentava, falava o objetivo da pesquisa e perguntava se ela autorizava a gravação da 

entrevista através de um aparelho de celular, após a assinatura do temo de consentimento. 

Nas referidas entrevistas foram realizadas as seguintes perguntas aos docentes: 

1) Quais eram as suas expectativas em relação ao PNAIC Educação Infantil? O que 

você esperava encontrar?  

2) Em que essa formação contribuiu para você em relação à sua profissão e à sua 

prática pedagógica? 

3) Sua visão em relação à Educação Infantil mudou? A sua prática em sala de aula 

sofreu alterações após o PNAIC? Se sofreu, em quais aspectos? 

De acordo com May (2004, p. 140) “as entrevistas geram compreensões ricas das 

biografias, experiências, opiniões, valores, aspirações, atitudes e sentimentos das pessoas”. E 

a escolha pelas entrevistas semiestruturadas nessa pesquisa se justifica, como dito por May 

(2004, p. 143), da seguinte forma: 

As perguntas são normalmente especificadas, mas o entrevistador está mais livre 

para ir além das respostas de uma maneira que pareceria prejudicial para as metas de 

padronização e comparabilidade. As informações sobre idade, sexo, ocupação, tipo 

de domicílio e assim por diante podem ser perguntadas em um formato padronizado. 

O entrevistador, que pode buscar tanto o esclarecimento quanto a elaboração das 

respostas dadas, pode registrar informação qualitativa sobre o tópico em questão. 

Isso permite que ele tenha mais espaço para sondar além das respostas e, assim, 

estabelecer um diálogo com o entrevistado. 

Após as entrevistas, foram realizadas transcrições das mesmas para facilitar a análise 

dos dados e a articulação das mesmas com a teoria pertinente. 

Como análise de dados, foi realizada uma articulação de todas essas documentações e 

bibliografia com os dados coletados através das entrevistas com professores que participaram 
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como cursistas dessa política pública de formação continuada, juntamente com a entrevista 

realizada com uma das pessoas responsáveis pelo PNAIC no estado do Rio de Janeiro 

(coordenadora de formação), assim com a entrevista concedida pela responsável pelo PNAIC 

no município pesquisado (Nova Iguaçu) enquanto ele estava em curso. 

 É necessário compreender a fala desse professor e tentar perceber o que está nas 

entrelinhas da mesma, nas suas percepções do PNAIC, na possível influência do curso na 

mudança da sua prática e na sua visão sobre a Educação Infantil. Como dito por Bardin (1977, 

p. 44), “A análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as 

quais se debruça”. Segundo a mesma autora, citada por Rocha (2019, p. 77), “as categorias de 

análise permitem agrupar elementos por características comuns, partindo de temas, à 

interpretação palavras-chave ou expressões que impõem a organização das informações para 

chegar à intepretação desses dados com base na teoria”. 

A partir das entrevistas, foram então elencados alguns temas para análise das mesmas, 

como: 

 Receios sobre o PNAIC da Educação Infantil; 

 Expectativas em relação ao PNAIC da Educação Infantil; 

 Contribuições dessa formação continuada para a prática dessas professoras. 

 Esses temas para análise possuem uma relação estreita com as perguntas realizadas 

durante a entrevista, procurando compreender a visão das professoras sobre a formação 

continuada que participaram e a possível influência da mesma para as suas práticas 

pedagógicas em sala de aula com seus alunos, fazendo, ao mesmo tempo, uma relação com a 

teoria elencada para esclarecimento dessas entrevistas. 
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CAPÍTULO 1 

UM PASSEIO PELA EDUCAÇÃO INFANTIL: ALGUMAS DISCUSSÕES 

TEÓRICAS. 

 

 

Conversar um pouco sobre essa etapa de ensino se faz necessário para alinhavarmos 

esse trabalho, já que estamos investigando uma política pública voltada para essa etapa de 

ensino. 

Antes de debatermos sobre as legislações atuais que tratam da Educação Infantil, é de 

extrema importância revisitar legislações anteriores para conhecermos a história da Educação 

Infantil à luz das leis educacionais do nosso país. 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional de nosso país foi a Lei 

nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961. Essa primeira LDBEN denomina a etapa de ensino que 

conhecemos como atualmente como Educação Infantil, de Educação Pré-Primária. Nessa 

primeira LDBEN, essa etapa de ensino é contemplada apenas com dois parágrafos, sendo o 

primeiro o artigo 23, onde diz que “a educação pré-primária destina-se aos menores de sete 

anos, e será ministrada em escolas maternais ou jardins de infância”. Não se trata nessa 

legislação sobre especificações de ensino, trabalho, currículo, profissionais, dentre outras, da 

Educação Infantil, sendo descrito no segundo e último artigo, artigo 24, apenas que “as 

empresas que tenham a seu serviço mães de menores de sete anos serão estimuladas a 

organizar e manter, por iniciativa própria ou em cooperação com os poderes públicos, 

instituições de educação pré-primária”. Nada mais é falado sobre a então educação pré-

primária, sendo essa vista, então, apenas como uma ação assistencialista com o intuito de 

receber os filhos das mães inseridas no mercado de trabalho e que não teriam quem cuidassem 

de suas crianças. (BRASIL, 1961) 

Em relação à formação dos professores, a legislação citada trata somente da formação 

para professores a partir do ensino primário, não relatando nada acerca da formação de 

professores para a educação pré-primária, não especificando quais profissionais, se 

existissem, trabalhariam com essas crianças. 

Já na Lei nº 5.692, promulgada em 11 de agosto de 1971, apenas cita-se o ensino das 

crianças da faixa etária da Educação Infantil no parágrafo 2º do artigo 19, onde está escrito 

que “os sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade inferior a sete anos recebam 

conveniente educação em escolas maternais, jardins de infância e instituições equivalentes”. 
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Ao logo dessa Lei 5.692/71, nada mais é citado referente a essa etapa de ensino. (BRASIL, 

1971) 

A atual Lei de Diretrizes e Base para a Educação Nacional nº 9.394 foi promulgada 

em 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996). Nessa legislação, em sua versão original, a 

educação básica, obrigatória e gratuita, iniciava-se aos sete anos de idade e indo até aos 

dezessete anos. Com a Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 (BRASIL, 2006), o ensino 

obrigatório passou a ser de nove anos, incluindo as crianças de 6 anos de idade no Ensino 

Fundamental.  Mas foi a partir da alteração nessa LDBEN com a Lei nº 12.796 de 04 de abril 

de 2013 (BRASIL, 2013) que a idade mínima obrigatória passou a ser a partir dos quatro anos 

de idade, iniciando na Educação Infantil. A partir de então, foi garantido, no seu artigo 6º, que 

“é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir 

dos 4 (quatro) anos de idade”. 

Ao contrário das legislações anteriores, a LDBEN nº 9.394/96 possui uma seção 

específica para a Educação Infantil (Seção II). Nessa seção, o artigo 29 da LDBEN 9.394/96, 

ao definir esta etapa de ensino, diz que “a educação infantil, primeira etapa da educação 

básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade”. Nessa etapa o trabalho a ser desenvolvido com as crianças deve ter por objetivo 

desenvolvê-la integralmente, não apenas o cognitivo. E no artigo 30 cita que a Educação 

Infantil será oferecida para crianças de quatro e cinco anos em pré-escolas, não em creches 

como as crianças menores. 

Como em toda etapa de ensino, essa LDBEN preocupa-se também com a organização 

da Educação Infantil que deve obedecer a regras, tais como descritas no artigo 31: 

I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, 

sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental;  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013); 

II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um 

mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional; (Incluído pela Lei nº 

12.796, de 2013); 

III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno 

parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 

2013); 

IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a 

frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas; (Incluído pela Lei 

nº 12.796, de 2013); 

V - expedição de documentação que permita atestar os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança. (BRASIL, 1996) 

Com essa LDBEN em vigor atualmente, cita-se a devida existência de currículo para a 

Educação Infantil, como dito no artigo 26: 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem 

ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em 

cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos. (BRASIL, 1996) 

Já no ano de 1998 foram publicados os Referenciais Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (RCNEI), em três volumes (Introdução, Formação Pessoal e Social, 

Conhecimento de Mundo) que foram concebidos “de maneira a servir como um guia de 

reflexão de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas para os 

profissionais que atuam diretamente com crianças de zero a seis anos, respeitando seus estilos 

pedagógicos e a diversidade cultural brasileira” (BRASIL, 1998, v. 1, p. 7). E definindo bem 

o objetivo desse primeiro documento norteador voltado especificamente para a Educação 

Infantil, o Volume I diz que: 

Este documento constitui-se em um conjunto de referências e orientações 

pedagógicas que visam a contribuir com a implantação ou implementação de 

práticas educativas de qualidade que possam promover e ampliar as condições 

necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras. Sua função é 

contribuir com as políticas e programas de educação infantil, socializando 

informações, discussões e pesquisas, subsidiando o trabalho educativo de técnicos, 

professores e demais profissionais da educação infantil e apoiando os sistemas de 

ensino estaduais e municipais. (BRASIL, 1998, v.1, p. 13) 

 Esse documento, como o próprio nome diz, é um referencial para o trabalho com as 

crianças em idade pré-escolar, não uma obrigação, ditando os currículos que devam ser 

adotados nas creches e pré-escolas de todo o território nacional. Um país com uma 

diversidade tão grande necessita que os currículos sejam flexíveis e adaptados a cada 

realidade. Sendo assim, no Volume I (BRASIL, 1998, v. 1, p. 14): 

Considerando e respeitando a pluralidade e diversidade da sociedade brasileira e das 

diversas propostas curriculares de educação infantil existentes, este Referencial é 

uma proposta aberta, flexível e não obrigatória, que poderá subsidiar os sistemas 

educacionais, que assim o desejarem, na elaboração ou implementação de programas 

e currículos condizentes com suas realidades e singularidades. Seu caráter não 

obrigatório visa a favorecer o diálogo com propostas e currículos que se constroem 

no cotidiano das instituições, sejam creches, pré-escolas ou nos diversos grupos de 

formação existentes nos diferentes sistemas.  

E ao pensarmos o currículo na Educação Infantil, o que trabalhar nessa etapa inicial da 

Educação Básica, o volume I do RCNEI vem dizendo (BRASIL, 1998, v. 1, p. 43): 

Com o objetivo de tornar visível uma possível forma de articulação, a estrutura do 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil relaciona objetivos gerais e 

específicos, conteúdos e orientações didáticas numa perspectiva de 

operacionalização do processo educativo. Para tanto estabelece uma integração 

curricular na qual os objetivos gerais para a educação infantil norteiam a definição 

de objetivos específicos para os diferentes eixos de trabalho. Desses objetivos 

específicos decorrem os conteúdos que possibilitam concretizar as intenções 



24 

educativas. O tratamento didático que busca garantir a coerência entre objetivos e 

conteúdos se explicita por meio das orientações didáticas.  

Complementando os RCNEIs, foram publicadas em 2010 as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil. Ao pensarmos acerca do currículo na Educação Infantil, 

tem-se um direcionamento a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEI), que vêm para mostrar os caminhos a partir dos Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, possuindo como sua espinha dorsal, seus pilares para esse 

currículo a brincadeira e a interação. A partir desses documentos, estruturando melhor esse 

currículo para a etapa inicial da Educação básica, é aprovada a Base Nacional Comum 

Curricular, documento esse com força de lei. 

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC – foi instituída pela Resolução CNE/CP 

nº 2, de 22 de dezembro de 2017 (BRASIL, 2017b), que orienta a implantação da mesma que 

deve ser “respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no 

âmbito da Educação Básica”, sendo essa a sua terceira versão. Sendo assim, o seu artigo 1º 

desta resolução determina a BNCC “como documento de caráter normativo que define o 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, 

jovens e adultos no âmbito da Educação Básica escolar, e orientam sua implementação pelos 

sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes 

escolares”. E ainda como descrito no artigo 2º, “as aprendizagens essenciais são definidas 

como conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e a capacidade de mobilizá-los, articular e 

integrar, expressando-se em competências”. 

A primeira versão da BNCC foi formulada em 16 de setembro de 2015, onde houve 

uma discussão em todas as escolas do território nacional no mesmo mês do mesmo ano, sendo 

essa base comum curricular nacional para Educação Básica prevista na LDBEN 9394/96 em 

seu artigo 26. Já em 3 de maio de 2016, foi disponibilizada a segunda versão desse 

documento. A partir de então, entre junho e agosto do mesmo ano houve 27 seminários 

estaduais promovidos pela UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação) e pelo CONSED (Conselho Nacional de Secretários de Educação) para se debater 

essa segunda versão da BNCC. Foi então que, a partir dessa segunda versão, começou a ser 

redigida a terceira e última versão em agosto de 2016, após uma reviravolta no cenário 

político com uma troca presidencial conturbada no país a partir de um processo de 

impeachment em maio do mesmo ano, tido por uma parcela da população como um golpe 
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político-jurídico. Essa terceira versão foi aprovada, como dito acima, em 22 de dezembro de 

2017 pela Resolução CNE/CP nº 2 que orienta e institui a BNCC.
3
 

Contudo, como dito por Neira (2017), há uma diferença brutal entre as duas últimas 

versões desse documento, que podem trazer sérias consequências para o futuro da sociedade. 

Na segunda versão há um enfoque nos princípios éticos, políticos e estéticos, objetivando os 

sete direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento para todas as crianças e jovens brasileiros, 

preocupando-se com a diversidade, questões de etnia, gênero, classe e experiências vividas, 

além do compromisso com a formação de sujeitos para uma sociedade menos desigual. Já a 

terceira versão explicita uma clara preocupação com que os conteúdos curriculares estejam 

apenas a serviço do desenvolvimento competências. 

Já tendo um panorama geral do que define e determina a BNCC, obrigatória desde 

então da sua promulgação em todo o território nacional, nos deteremos especificamente no 

que ela trata sobre a Educação Infantil, sendo esta a etapa inicial da Educação Básica. 

A BNCC, apoiada no conceito de criança definido pela Resolução CNE/CEB 5/2009 

estabelece direitos de aprendizagem e desenvolvimento para a Educação Infantil. De acordo 

com esta resolução, a criança é concebida como “sujeito histórico e de direitos, que interage, 

brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 

sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura”. Como dito também por Kramer 

e Nunes (2013, p. 34) “com base na psicologia histórico-cultural, compreendemos que a 

criança supera sua condição natural por meio da linguagem fazendo-se na história ao mesmo 

tempo que faz história”. E as mesmas autoras acrescentam que “com base na teoria crítica da 

cultura e da modernidade, entendemos que a criança cria cultura, brinca, dá sentido ao mundo, 

produz história, recria a ordem das coisas, estabelece uma relação crítica com a tradição”. 

(KRAMER; NUNES, 2013, p. 34) 

Assim, a BNCC estabelece, como dito anteriormente, sobre os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento para a Educação Infantil: 

I. Conviver com outras crianças e adultos, e pequenos e grandes grupos, utilizando 

diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em 

relação à cultura e às diferenças entre as pessoas; 

II. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 

diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a 

produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas 

                                                 
3
 BRASIL, 2018. 
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experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e 

relacionais; 

III. Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da 

gestão da escola e das atividades, propostas pelo educador quanto da realização das 

atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e 

dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, 

decidindo e se posicionando em relação a eles; 

IV. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na 

escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas 

modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia; 

V. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, 

sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio 

de diferentes linguagens; 

VI. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, construindo uma 

imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências 

de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar 

e em seu contexto familiar e comunitário. 

A Educação Infantil, de acordo com os RCNEIs as DCNEIs e pela BNCC, tem por 

foco no trabalho com as crianças dois pilares: a interação e o brincar. A interação é necessária 

no desenvolvimento do ser humano e na construção do seu conhecimento, independente da 

idade. Na infância, a interação da criança com outras crianças durante o brincar se torna 

essencial para o desenvolvimento dela e através de uma forma lúdica que faz parte do seu 

universo infantil não pensando a brincadeira como algo fútil e desnecessário, pois “a 

linguagem e a brincadeira são articuladoras entre saberes e conhecimentos. As instituições e 

os adultos devem favorecer a brincadeira, entendida como experiência de cultura e forma 

privilegiada de expressão da criança” (KRAMER; NUNES, 2013, p. 35). Ainda como dito 

por Kramer e Nunes (2013, p. 34): 

O ser humano se constitui na relação com o outro; na interação social, as dimensões 

cognitiva e afetiva não podem ser dissociadas. Quando interagem, as crianças as 

aprendem, se formam e transformam; são sujeitos ativos, participam e intervêm na 

realidade; suas ações são maneiras de reelaborar e recriar o mundo. Aos adultos cabe 

a mediação. O papel do outro é central na constituição do eu e no desenvolvimento e 

nas aprendizagens que o sujeito faz ao longo da vida.  
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Como também citado na página 31 do volume I dos RCNEIs sobre a interação no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento integral da criança na Educação Infantil, esse 

documento diz que a interação social é uma das mais importantes ferramentas que o professor 

pode utilizar para a aprendizagem de seus alunos, propiciando situações diversas orientadas 

para essa troca entre as crianças para que haja situações onde elas possam se expressar, se 

comunicar. Essas atitudes, de acordo com o mesmo documento, fazem com que as crianças 

demonstrem suas formas de pensar, sentir, agir em um ambiente que transmite confiança e 

segurança. 

Ainda de acordo com os RCNEI, essas situações de interações sociais as crianças 

participam de relações as quais elas enfrentam conflitos e negociações de sentimentos, dentre 

outros aspectos de relacionamentos que serão imprescindíveis para o desenvolvimento 

integral delas. 

A interação com outras pessoas é essencial para o aprendizado do ser humano, na 

troca, no convívio, independente da idade, isso tanto com as crianças quanto com os adultos. 

A criança interagindo com outras crianças e com os adultos, no caso da escola o professor, 

proporciona momentos de vivência, de experiências onde o aprendizado estará sendo 

construído. 

 E quando se pensa em momentos de aprendizado, se pensa também em uma educação 

de qualidade. Mas o conceito de qualidade é muito subjetivo e muito complexo. A discussão 

acerca da qualidade da educação tem sido intensa nos últimos anos, não havendo um 

consenso. Um dos pontos que têm sido elencados para que esse fim seja atingido, é a 

formação continuada dos profissionais em educação. De acordo com o Plano Nacional da 

Educação (BRASIL, 2015a, p. 287-288): 

A valorização dos profissionais do magistério representa um dos desafios centrais 

para a melhoria da educação brasileira. Como esclarece o documento Planejando a 

Próxima Década, publicado pelo Ministério da Educação em 2014: “a melhoria da 

educação e, consequentemente, dos índices educacionais e das taxas de 

escolarização da população e o desenvolvimento social e econômico do País estão 

relacionados, entre outros, à valorização dos profissionais do magistério das redes 

públicas da educação básica”. É possível afirmar que a valorização do magistério 

perpassa diversas dimensões, como a formação adequada e contínua, a estruturação 

de carreiras, as condições apropriadas de trabalho e a constituição de patamares 

adequados de remuneração. 

A formação do profissional da educação não pode se limitar à inicial. É essencial que 

ele, como qualquer profissional de qualquer área, se qualifique e busque meios para 

aperfeiçoar a sua prática. Como dito aqui nesse trabalho, nem sempre a formação inicial 

consegue dar conta de todas as demandas profissionais que exige o ofício de professor em sala 

de aula. Quando falamos em valorização do professor, falamos também no investimento em 
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sua formação continuada. Muitos profissionais buscam sua qualificação por conta própria, em 

vários espaços. Porém, é de extrema importância que ele encontre, no caso o professor, um 

apoio e um investimento para a sua formação, para a ampliação do seu conhecimento em prol 

da melhoria da sua prática pedagógica. O documento final da CONAE (2014, p. 88) ressalta: 

 

 

A valorização profissional e, sobretudo, a política de formação inicial e continuada 

deve se efetivar a partir de uma concepção político-pedagógica ampla, que assegure 

a articulação teoria e prática, a pesquisa e a extensão, devendo garantir, ainda, ao 

profissional o afastamento de suas atividades para formação, sem prejuízo de seus 

vencimentos e da carreira, em instituições que possuam reconhecimento no MEC e 

que sejam comprometidas com a educação de qualidade. 

Dessa forma, segundo a lei que rege a educação nacional, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 20 de dezembro de 1996, essa formação continuada deve ser garantida 

que aconteça também no local de trabalho do profissional. O parágrafo único do artigo 62 da 

LDBEN 9394/96, sobre a formação continuada dos profissionais da educação diz que: 

“garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de 

trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação 

profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação.”. 

(BRASIL, 1996) 

Iniciando a discussão sobre essa etapa inicial da Educação Básica, necessitamos 

compreender um pouco sobre a história da Educação Infantil. A Educação Infantil, até a 

promulgação da LDBEN 9394/96, era exercida, em muitos lugares, por pessoas sem 

formação pedagógica e as crianças eram atendidas em moradias por mulheres tidas como 

“cuidadoras” para que os pais das crianças pudessem trabalhar. 

Até termos tais definições legais, encontravam-se em funcionamento em todo o 

Brasil – de forma bastante desigual em termos regionais, segundo a classe social, o 

local de moradia – creches e pré-escolas com diferentes denominações e sem uma 

definição clara da faixa etária atendida. As pessoas, em sua maioria mulheres, que se 

responsabilizavam pelo trabalho nessas instituições também o faziam sem que 

estivesse evidente qual era a sua função e que papel a creche e a pré-escola deveriam 

desempenhar nos contextos educacional e social. (HADDAD, 1991 apud BRASIL, 

2016a, p. 61) 

Assim, como dito anteriormente, com a LDBEN 9394/96, a Educação Infantil é 

apresentada sob um aspecto diferenciado, não apenas no cuidar, e se há a preocupação com 

a profissionalização daqueles que irão lidar com as crianças de zero a cinco anos. 

Especialmente no trabalho com os bebês e crianças até os três anos de idade e nas 

instituições de atendimento em período integral, predominava a ideia de que a 

creche e suas profissionais exerciam a função de substitutas da família e da mãe. Em 

boa parte dos casos, as pessoas responsáveis pelas crianças nas creches e também 

em pré-escolas não contavam com formação profissional adequada para a função 
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que deveriam exercer: cuidar e educar crianças em espaços coletivos.  (HADDAD, 

1991 apud BRASIL, 2016a, p. 61). 

Entendia-se que a profissional de Educação Infantil tinha uma vocação materna por ser 

mulher, tratando a mesma de uma forma menos valorizada e não como uma profissional que 

necessita de uma formação específica, cujo o trabalho com as crianças dessa faixa etária 

necessitam de um trabalho pedagógico específico e não menos importante que no restante da 

escolaridade a seguir que compõe a Educação Básica.   

Mudando então essa visão quanto à formação daqueles que atenderão essas crianças, 

com foco na profissionalização destes, o Caderno 1 do PNAIC da Educação Infantil 

(BRASIL 2016, p. 61) ressalta que: 

Embora tenhamos, desde o final do século XIX, experiências de educação escolar 

das crianças entre zero e seis anos de idade, a expressão “Educação Infantil” 

somente será criada para designar essa etapa da educação a partir de 1996. 

Primeiramente, tivemos o reconhecimento pela Constituição Federal (BRASIL, 

1988) de que as crianças dessa faixa etária têm direito à educação em creches e pré-

escolas. Em seguida, esse direito é reafirmado no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL, 1990). Finalmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN (BRASIL, 1996) define que a educação das crianças entre zero 

e cinco anos denomina-se Educação Infantil e compreende a creche (educação das 

crianças de zero a três anos) e a pré-escola (educação das crianças de quatro a seis 

anos). Essa faixa etária de abrangência da Educação Infantil foi modificada pela Lei 

Federal n. 11.274 (BRASIL, 2006), que determinou o início do Ensino Fundamental 

aos seis anos, definindo então que a Educação Infantil abrange as crianças entre zero 

e cinco anos completos. 

Mas por que esse termo “pré-escola”? Na Educação Infantil há a divisão em creche (de 

zero a três anos) e pré-escola (de quatro a cinco anos). Para compreendermos o termo “pré-

escola”, já que “pré” remete à ideia de algo que antecede, de um período de preparação para 

algo e para elucidar a compreensão da Educação Infantil, a BNCC a explica da seguinte 

forma: 

A expressão educação “pré-escolar”, utilizada no Brasil até a década de 1980, 

expressava o entendimento de que a Educação Infantil era uma etapa anterior, 

independente e preparatória para a escolarização, que só teria seu começo no Ensino 

Fundamental. Situava-se, portanto, fora da educação formal. Com a Constituição 

Federal de 1988, o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 6 anos 

de idade torna-se dever do Estado. Posteriormente, com a promulgação da LDBEN, 

em 1996, a Educação Infantil passa a ser parte integrante da Educação Básica, 

situando-se no mesmo patamar que o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. E a 

partir da modificação introduzida na LDBEN em 2006, que antecipou o acesso ao 

Ensino Fundamental para os 6 anos de idade, a Educação Infantil passa a atender a 

faixa etária de zero a 5 anos. (BRASIL, 2018, p. 35) 

Ainda dissertando sobre esse assunto, Salles e Faria (2012, p. 68) falam que, quando 

falamos sobre Educação Infantil, a creche sempre teve o objetivo, a princípio, de cuidar das 

crianças que as mães necessitavam trabalhar e que necessitassem de alguém que pudessem 

cuidar delas e de suas necessidades básicas. Já quando nos reportamos à pré-escola, tínhamos 
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uma concepção de preparação para a vida escolar até intrínseca em seus termos (pré-escolar e 

pré-primário). As autoras dizem: 

Por outro lado, a pré-escola, desde a sua origem, era vista como uma etapa anterior à 

escola, daí o caráter de preparação para o ensino regular, que ainda marca muitas 

dessas instituições. Esse trabalho era desenvolvido por professores(as) que, em 

geral, não consideravam como sua função, o cuidar das crianças, trabalhando muito 

mais na perspectiva de prepara-las para escolaridades futuras.  

Contudo, ao longo dos anos, a concepção da Educação Infantil foi se reformulando, 

assim como a forma de se olhar para a criança e para o trabalho a se realizado nessa etapa 

inicial da Educação Básica. 

A concepção de cuidado/educação adotada nos últimos anos na Educação Infantil se 

apoia no reconhecimento de que para a criança se tornar cada vez mais sujeito 

humano, aprendendo e desenvolvendo-se, é necessário que, no seu processo de 

formação, a pessoa que trabalha com ela atue nas duas direções. (SALLES; FARIA, 

2012, p. 68) 

Continuando a dissertar sobre a Educação Infantil de acordo com a BNCC: 

Entretanto, embora reconhecida como direito de todas as crianças e dever do Estado, 

a Educação Infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 e 5 anos apenas com 

a Emenda Constitucional nº 59/2009, que determina a obrigatoriedade da Educação 

Básica dos 4 aos 17 anos. Essa extensão da obrigatoriedade é incluída na LDBEN 

em 2013, consagrando plenamente a obrigatoriedade de matrícula de todas as 

crianças de 4 e 5 anos em instituições de Educação Infantil. (BRASIL, 2018, p. 36) 

O outro documento que direciona as práticas pedagógicas a serem adotadas na 

Educação Infantil são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Para 

compreendermos o objetivo destas diretrizes educacionais, a mesma se define da seguinte 

forma: 

Esta norma tem por objetivo estabelecer as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil a serem observadas na organização de propostas pedagógicas na 

educação infantil. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

articulam-se às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e reúnem 

princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica 

do Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas públicas e a 

elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e 

curriculares de Educação Infantil. (BRASIL, 2010, p. 11) 

Para conseguir compreender uma etapa de ensino, faz-se necessário conhecer os seus 

objetivos de acordo com documentos oficiais que os regulamentam. Sendo assim, os objetivos 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010, p. 12): 

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às 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. 
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Ao se pensar, então, qual seria o currículo desta etapa de ensino, deve-se ter como 

norteador o desenvolvimento da criança de forma integral, concebendo-a como um ser 

histórico e cultural, não apenas um ser que possui apenas características cognitivas.  

Embora as discussões sobre currículo e escola sejam de longa data, a necessidade de 

estabelecer um currículo para a educação infantil surge no final da década de 1970 e 

no início dos anos de 1980 (Brasil 1995). Em resposta à prática assistencialista que 

marcou a educação das crianças pequenas no Brasil, acirram-se os debates sobre as 

funções da pré-escola e da creche dando visibilidade à área no contexto de uma 

expansão significativa de creches e pré-escolas públicas em curto espaço de tempo. 

(GUIMARÃES; GUEDES; BARBOSA, 2013, p. 244) 

É a primeira etapa de uma jornada de anos de ensino, onde serão construídas as bases 

visando a um bom desenvolvimento nesses próximos anos. Algumas pessoas talvez possam 

pensar que a Educação Infantil não tem tanta importância, que as crianças só brincam e não 

aprendem nada. Porém, é nessa brincadeira, é nessa ludicidade que as crianças vão 

interagindo com outras crianças e adultos e vão construindo novos conhecimentos, sem 

perceber que estão aprendendo. E estarão aprendendo de uma forma que respeita as 

características da sua faixa etária, do seu desenvolvimento enquanto indivíduo. E delimitando 

bem os objetivos desse currículo, as Diretrizes (BRASIL, 2010, p. 12) o definem na Educação 

Infantil como um: 

Conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças 

com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 

científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de 

crianças de 0 a 5 anos de idade. 

A partir dessas Diretrizes, a concepção de criança é definida, não como um adulto em 

miniatura, mas com as suas peculiaridades, características e necessidades, sendo, de acordo 

com o art. 4 da Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes 

Curriculares para a Educação Infantil, o centro desse currículo. 

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, 2009b) 

O trabalho com os pequenos deve levar todos esses aspectos em consideração, para 

que possa ser contemplada uma aprendizagem integral pela criança. Kramer e Nunes (2013, p. 

36), ao falarem sobre o currículo na Educação Infantil e o trabalho com os pequenos 

ressaltam: 

As instituições de educação infantil devem organizar suas propostas pedagógicas 

considerando o currículo como conjunto de experiências culturais nas quais são 

articulados os saberes da prática e os conhecimentos que fazem parte do patrimônio 

cultural, na perspectiva da formação humana. Trata-se favorecer o acesso a bens e 

práticas culturais, o convívio com a natureza e a ampliação de experiências de 
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aprendizagem, desenvolvendo a formação cultural de adultos e crianças, pelo 

conhecimento de si, do outro e do mundo, num movimento que valoriza a 

autonomia, a colaboração e as produções infantis. Assim, o trabalho da educação 

infantil toma como referência a própria criança e o contexto em que se realiza a 

prática pedagógica. 

Complementando essa concepção de currículo definida pelas DCNEI, agrega-se a 

definição da proposta pedagógica a ser adotada pelas instituições de Educação Infantil a 

âmbito nacional. As instituições possuem a autonomia de elaborar as suas propostas 

pedagógicas, respeitando esses direcionamentos: 

A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo 

garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de 

conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à 

proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 

convivência e à interação com outras crianças. (BRASIL, 2010, p. 18) 

Complementando a isso que é dito nas DCNEI, a resolução que a institui, em seu 

artigo 7º, diz que: 

Na observância dessas Diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de 

Educação Infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua função 

sociopolítica e pedagógica: 

Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, 

humanos e sociais; 

Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o 

cuidado das crianças com as famílias; 

Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto a 

ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; 

Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de 

diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às 

possibilidades de vivência da infância; 

Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a 

ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento das 

relações de dominação etária, socioeconômica, étino-racial, de gênero, regional, 

linguística e religiosa. (BRASIL, 2009b) 

De acordo com a BNCC, a Educação Infantil, junto com seus os eixos estruturantes, 

que são as interações e a brincadeira, devem assegurar seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento para que a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças sejam 

assegurados. Esses direitos são: conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. 

A partir desses direitos de aprendizagem, são estabelecidos os cinco campos de 

aprendizagem. 

As práticas na Educação Infantil devem ser voltadas para a formação da criança de 

uma forma integral, não segmentada. O currículo nessa etapa não pode ser concebido de uma 

forma fragmentada como é formulado no Ensino Fundamental. Os campos de experiência, 

como definidos pela BNCC, devem permear por todo o ano letivo da criança na escola. E o 

que são esses campos de experiência? São cinco campos que se constituem como forma de 

organização curricular para essa etapa específica de ensino, onde certos conhecimentos serão 
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trabalhados de forma lúdica e interativa, promovendo o aprendizado significativo das 

crianças. As crianças que são o foco dessa pesquisa, de acordo com a BNCC, são definidas 

como crianças pequenas, que vão de quatro anos a seis anos e dois meses. 

Esses campos de experiência, que são baseadas no sujeito, são: 

 Eu, o outro e nós; 

 Corpo, gestos e movimentos; 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

 Traços, sons, cores e imagens; 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

Esses campos de experiência, de acordo com Ferraz (2016, p. 13), “integram as 

relações afetivas, o conhecimento de si mesmo e do outro, as explorações dos objetos e 

espaços, a linguagem, as normas, as interações, a cultura, a criança, a literatura, a música, a 

plástica...”. E são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada campo 

de experiência, de acordo com rês faixas etárias da Educação Infantil; bebês (de zero a um 

ano e seis meses), crianças bem pequenas (de um ano e sete meses a três anos e onze meses) e 

crianças pequenas (de quatro anos a cinco anos e onze meses). 

Sendo assim, ainda falando sobre a concepção de currículo na Educação Infantil e 

sobre o trabalho pedagógico a ser desenvolvido nessa etapa de ensino com os pequenos, 

Salles e Faria (2012, p. 225) dizem: 

Nesse sentido, o grande desafio nas instituições de Educação Infantil, no momento 

de organizar seu currículo e de articulá-lo aos demais elementos da Proposta 

Pedagógica, é ter presente o tipo de ser humano que pretende formar e as 

contribuições que a Educação Infantil pode dar na tarefa de construir uma sociedade 

sustentável, mais humana, mais justa e mais democrática, na qual todos possam ter 

acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade e se reconhecer como 

produtores de novos saberes e conhecimentos e, portanto, capazes de transformar o 

mundo. 

Ao se pensar a Educação Infantil, muitos podem pensar tudo sendo como algo só, 

independente das características distintas que há entre as idades das crianças. Muitos podem 

cometer o equívoco de achar que as crianças até cinco anos requerem o mesmo tipo de 

trabalho e que não se é necessário uma formação específica daqueles que irão lidar com elas. 

Sobre isso, Kramer e Nunes (2013, p. 36) dizem: 

No Brasil, a educação infantil é entendida como um todo indissociável, 

institucionalizada em espaços educativos formais em creches, pré-escolas ou centros 

de educação infantil. Essa opção impõe condições para a prática pedagógica, para o 

trabalho com as crianças, para a formação dos professores e para a transição para o 

ensino fundamental.  
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É preciso compreender cada especificidade de cada faixa etária da criança, mesmo 

dentro da Educação Infantil. Para tanto, faz-se necessária a formação permanente do 

profissional de educação, do professor que irá lidar com essas crianças para que ele 

complemente sua formação inicial e compreenda como se dá o desenvolvimento infantil e a 

necessidade que cada faixa etária necessita em relação à sua aprendizagem. Assim vemos nos 

estudos de Jean Piaget que mostra que as crianças pequenas possuem o raciocínio mais 

intuitivo que lógico, onde apenas quando a criança chega aos seus 6, 7, 8 anos começa a ter 

um raciocínio menos intuitivo e mais lógico (COUTINHO; MOREIRA, 2004). 

Sendo assim, compreender como se dá o desenvolvimento cognitivo da criança torna-

se essencial para compreender como que ela aprende e quais as melhores práticas pedagógicas 

poderão ser adotadas objetivando um bom desenvolvimento da criança no ambiente escolar. 
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CAPÍTULO 2 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES ENQUANTO UMA POLÍTICA 

PÚBLICA EDUCACIONAL 

 

 

A formação continuada de professores faz parte de uma política pública educacional, 

no caso desta pesquisa, uma política pública educacional em nível do governo federal.   

Antes de compreendermos o que significa uma política pública, faz-se necessário 

entrarmos na definição de política. A política está presente em nossas vidas, independente de 

gostarmos dela ou não. A vida em sociedade é regida em política, muitos de nossas 

obrigações e direitos são regidos pelas políticas. Froner e Sudbrack (2017, p. 18) dizem:  

Tanto a política quanto as políticas públicas têm estreita relação com o poder social, 

mas há uma diferença entre esses dois conceitos. A palavra política refere-se a um 

conceito mais amplo, relacionando com o poder de modo geral, enquanto que as 

políticas públicas correspondem às soluções específicas de como manejar os 

assuntos públicos. A política é entendida, portanto, como a construção do consenso 

e aluta pelo poder, geralmente vista através de grupos partidários que lutam pelos 

seus ideais. Já as políticas públicas são entendidas como ações de Governo. São 

atividades sociais que buscam garantir a ordem e visam a atender as necessidades da 

sociedade.  

Para compreendermos melhor esse conceito de política pública, Teixeira (2002 apud 

FRONER; SUDBRACK, 2017, p. 20) define: 

Políticas públicas são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público, 

regras e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade e do Estado. 

São, nesse caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos 

(leis, programas, linhas de financiamentos) que orientam ações que normalmente 

envolvem aplicações de recursos públicos. 

Toda política pública está ligada a ideia de poder. Algum órgão, instituição ou algo 

similar ou alguém ou grupos formulam a política, a idealizam com seus objetivos traçados 

para determinado público alvo almejando resultados e possuindo controle sobre suas etapas de 

desenvolvimento, seja através de guias de orientações, documentações a serem preenchidas, 

relatórios, avaliações padronizadas entre outros procedimentos. Como dito também por 

Santos (2014, p. 2), “a política sempre está ligada ao exercício do poder em sociedade, seja 

em nível individual, quando se trata das ações de comando, seja em nível coletivo, quando um 

grupo (ou toda sociedade) exerce o controle das relações de poder em uma sociedade”. 

A noção de poder, se nos detivermos apenas ao termo, se torna bastante ampla. 

Contudo, Santos (2014, p. 2), define de uma forma mais clara esse termo: 
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Assim definimos “poder” como a capacidade ou propriedade de obrigar alguém a 

fazer alguma coisa.  Nesse sentido, é importante ressaltar que o poder, em suas mais 

variadas manifestações, pode ser exercido mediante o uso da coação e/ou da 

persuasão. Em matéria de política, ambas as opções são tidas como válidas, 

dependendo de quem exerce o poder e de como escolhe exercê-lo.   

A política está entranhada no campo educacional em vários âmbitos, tanto na escolha 

da gestão, nas tomadas de decisões, na formulação do projeto político-pedagógico quanto na 

formação dos professores, dentre outros aspectos. Não se tem como falar de escola pública 

sem falarmos de política, quanto mais em política educacional. As políticas educacionais 

estão sempre presentes no fazer da escola, no seu cotidiano, dentro e fora da sala de aula. 

Quando pensamos na política no âmbito educacional, chegamos a uma noção como descrita 

por Santos (2014, p. 2-3): 

No que tange à noção de Educação, entendemos que o significado desse termo 

corresponde a todo processo intencional de formação de indivíduos (ou de grupo 

deles) que é realizado com o intuito de conservar, mudar ou romper com os padrões 

sociais existentes, o que se dá por maio de transmissão de conhecimentos 

considerados desejáveis para determinado grupo ou sociedade. 

A história da política educacional em nosso país não é recente. Está presente aqui 

desde tempos remotos, com a chegada dos jesuítas aqui e seu Ratio Stodiorium, assim como 

descrito por Ney (2008, p. 33): 

Podemos afirmar que a primeira política educacional no Brasil é a empreendida 

pelos jesuítas de 1549 a 1759. Assim, desde a criação da primeira escola do Brasil, 

na cidade de Salvador em 1549, os jesuítas estabeleceram os caminhos da educação 

estruturada no “Ratio Stodiorum” com objetivos de organização social e cultural, 

bem como de catequese baseada na “cristandade”, o ensino era essencialmente 

humanístico. 

Falando ainda sobre política educacional, para elucidar um pouco esse tema, e sobre as 

suas características, para Santos (2014, p. 3),  

Corresponde a toda e qualquer política desenvolvida para intervir nos processos 

formativos – e informativos – desenvolvidos em sociedade – seja na instância 

coletiva, seja na individual – e, por meio dessa intervenção, legítima, constrói ou 

desqualifica – muitas vezes de modo indireto – determinado projeto político, 

visando a atingir determinada sociedade. 

Quem trabalha no meio educacional, principalmente em escolas da rede pública de 

ensino e em secretarias de educação, está sempre em contato com essas políticas públicas 

educacionais formuladas pelos governos. E algumas dessas políticas dizem respeito ou 

englobam a formação continuada de docentes. 

A formação continuada, muitas vezes, vem para preencher as lacunas da formação 

inicial dos professores, tentando dar conta de várias questões que a formação inicial não 

conseguiu dar. Segundo Gatti e Barreto (2009, p. 200), “Com problemas crescentes nos 

cursos de formação inicial de professores, ideia de formação continuada como aprimoramento 
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profissional foi se deslocando também para uma concepção de formação compensatória 

destinada a preencher lacunas da formação inicial”. 

Sendo assim, temos que compreender a formação continuada como uma forma de 

ampliar os conhecimentos dos professores e não como uma forma de compensar as falhas da 

formação inicial. Repensar a formação inicial é algo necessário, mas repensar o que se que de 

uma formação continuada docente também não pode ser deixado de lado. 

Importante dizer que entendemos a formação continuada como um espaço de 

ampliação e aprofundamento de conhecimentos a serem ampliados e construídos 

pelos docentes e cursistas que nela estão inseridos. Não se trata de, portanto, de 

compreendê-la como um arremedo da formação inicial, mas, sim, de estudar as 

questões que se põem nas práticas escolares dos profissionais de educação em 

exercício e que se deparam cotidianamente com os desafios da escola e da sociedade 

contemporânea. (GARCIA; STANGHERLIM, 2015, p. 212) 

No entanto, ao analisarmos a formação docente no cenário nacional, percebemos um 

certo “aligeiramento” da formação inicial dos professores, como dito por Castro e Amorim 

(2015), com baixos investimentos na oferta de uma carreira que seja atraente e de grandes 

investimentos no oferecimento de programas pedagógicos, principalmente para aqueles que 

incluem materiais didáticos e tecnologias atuais. 

Segundo os mesmos autores, o processo de proletarização da carreira docente, que se 

iniciou nos anos de 1960, faz com que percebemos que a formação inicial que temos 

atualmente forma profissionais com diferentes angulações que nem sempre conseguem dar 

conta das necessidades de os docentes conhecerem seu ofício. 

A formação continuada para professores tem como objetivo fazer com que os docentes 

repensem sua prática e a transformem, buscando novos caminhos em prol da aprendizagem 

dos alunos. Todavia, os professores são autores da sua prática, buscam uma identidade com 

seu fazer pedagógico e imprimir a sua identidade no mesmo.  

A formação continuada não pode ter a pretensão de padronizar o trabalho dos 

docentes, vista a necessidade de se respeitar a identidade do professor. Ele tem que se 

identificar com o seu trabalho, com a sua prática. Sendo assim, Gatti e Barreto (2009, p. 202-

203) afirmam: 

O protagonismo do professor passa a ser valorizado e a ocupar o centro das atenções 

e intenções nos projetos de formação continuada. Novos modelos procuram superar 

a lógica de processos formativos que ignoram a trajetória percorrida pelo professor 

em seu exercício profissional.  

 Portanto, toda política pública de formação continuada de professores está sujeita a 

diferentes interpretações e recriações pelos mesmos na sua prática em sala de aula. Como dito 

por Ball e Bowe (2012 apud MAINARDES, 2006, p. 53): 
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(...) o contexto da prática é onde a política está sujeita à interpretação e recriação e 

onde a política produz efeitos e consequências que podem representar mudanças e 

transformações significativas na política original. Para estes autores, o ponto-chave é 

que as políticas não são simplesmente “implementadas” dentro desta arena (contexto 

da prática), mas estão sujeitas à interpretação e, então, a serem “recriadas”. 

O professor não é um profissional passivo, assim como tantos outros, que aceita 

ordens e apenas as executa sem questionar, repensar, reformular. Um profissional que forma 

pessoas, que as leva a interpretar também é uma pessoa que interpreta, vê além do que lhe é 

apenas transmitido. Mainardes complementa (2006, p. 53): 

Esta abordagem, portanto, assume que os professores e demais profissionais 

exercem um papel ativo no processo de interpretação e reinterpretação das políticas 

educacionais e, dessa forma, o que eles pensam e no que acreditam têm implicações 

para o processo de implementação das políticas. 

Ainda, como dito por Ball e Bowe (2012), citado por Mainardes (2006, p. 53) sobre a 

temática aqui discutida: 

Os profissionais que atuam no contexto da prática [escolas, por exemplo] não 

enfrentam os textos políticos como leitores ingênuos, eles vêm com suas histórias, 

experiências, valores e propósitos (...). Políticas serão interpretadas diferentemente 

uma vez que histórias, experiências, valores, propósitos e interesses são diversos. A 

questão é que os autores dos textos políticos não podem controlar os significados de 

seus textos. Partes podem ser rejeitadas, selecionadas, ignoradas, deliberadamente 

mal entendidas, réplicas podem ser superficiais etc. Além disso, interpretação é uma 

questão de disputa. Interpretações diferentes serão contestadas, uma vez que se 

relacionam com interesses diversos, uma ou outra interpretação predominará, 

embora desvios ou interpretações minoritárias possam ser importantes. 

Portanto, não tem como pensarmos a prática profissional do professor sem pensarmos 

na sua formação continuada e, consequentemente, na formação de um profissional reflexivo, 

que reflete não apenas no seu fazer pedagógico, mas como um ser social que faz uma reflexão 

como indivíduo e como aquele que forma outros seres sociais que trazem consigo tudo aquilo 

que os compõem e que os influencia. Só tem como saber como lidar com tudo aquilo que o 

cotidiano escolar lhe impõe se ele compreender tudo aquilo que vem por trás desse cotidiano e 

que influenciará toda a sua dinâmica. 

Dessa forma, Gatti (2003, p. 192) ressalta que: 

Trabalhos sobre formação em serviço ou continuada e desempenho de professores 

têm analisado as dificuldades de mudança nas concepções e práticas educacionais 

desses profissionais em seu cotidiano escolar. Em geral os mentores e 

implementadores de programas ou cursos de formação continuada, que visam a 

mudanças em cognições e práticas, têm a concepção de que, oferecendo 

informações, conteúdos, trabalhando a racionalidade dos profissionais, produzirão a 

partir do domínio de novos conhecimentos mudanças em posturas e formas de agir. 

As limitações dessa concepção têm sido tratadas pela pesquisa e literatura em 

psicologia social, que chamam a atenção para o fato de que esses profissionais são 

pessoas integradas a grupos sociais de referência nos quais se gestam concepções de 

educação, de modos de ser, que se constituem em representações e valores que 

filtram os conhecimentos que lhes chegam. Os conhecimentos adquirem sentido ou 

não, são aceitos ou não, incorporados ou não, em função de complexos processos 

não apenas cognitivos, mas, socioafetivo e culturais. Essa é uma das razões pelas 
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quais tantos programas que visam a mudanças cognitivas, de práticas, de posturas, 

mostram-se ineficazes. Sua centralização apenas nos aspectos cognitivos individuais 

esbarra nas representações sociais e na cultura de grupos. 

São vários fatores, como dito acima, que poderão fazer com que um professor possa 

aceitar ou não a mudança proposta pela formação, não podendo se conceber esse profissional 

apenas como um ser cognitivo. E respeitar todos esses aspectos e levando-os em consideração 

pode fazer com que um programa de formação continuada seja bem aceito ou não, que seja 

um agente de mudança da práxis ou não. Ao oferecer uma política de formação para um grupo 

de professores é preciso que se tome cuidado em não impor uma mudança na prática sem 

ouvi-los, sem respeitar as suas formas de pensar a profissão, sua experiência e o que eles 

trazem na bagagem. 

A formação continuada dos professores é de extrema importância para o cenário da 

educação brasileira e também para a valorização dos profissionais de ensino, sendo um direito 

dos mesmos de aperfeiçoamento: 

Para a Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC, a formação continuada de 

professores é componente essencial da profissionalização e da valorização docente, 

devendo integrar-se aos desafios da escola e pautar-se no direito dos profissionais do 

magistério de buscarem atualização e aperfeiçoamento ao longo da vida. (BRASIL, 

2017c, p. 4) 

Segundo o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de 

junho de 2014 (BRASIL, 2014), um dos objetivos da Meta 16 é garantir que todos os 

profissionais da Educação Básica tenham sua formação continuada garantida dentro da sua 

área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de 

ensino. De acordo com o mesmo documento, a formação docente não se encerra na formação 

inicial, sendo uma formação constante e permanente de aperfeiçoamento profissional. 

De acordo com o Documento Orientador do PNAIC 2017 (BRASIL, 2017c, p. 15): 

A formação continuada no âmbito do PNAIC orienta-se pelos princípios contidos na 

Resolução no 2/2015, art. 16, do Conselho Nacional de Educação (CNE), que leva 

em conta: 

I. os sistemas e as redes de ensino, o projeto pedagógico das instituições de 

educação básica, bem como os problemas e os desafios da escola e do contexto onde 

ela está inserida; 

II. a necessidade de acompanhar a inovação e o desenvolvimento associados ao 

conhecimento, à ciência e à tecnologia; 

III. o respeito ao protagonismo do professor e a um espaço-tempo que lhe permita 

refletir criticamente e aperfeiçoar sua prática; 

IV. o diálogo e a parceria com atores e instituições competentes, capazes de 

contribuir para alavancar novos patamares de qualidade ao complexo trabalho de 

gestão da sala de aula e da instituição educativa. 

A preocupação com a formação continuada dos docentes não é recente. Muito se vem 

discutindo sobre o tema não apenas no Brasil como em outros países. A literatura sobre o 

tema e as pesquisas crescem a cada ano, se preocupando com a continuidade da formação 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
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desse profissional, formação essa que não deve se findar na formação inicial, seja ela no 

Curso de Formação de Professores em nível de Ensino Médio, seja ela na graduação. 

Ratificando esse pensamento, Candau (2011, p. 52) ressalta: 

A preocupação com a formação continuada dos profissionais da educação não é 

nova. É possível afirmar que tem estado presente em todos os esforços de renovação 

pedagógica promovidos pelos sistemas de ensino ao longo dos tempos. Basta fazer 

um pouco de memória das experiências realizadas nos últimos anos no nosso país 

que se apresentam como inovadoras. Seja no nível dos diferentes sistemas de ensino, 

como de centros educativos, para constatar que o componente orientado à 

preparação dos professores para sua realização tem sido uma constante.  

Sempre se buscam novas práticas em relação ao trabalho na Educação Infantil 

respeitando as características do desenvolvimento infantil da faixa etária atendida por essa 

etapa de ensino. Sendo assim, faz-se necessário buscar uma identidade para a Educação 

Infantil, para a prática docente realizada, evitando equívocos que possam comprometer o 

desenvolvimento na vida escolar futura das crianças. E ouvir os professores que lidam 

diariamente com essas crianças torna-se essencial, não podendo ignorar o saber docente, sua 

experiência, como Candau (2011, p. 55) enfatiza que “todo processo de formação continuada 

tem que ter como referência fundamental o saber docente, o reconhecimento e valorização do 

saber docente”. 

É necessário dar a devida importância ao saber docente, não o menosprezando, sempre 

buscando fazer uma ponte entre a teoria e a prática em sala de aula. O professor traz a sua 

experiência em sala de aula, e é de extrema valia fazer essa relação entre a prática desse 

profissional em sala de aula com a teoria acerca da educação. 

(...) é considerado fundamental ressaltar a importância do reconhecimento e 

valorização do saber docente no âmbito das práticas de formação continuada, de 

modo especial dos saberes da experiência, núcleo vital do saber docente, e a partir 

do qual o professor dialoga com as disciplinas e os saberes curriculares. Os saberes 

da experiência se fundam no trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. São 

saberes que brotam da experiência e são por ela validados. Incorporam-se à vivência 

individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber fazer e de 

saber ser. É por meio desses saberes que os professores julgam a formação que 

adquiriram, a pertinência ou o realismo dos planos e das reformas que lhe são 

propostas e concebem os modelos de excelência profissional. Eles constituem, hoje, 

a cultura docente em ação e é muito importante que sejamos capazes de perceber 

essa cultura docente em ação, que não pode ser reduzida ao nível cognitivo. 

(CANDAU, 2011, p. 59) 

Em relação à Educação Infantil, existem documentos oficiais que a norteiam como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010) e os Referenciais 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (1998), assim como a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional nº 9394/96. Esses documentos foram utilizados para 

fundamentar a pesquisa. Assim como documentos elaborados pela Secretaria Municipal de 

Educação do município pesquisado para a Educação Infantil e para a formação continuada de 
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seus docentes. Foram implementadas ações por essa secretaria para a formação continuada de 

seus profissionais da Educação Infantil, especificamente, assim como o PNAIC, voltado para, 

além dos professores, para os orientadores pedagógicos que trabalham diretamente com esses 

professores. 

     Uma das questões mais presentes na fala de professores é a necessidade de haver 

formação continuada voltada ao segmento de ensino ao qual lecionam, sendo uma formação 

continuada mais específica que ajude a encontrar soluções para problemas encontrados na 

prática pedagógica no cotidiano da sala de aula. Uma formação onde a teoria fornecesse luz 

no caminhar desses professores na prática docente. A prática e a teoria não podem se descolar. 

É necessário que haja um conhecimento teórico para que questões da prática sejam elucidadas 

e a prática sempre trará contribuições para a formulação e a reformulação da teoria. 

Esclarecendo melhor sobre isso, Garcia (2007, p. 11) diz: 

Temos enfrentado também a complexa relação teoria e prática (para alguns), para 

nós, prática-teoria-pratica ou práticateoriaprática, que, de tão imbricadas, chegam a 

se confundir. Pois haveria prática despida de teoria? Ou teoria descolada da prática? 

Para nós, não. Isso porque estamos visceralmente ligadas à prática e, como Marx na 

XI Tese sobre Feuerbach, estamos comprometidas com a transformação do mundo, 

uma vez que interpretá-lo de diversos modos os filósofos já o fizeram. De pouco nos 

valeria produzir belas explicações teóricas se elas não contribuíssem para a 

transformação do mundo. 

Dessa forma, não devemos valorizar demais uma em detrimento da outra. A prática e a 

teoria são de extrema importância no fazer docente e na sua formação continuada. As duas se 

complementam e agregam contribuições uma a outra. Garcia (2007, p. 12), ainda sobre esse 

assunto, fala que:  

Isto não significa desvalorizar a teoria. Muito ao contrário. Buscamos na boa teoria 

melhores explicações para a complexidade da realidade com a qual nos deparamos. 

Não apenas para compreendê-la, mas para podermos criar coletivamente com a 

teoria estratégias de intervenção transformadora numa perspectiva emancipatória. A 

prática, para nós é, portanto, o critério de verdade; é ela que convalida a teoria. 

Assim, partimos da prática, vamos à teoria a fim de a compreendermos e à prática 

retomamos com a teoria ressignificada, atualizada, recriada, dela nos valendo para 

melhor interferirmos na prática. 

Sendo assim, como dito anteriormente, a prática pode formular e reformular a teoria. 

Do que vale ter uma teoria bem elaborada e rica de detalhes realizada por os ditos “cientistas” 

se a sua aplicabilidade no cotidiano das escolas é inviabilizável? Do que adianta elaborar 

teorias complexas sobre o fazer pedagógico e sobre a construção do conhecimento se as 

mesmas não apresentam quaisquer ligações com a prática cotidiana da sala de aula, parecendo 

algo de outro mundo por aqueles que vivenciam o dia-a-dia escolar?  
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E mais, nesse processo de reaproximação entre prática e teoria, quando a teoria de 

que dispomos não dá conta do que a prática nos desafia a compreender, frequentem 

ente formulamos novas explicações teóricas, que melhor respondam a nossas 

indagações. Esta a razão de nossa defesa da prática como locus de teoria em 

movimento, reatando assim o que foi rompido no momento histórico em que foram 

separadas a teoria e a prática, quando a prática foi desqualificada pelos que passaram 

a se autodenominar "cientistas".  (GARCIA, 2007, p. 12) 

A prática pode e deve trazer as suas vivências para a teoria, esclarecendo-a, 

acrescentando e modificando-a. Não há como pensar trabalhar com formação continuada de 

professores se não termos a certeza de que a teoria sozinha não dará conta de encontrar os 

caminhos para as diversas questões que os professores trazem do seu dia-a-dia em sala de aula 

com seus alunos. Ao depararmos com tudo o que a prática traz consigo, muitas vezes essa 

teoria deverá ser reformulada. Faz-se necessário e é indispensável pensarmos novamente 

sobre a escola, sobre a sala de aula, sobre o fazer pedagógico do professor, sobre o processo 

ensino-aprendizagem, sobre as dificuldades enfrentadas por esse profissional, sobre a 

construção do conhecimento dos alunos, sobre os conflitos que esses professores enfrentam ao 

lidar com as dificuldades enfrentadas em sala de aula, sobre a formação continuada docente.  

Para compreender a formação continuada de professores, é muito importante conhecer 

a sua trajetória na história do nosso país. Iniciando, Imbernón (2010) descreve a trajetória 

desde os anos de 1970, quando começou a se realizar vários estudos em relação ao programa 

de formação continuada. Até então, na maioria dos países da América Latina ainda não havia 

análise da formação dos professores como campo de conhecimento. Em quase todos os 

estudos realizados havia apenas a preocupação em analisar a “importância da participação 

docente nos processos de planejamento das atividades de formação”. (IMBERNÓN, 2010, p. 

16) 

Ao falar sobre a formação continuada, Gatti e Barreto (2009, p. 199) citam a situação 

da mesma em nosso país nos últimos anos, demonstrando o interesse pela formação 

continuada nos últimos anos em nosso país, o que podemos ver também pelas diversas 

produções acadêmicas sobre o tema: 

O interesse pelo tema da Formação Continuada difundiu-se nos últimos anos, 

envolvendo políticos da área de educação, pesquisadores, acadêmicos, educadores e 

associações profissionais. Há uma grande mobilização em torno do assunto, a 

produção teórica é crescente, eventos oficiais e não oficiais propiciam debates e 

razoável circulação de análises e propostas e os sistemas de educação investem cada 

vez com maior frequência no ensaio de alternativas de formação continuada de 

professores.  

A formação continuada não necessariamente precisa ser fora dos muros da escola. 

Muito pelo contrário. Tanto é que no próprio Regimento Escolar do município pesquisado, 

uma das atribuições principais do orientador pedagógico (em alguns lugares denominado 
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coordenador pedagógico), é a formação continuada in loco do professor, quer dizer, dentro da 

escola. Sobre essa questão, Candau (2011, p. 57) diz: 

(...) considerar a escola como locus de formação continuada passa a ser uma 

afirmação fundamental na busca de superar o modelo clássico de formação 

continuada e construir uma nova perspectiva na área de formação continuada de 

professores. Mas este objetivo não se alcança de uma maneira espontânea, não é o 

simples fato de estar na escola e de desenvolver uma prática escolar concreta que 

garante a presença das condições mobilizadoras de um processo formativo. Uma 

prática repetitiva, uma prática mecânica não favorece esse processo. Para que ele se 

dê, é importante que essa prática seja uma prática reflexiva, uma prática capaz de 

identificar os problemas, de resolvê-los, e cada vez, as pesquisas são mais 

confluentes, que seja uma prática coletiva, uma prática construída conjuntamente 

por grupos de professores ou por todo o corpo docente de uma determinada 

instituição escolar.  

Não tem como pensarmos em qualidade em educação, mesmo sendo um termo tão 

complexo, se não pensarmos no investimento em formação continuada de seus docentes. De 

acordo com Froner e Sudbrack (2017, p. 14-15), “não há como pensar em qualidade sem 

pensar em políticas consistentes para a formação de professores e sem levar em consideração 

a formação continuada dos mesmos”. O Plano Nacional da Educação (BRASIL, 2015a, p. 

282) ressalta: 

A “formação continuada” traz 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. 

Faz-se necessário que, geralmente, essa formação continuada seja realizada no horário 

de trabalho do docente, a fim de que esse possa ter a oportunidade de se qualificar, de 

repensar a sua prática e de que utilizar tudo o que aprendeu a favor do processo de 

aprendizagem de seus alunos. Segundo Rêses (2008, p. 30): 

Para Perrenoud, se a prática reflexiva é adquirida desde a formação inicial, torna-se 

parte da identidade profissional do professor. Desse modo, a reflexividade é 

entendida como característica do fazer profissional. Por isso, a reflexão deve levar à 

crítica e à autocrítica, um processo permanente que deve acontecer durante toda a 

carreira do professor. O que leva o educador a assumir uma postura reflexiva são os 

problemas que encontra ao realizar a tarefa educativa. Se o educador não tiver 

desenvolvido uma capacidade profunda, rigorosa e global de refletir, suas 

possibilidades de êxito estarão bastante diminuídas.  

Há a necessidade de o professor repensar sempre a sua prática constantemente, como 

qualquer profissional de qualquer área, para que não se torne apenas um reprodutor de 

técnicas, para que ele tenha a sua autoria na realização do seu fazer pedagógico. Procurar 

sempre novos caminhos para solucionar as dificuldades encontradas em sala de aula e para 

tornar a aprendizagem de seus alunos mais efetiva. Sempre se reavaliar, se repensar enquanto 

profissional. Christov (2009, p. 11) cita o autor Angel Perez Goméz que afirma que: 
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Para se superar a racionalidade técnica, ou seja, uma utilização linear e mecânica do 

conhecimento científico, é preciso partir da “análise das práticas dos professores 

quando enfrentam problemas complexos da vida escolar, para compreensão do 

modo como utilizam o conhecimento científico, como resolvem situações incertas e 

desconhecidas, como elaboram e modificam rotinas, como experimentam hipóteses 

de trabalho, como utilizam técnicas e instrumentos conhecidos e como recriam 

estratégias e inventam procedimentos e recursos”. 

A partir do que fora pesquisado, concluímos que os profissionais engajados na 

Formação Continuada buscam novas formações, nos transformamos não apenas como 

profissionais, mas como pessoas também, pois mudamos nosso modo de olhar sobre o fazer 

pedagógico, sobre os nossos pares, sobre os nossos alunos e sobre nós mesmos, nos 

repensando e nos reconstruindo. 

           É necessário que o professor sempre repense sua formação e sua prática para lidar com 

todas as vertentes que há numa escola, todos os entraves, as diferenças, nunca esquecendo que 

está lidando com seres que possuem uma vida fora da escola, seres sociais que trazem para 

dentro da escola suas identidades. Saber lidar com os conflitos oriundos do choque dessas 

diversas identidades é uma tarefa árdua e o professor tem que buscar meios de conhecê-las e 

saber lidar da melhor forma com esses conflitos para que eles possam ser dissolvidos. 

O que estou propondo é uma espécie de passagem do cotidiano da escola para a 

educação do cotidiano. Isto significaria, em primeiro lugar, o abrir as portas da 

escola e sair a buscar compreender os mundos circunvizinhos, antagônicos, 

próximos e remotos onde estão, onde vivem e convivem com suas culturas do 

cotidiano os próprios personagens da vida escolar. (BRANDÃO, 2002, p. 39). 

Há a necessidade que a escola seja um espaço de inclusão, indo contra o que a 

sociedade impõe e não oferecendo as mesmas oportunidades a todos os indivíduos. A escola e 

o professor precisam tomar o cuidado de não reproduzirem essas desigualdades sociais dentro 

da escola, fazendo distinção entre os alunos e não oferecendo o mesmo ensino a todos.   
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CAPÍTULO 3 

PNAIC: UMA POLÍTICA PÚBLICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES 

 

 

Antes de discutirmos sobre o PNAIC, necessitamos defini-lo e compreendê-lo. O 

PNAIC, de acordo com o Caderno de Apresentação formulado para o curso em 2015 

(BRASIL, 2015b, p. 7) “é uma ação inédita do Ministério da Educação que conta com a 

participação articulada do Governo Federal e dos governos estaduais e municipais, dispostos a 

mobilizar todos os seus esforços e recursos, na valorização dos professores e escolas, no apoio 

pedagógico com materiais didáticos de alta qualidade para todas as crianças e na 

implementação dos sistemas adequados de avaliação, gestão e monitoramento”. 

O PNAIC iniciou, enquanto uma política pública de formação continuada de 

professores alfabetizadores, no ano de 2013, tendo seu lançamento em novembro de 2012, 

com a assinatura de adesão de 5240 municípios e dos 27 estados da federação, sendo “um 

acordo formal assumido pelo Governo Federal, estados, municípios e entidades para firmar o 

compromisso de alfabetizar crianças até, no máximo, 8 anos de idade, ao final do ciclo de 

alfabetização”. (BRASIL, 2012a). 

Dessa forma, surge uma política pública de formação continuada para que sejam 

alfabetizadas crianças numa dita “idade certa” que seria o máximo para que as mesmas 

fossem alfabetizadas, atendendo a Meta 5 do Plano Nacional de Alfabetização (PNE) que 

estabelece que todas as crianças devem ser alfabetizadas até, no máximo, o terceiro ano de 

escolaridade. Contudo, com a aprovação da BNCC, esse prazo máximo de alfabetização das 

crianças passou dos oito para os sete anos, isto é, do terceiro para o segundo ano de 

escolaridade do Ensino Fundamental. 

De acordo com o mesmo documento (BRASIL, 2012a), as ações do PNAIC, que 

também é chamado pelo seu primeiro nome, Pacto, apoiam-se em quatro eixos de atuação: 

formação continuada presencial para os professores e orientadores de estudos (formadores); 

materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias 

educacionais; avaliações sistemáticas; gestão, controle e mobilização. 

É importante salientar que, anteriormente ao PNAIC, houve outras políticas de 

formação continuada para professores alfabetizadores em âmbito nacional, formuladas 

também pelo MEC, como o PROFA (Programa de Formação de Professores Alfabetizadores), 

com enfoque apenas na aprendizagem da leitura e escrita, no ano de 2001 e o Pró-Letramento, 
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este com foco na aprendizagem da leitura, escrita e matemática dos anos iniciais do ensino 

Fundamental no ano de 2007. 

No PNAIC da alfabetização, foi fornecida aos professores uma coletânea de livros de 

formação, o que, para os professores da Educação Infantil foram disponibilizados apenas por 

via digital. Foram também entregues às unidades escolares caixas de jogos de alfabetização 

dentro da proposta do programa e caixas com livros de obras literárias separadas por ano de 

escolaridade de acordo com cada faixa etária pelo PNBLD. Através do mesmo programa 

foram entregues às escolas caixas com livros de literatura de acordo com a faixa etária de 

alunos de Educação Infantil com diversos gêneros textuais. 

Com o surgimento do Pacto, vieram também os Elementos Conceituais e 

Metodológicos para Definição dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de 

Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental, em dezembro de 2012. Esse 

documento surgiu como uma “proposta de expectativas de aprendizagem dos conhecimentos 

escolares que devem ser atingidos pelos alunos em diferentes estágios do Ensino 

Fundamental”. (BRASIL, 2012b, p. 6-7) 

O PNAIC voltado à alfabetização continuou ao longo dos anos, inclusive em 2017, 

quando surgiu o Pacto voltado para a Educação Infantil, sendo este último nosso foco nessa 

pesquisa. 

Quando falamos numa política pública governamental, vem à nossa mente a 

transitoriedade que elas possuem, não permanecendo e não resistindo às trocas de governos, 

sendo, muitas vezes, políticas de governo e não políticas de Estado. Santos (2017) nos diz 

que, nos tempos atuais, essas políticas, apesar de sua importância e do seu caráter estratégico, 

muitas vezes provém de uma forma fragmentada, não sendo políticas de longo prazo que 

perpassam os governos. 

De acordo com a Portaria n° 826, de 07 de julho de 2017 (BRASIL, 2017a), que 

dispõe sobre as ações e diretrizes gerais do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa), os professores da pré-escola estão incluídos nesse curso de formação 

continuada, assim como no inciso VIII do artigo 10: 

Art. 10. Caberá aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios: 

VIII – fomentar e garantir a participação de coordenadores pedagógicos e 

professores de instituições públicas que ofertam a pré-escola, de coordenadores 

pedagógicos e professores de instituições que ofertam o 1º, 2º e 3º ano do ensino 

fundamental, de articuladores da escola e mediadores de aprendizagem das escolas 

de sua rede de ensino participantes do PNME nas atividades de formação, sem 

prejuízo da carga horária em sala de aula, custeando o deslocamento e hospedagem, 

sempre que necessário. (BRASIL, 2017a) 
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O parágrafo 2º do artigo 2º da mesma Portaria determina que: 

As ações do PNAIC terão como foco os estudantes da pré-escola e do ensino 

fundamental, cabendo aos professores, coordenadores pedagógicos, gestores 

escolares e gestores públicos uma responsabilidade compartilhada no alcance do 

direito da criança de escrever, ler com fluência e dominar os fundamentos da 

Matemática no nível recomendado para sua idade. (BRASIL, 2017a) 

Esta formação continuada foi ofertada em horário de serviço do docente na rede 

pesquisada, a fim de que todos participassem. E ainda de acordo com a Portaria citada acima, 

a formação continuada deverá ser realizada, preferencialmente em serviço:  

A formação continuada ofertada no âmbito do PNAIC e do PNME será realizada, 

preferencialmente, em serviço, nas escolas com classes de pré-escola e ensino 

fundamental, especialmente no ciclo de alfabetização, e tem como objetivo apoiar os 

professores, coordenadores pedagógicos, articuladores da escola e mediadores de 

aprendizagem a planejarem suas ações e adotarem estratégias didático-pedagógicas 

que permitam aos estudantes da pré-escola e do ensino fundamental alcançarem os 

objetivos de aprendizagem estabelecidos para cada etapa e para o ciclo de 

alfabetização. (BRASIL, 2017a) 

Dessa forma, se pretende uma adesão maior dos docentes ao curso por ele poder ser 

realizado em serviço, isto é, dentro do horário de trabalho. “A formação em serviço é 

necessária não apenas para aprimorar a ação profissional, mas também para orientar e agregar 

valor à profissão docente, já que é no diálogo que esses educadores constroem saberes e 

ressignificam a prática.” (KRAMER; NUNES, 2013, p. 40). 

Dessa forma, fica a inquietação em saber que a Educação Infantil está inserida num 

Pacto voltado para a alfabetização de crianças numa dita “idade certa” e a preocupação se há a 

pretensão em alfabetizar as crianças dessa etapa de ensino. Quando se pensa em um curso de 

formação continuada voltado para a alfabetização, pensa-se logo em apropriação do sistema 

alfabético de escrita e em codificação e decodificação de símbolos linguísticos. Então, 

pensando dessa forma, onde e porque se insere a educação infantil num curso desta natureza? 

O município pesquisado iniciou a formação continuada dos docentes e orientadores 

pedagógicos que atuam com a pré-escola, dentro do que é proposto, com uma reunião de 

apresentação do curso e da proposta ao final do mês de novembro do ano de 2017. O curso 

presencial iniciou-se no mês de março de 2018, com término em junho do mesmo ano. Foram 

formadas 15 turmas, sendo algumas compostas por professores e outras por orientadores 

pedagógicos como cursistas. O engajamento da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) 

deste município tem sido enorme em prol dessa formação, assim como foi com a formação 

voltada para os docentes e orientadores pedagógicos que atuam do primeiro ao terceiro ano de 

escolaridade. Há uma equipe que foi formada apenas para coordenar o curso em nível 

municipal, assim como exigido pela Portaria n° 826/2017. Artigo 2º, parágrafo 3º:  
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As ações de formação serão conduzidas e monitoradas no âmbito dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, reforçando a responsabilidade das redes de ensino 

pelo desenvolvimento das atividades e resultados do Programa. (BRASIL, 2017a) 

Esse é um programa de formação continuada pensado para o país inteiro, com um 

único material composto por nove volumes, sendo o primeiro uma apresentação. Esse 

material não foi disponibilizado aos formadores no formato físico, apenas no formato digital. 

Nas formações do PNAIC voltadas para o ciclo de alfabetização foram disponibilizados 

materiais impressos. Porém, nessa voltada para a Educação Infantil, não foram 

disponibilizados. Esse material pode ser encontrado no site do PNAIC/MEC. Assim como 

esclarecido a seguir: 

Para coordenadores pedagógicos da educação infantil e professores da pré-escola 

será oferecida às redes a formação baseada no material “Leitura e Escrita na 

Educação Infantil”, produzido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

O referido material é o produto de um contrato firmado entre a DICEI/SEB/MEC e a 

UFMG entre os anos de 2013/2015 para a construção de um material que atendesse 

à necessidade de formação dos professores da Educação Infantil. Tem como objetivo 

geral a formação de professores de Educação Infantil para que possam desenvolver o 

trabalho com a leitura e escrita, em creches e pré-escolas. O material está estruturado 

em oito cadernos de estudos e um caderno de apresentação. (BRASIL, 2017c, p. 18). 

Esses volumes tratam de assuntos relativos à criança da Educação Infantil. A partir 

desse material e das orientações fornecidas para os coordenadores locais, os estados e 

municípios elaboravam os seus planejamentos para os encontros com os docentes e com os 

orientadores pedagógicos. 

Os livros são compostos, como dito, por nove volumes, além de um encarte, sendo o 

primeiro (caderno zero) uma apresentação da coleção denominada Leitura e Escrita na 

Educação Infantil. Os demais são:  

 Caderno 1: Ser docente na Educação Infantil: entre o ensinar e o aprender 

 Caderno 2: Ser criança na Educação Infantil: infância e linguagem 

 Caderno 3: Linguagem oral e linguagem escrita na Educação Infantil: práticas e 

interações 

 Caderno 4: Bebês como leitores e autores 

 Caderno 5: Crianças como leitoras e autoras 

 Caderno 6: Currículo e linguagem na Educação Infantil 

 Caderno 7: Livros infantis: acervos, espaços e mediações 

 Caderno 8: Diálogo com as famílias: a leitura dentro e fora da escola 

O encarte é um volume voltado às famílias intitulado “Conta de novo?! As famílias e a 

formação literária do pequeno leitor”, falando às famílias sobre a importância de ler e contar 

histórias às crianças, a importância da literatura na vida e na formação das crianças. 



49 

E como se deu a formação dos formadores locais que foram responsáveis pela 

formação dos professores e orientadores pedagógicos? A formação desses formadores se deu 

com o seu coordenador local em encontros antes de se iniciar a formação com os docentes e 

orientadores, com as orientações sobre como se daria essa formação e com a entrega e análise 

dos planejamentos e materiais, além dos livros digitais, de resumos dos mesmos a serem 

trabalhados com os professores e slides que sintetizavam o objetivo de cada encontro a serem 

apresentados aos professores. Houve também um seminário com esses formadores com a 

coordenação estadual. 

Concomitantemente com a formação dos professores e orientadores, foram realizados 

encontros de formação para os formadores locais com o formador regional, acompanhados 

pelo seu coordenador local, que é o responsável pela aplicação do PNAIC no estado ou 

município. Nesses encontros estudava-se e debatia-se sobre os conteúdos dos livros 

relacionando-os à prática pedagógica em sala de aula com a Educação Infantil, agregando o 

estudo a outros textos e a atividades realizadas pelos formadores locais nesses encontros. 

Atividades que ilustrassem e que fizessem que fossem compreendidas as explicações e 

discussões presentes nessas formações. Esses encontros se davam na Escola de Formação do 

Professor Carioca Paulo Freire, localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro. Essa 

formadora regional era uma docente de formação de professores de uma universidade pública 

localizada em outra cidade da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, com 

experiência também prática também em escola pública com turmas de Educação Infantil. 

Nos planejamentos formulados pelo município pesquisado, sendo eles cinco, as 

atividades eram pensadas em cima do material do PNAIC Educação Infantil, com leituras e 

registros sobre as mesmas e atividades práticas. Era solicitado também que os cursistas 

assistissem as web conferências indicadas do PNAIC e no encontro debatessem sobre elas. 

Sempre com o objetivo de se relacionar o que era lido, assistido e discutido com a prática em 

sala de aula, sendo também um momento de troca de conhecimentos e prática entre os 

docentes e orientadores, o que é de extrema importância para o aprendizado de qualquer 

profissional. Portanto, a interação tão importante no desenvolvimento das crianças na 

Educação Infantil é também essencial no aprendizado dos profissionais. 

De acordo com a entrevista concedida pela responsável pelo PNAIC no município, 

todos os professores regentes de turmas de pré-escola da rede foram convocados a participar 

dessa formação continuada, dentro de seu horário de trabalho. Já a escolha dos orientadores 

de estudo (professores formadores), foi através de análise de currículo, sendo todos esses 

profissionais da educação da própria rede pública municipal. 
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Como já falado aqui nesse trabalho anteriormente, o município pesquisado formulou 

os planejamentos para os cinco encontros propostos com os docentes e com os orientadores 

pedagógicos. Os planejamentos foram formulados a partir dos conteúdos dos três primeiros 

volumes (Cadernos 1, 2 e 3) e das orientações fornecidas pela coordenação estadual nos 

encontros com os formadores municipais. Eram fornecidos textos para os cursistas, 

organizados em pequenos grupos e também eram apresentados slides sobre o tema a ser 

abordado no encontro. A partir da leitura dos textos e discussões em pequenos grupos, era 

solicitado que fizessem um registro escrito sobe as impressões do texto lido e depois faziam 

a discussão com a turma toda. A partir das apresentações em slides (PowerPoint), eram 

propostas atividades práticas para os pequenos grupos que depois eram socializadas com a 

turma toda. Sempre se procurava fazer uma ligação das projeções de slides, com os textos 

lidos e com as atividades práticas propostas. 

O primeiro planejamento teve como objetivo, além de outras práticas (construção do 

contrato da turma, uma espécie de regras; confecção de crachás; leitura deleite), o estudo da 

Unidade 1 do Caderno 1, tendo como temas: Experiência de si e formação cultural como 

vida compartilhada (p. 18-21); Experiência estética como experiência lúdica com o mundo 

(p. 21 -26); A arte e o poder criador e inventivo da linguagem (p. 26-31); Docência na EI: 

cruzar fronteiras e estender pontes (p. 32-37). O slide desse segundo encontro foi sobre 

Sequência Didática na Educação Infantil, com atividades realizadas em grupo sobre o tema. 

No segundo encontro, o estudo foi sobre a Unidade 2 do Caderno 1, onde foram 

discutidos os seguintes temas: Profissionalização na área da Educação Infantil. (p. 60-63); 

Os sentidos do cuidar e do educar na prática docente na EI. (p. 64-69); A brincadeira, as 

interações e as professoras da EI. (p. 69-74). Nesse encontro, o slide apresentado foi sobre 

Desenho Estereotipado, com os professores fazendo também atividades sobre o tema. 

No terceiro encontro, o tema foi o estudo da Unidade 1 do Caderno 2, onde estudou-se 

e discutiu-se sobre: Infância e linguagem: refletindo com Walter Benjamin (p. 15-17); 

Infância e linguagem: Lev Vygotsky e a relação entre pensamento e palavra (p. 18-20); 

Interação e dialogismo: Mikhail Bakhtin e o encontro da palavra com a vida (p. 20-25); 

Escutar na voz da criança as tensões e os conflitos culturais (p. 26-31); Walter Benjamin e a 

infância como crítica da cultura (p. 31-35). Nesse encontro a projeção e discussão foram 

sobre Atividades Permanentes em Roda. 

No quarto encontro, o estudo foi sobre a Unidade 2 do Caderno 2. Onde os 

professores, organizados em grupos discutiam os seguintes textos: Infância e cultura (p. 49-
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53); Infância e cultura (p. 54-58); as crianças e a cultura (p. 58-63); Compartilhando 

experiências (p. 63-69). A apresentação de slides foi sobre o Brincar com a linguagem. 

No quinto e último encontro de formação em turma, leram-se textos sobre a Unidade 2 

do Caderno 3, que abordavam os seguintes temas: Relação entre aspectos biológicos e 

culturais no desenvolvimento da criança (p. 83-87); Desenvolvimento e cultura (p. 87-94); A 

cultura infantil (p. 94-101). Nesse encontro, a apresentação de projeção no PowerPoint foi 

sobre Organização do tempo e do espaço. 

Era também solicitado que os cursistas assistissem algumas web conferências da 

plataforma do PNAIC para que as observações feitas fossem discutidas nos encontros. 

A carga horária total do curso foi de 100 (cem) horas, iniciando as aulas presenciais 

em março e terminando em junho de 2018, culminando com um seminário final com todos 

os participantes. O cronograma de atividades do curso foi o seguinte, de acordo com o 

quadro abaixo: 

CARGA HORÁRIA TOTAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
(100 horas) 

Atividade Carga Horária 

Encontros Presenciais 20 h 

Aula Inaugural 05 h 

WEB conferências (04) Assistir 24 h 

Aplicação de Sequência Didática (04) 24 h 

Relato de Experiência (escrita docente -02) 08 h 

Práxis (a partir de filme -02) 10 h 

Atividades Complementares 04 h 

Seminário Final 05 h 

Quadro 1 – Carga horária total dos professores da educação infantil (100 horas) 
Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Esse quadro de carga horária foi elaborado pela equipe do município responsável pelo 

PNAIC pesquisado. 

As avaliações dos professores cursistas eram realizadas a partir da frequência aos 

encontros e realizações das atividades, sendo registradas no site do SIMEC – Sistema 

Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC (Ministério da Educação). Ele é 

um portal operacional e de gestão do MEC, que é responsável pelo orçamento e 

monitoramento das propostas on-line do governo federam na área de educação
4
. É, a partir 

                                                 
4
 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/escola-de-gestores-da-educacao-basica/hist%C3%B3rico/114-

conhecaomec-1447013193/sistemas-do-mec-88168494/143-simec>. 

http://www.ceale.fae.ufmg.br/pages/view/materiais-pnaic-2017-2018.html
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das avaliações feitas, que serão certificados os professores cursistas concluintes. Essas 

avaliações eram atribuídas através de porcentagens. 

Os formadores locais também eram avaliados nesse sistema pelo formador municipal, 

de acordo com suas presenças nas formações que eles tiveram com o formador regional e 

com a sua frequência também às formações com seus cursistas. Os formadores recebiam 

uma bolsa-auxílio fornecida pelo governo federal através do FNDE – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, a fim de incentivar a participação dos mesmos. A 

culminância do curso PNAIC 2017-2018 foi em um seminário final apenas para os 

formadores do estado do Rio de Janeiro, realizado nos dias 28 e 29 do mês de agosto de 

2018 no auditório do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

UFRJ, instituição essa que estava chancelando o PNAIC nessa unidade federativa. 

Ao iniciar essa pesquisa, deparei-me com a inquietude dos profissionais em relação ao 

PNAIC, por serem talvez obrigados a alfabetizar as crianças na Educação Infantil. Contudo, 

ao longo da pesquisa, com as entrevistas, pude perceber que o Pacto da Educação Infantil não 

possuía esse propósito. O objetivo, ao analisar os materiais, documentos e, principalmente 

após as entrevistas, dessa política pública é trabalhar com os profissionais a leitura na 

Educação Infantil, mas não com o objetivo de alfabetizar as crianças. No caderno de 

apresentação do material voltado à formação continuada do PNAIC da Educação Infantil, vem 

falando sobre o objetivo da mesma (BRASIL, 2016b, p. 29): 

O curso “Leitura e Escrita na Educação Infantil” tem como objetivo geral a 

formação de professoras de Educação Infantil para que possam desenvolver, com 

qualidade, o trabalho com a linguagem oral e escrita, em creches e pré-escolas. A 

complexidade dessa tarefa levou-nos a estruturar o curso em oito cadernos, 

destacando, em cada um deles, determinado tema, sempre tratado em suas inter-

relações com os dos demais cadernos. Os cadernos são compostos por três textos, 

escritos por diferentes autores, o que permite ampliar o diálogo sobre teorias e 

práticas que informam e dão concretude ao trabalho docente. 

O conceito de leitura é bem amplo, e, ao que parece, é possível sim trabalhá-lo com as 

crianças desde muito pequenas sem o intuito de que elas aprendam a decodificar códigos 

linguísticos. Fonseca (2012, p. 23-24) diz: 

Portanto, faz muito sentido pensarmos a literatura como porta de entrada para a 

leitura das crianças. As histórias abordam situações muito próximas de seu 

cotidiano, falam de famílias, diferentes culturas e épocas, dos sentimentos, das 

relações, alimentam a imaginação e a fantasia, e contribuem com a socialização. 

Além disso, durante parte da infância as crianças buscam saber o que faz parte da 

realidade e o que é ficção. Sem dúvida estes são conceitos difíceis, porém as 

histórias as ajudam a compreendê-las. Fornecem alimentos para a ampliação de seu 

conhecimento literário, social, histórico e cultural. 
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A leitura estimula a imaginação, a fantasia, a sociabilidade e a oralidade das crianças. 

A leitura proporciona momentos mágicos às crianças e que farão um diferencial para o 

desenvolvimento das crianças pequenas de forma integral.  

As histórias alimentam as brincadeiras de faz de contadas crianças, pois ampliam 

enredos, conflitos, personagens, cenários e desfechos. E, como num passe de 

mágica, as crianças viram reis, rainhas, dragões, cavaleiros, animais falantes, fadas, 

magos, bruxas, feiticeiros, heróis e heroínas, com escudos, coroas, poções magicas, 

feitiços e poderes. Personagens que ganham vida e contexto nas brincadeiras infantis 

baseadas no vasto repertório do “era uma vez”. A convivência com a literatura 

possibilita que a criança conheça o uso especial da palavra que oferece oportunidade 

de o mundo real tornar-se mágico, de poder brincar no mundo do faz de conta que 

relaciona a realidade e a imaginação. (FONSECA, 2012, p. 24) 

A leitura faz parte de uma prática social presente no nosso cotidiano. Por isso, a 

prática da leitura na escola, mesmo com as crianças pequenas, deve ser diversificada, com 

diferentes portadores textuais, diversos gêneros textuais para que as crianças possam conhecê-

los e aprender as suas funções na nossa sociedade. Como dito por Fonseca (2012, p. 24): 

Na Educação Infantil os momentos de leitura não devem ser restritos apenas à 

literatura. As crianças são muito observadoras, formulam boas perguntas, 

relacionam o conhecimento que já possuem com novas informações, levantam 

hipóteses, fazem comparações e são muito capazes de compreender as leituras de 

textos informativos. As situações podem ser variadas, ler para obter uma informação 

específica, para saber mais sobre um assunto ou porque surge uma curiosidade. 

E as crianças compreenderão a importância das práticas de leitura, assim como as de 

escrita, através das observações, dos exemplos vistos e vivenciados no ambiente escolar. 

Ainda citando Fonseca (2012, p. 28): 

Aprendemos a cozinhar observando as pessoas cozinharem e também cozinhando, 

mesmo que a comida nem sempre saia do jeito que esperávamos. Aprendemos a 

dirigir observando as pessoas dirigirem e assumindo o volante, mesmo que o carro 

morra na saída ou dê solavancos. Aprendemos a ler vendo outras pessoas lerem, 

tentando ler, acertando e errando. Portanto, o professor deve aproveitar as situações 

do dia a dia na escola e criar outras tantas, como usuário da escrita diante das 

crianças, para que percebam seu valor comunicativo e se sintam motivadas a ler e 

escrever. O professor tem papel importantíssimo na aquisição da competência leitora 

da criança, não só porque promove atividades para tanto, mas porque serve como 

modelo de leitor. 

Sendo assim, aprendemos no dia a dia e com o contato com o objeto de conhecimento. 

Não que tenhamos que alfabetizar as crianças na Educação Infantil, nem prepara-las para tal 

habilidade. Estamos inseridos numa sociedade letrada, onde nosso cotidiano geralmente é 

rodeado pelo mundo escrito. Então, torna-se importante inserir as crianças desde pequenas 

nesse mundo escrito, nesse mundo letrado, para que elas tenham contato com práticas sociais 

de leitura e escrita. 

 Dessa forma, de acordo com o próprio material do PNAIC da Educação Infantil e com 

as suas formações, essa política pública de formação continuada de professores da pré-escola, 
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em momento algum teve a pretensão de obrigar esses docentes a alfabetizar seus alunos antes 

do ingresso no Ensino Fundamental ou de prepará-los para tal, como pode pressupor o termo 

da fase escolar a qual estão inseridas (pré-escola). O objetivo é inseri-las no mundo letrado, 

com contato com práticas sociais de leitura e escrita de uma forma lúdica e nas atividades 

onde a interação esteja presente entre as crianças e com os adultos que elas têm contato no 

ambiente escolar. 

 Como indivíduos que pertencem a uma sociedade, essas crianças não podem ficar 

alheias às práticas existentes nessa sociedade e a leitura e a escrita são práticas existentes e 

construídas por essa sociedade da qual elas fazem parte.  

 Quando nos respaldamos em documentos oficiais, como as DCNEIs, temos a 

convicção que cada faixa especificidade de cada faixa etária precisa ser respeitada enquanto à 

aprendizagem das crianças.  

Na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve prever formas 

para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das 

crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que 

serão trabalhados no Ensino Fundamental (BRASIL, 2010, p. 30). 

Há a preocupação em relação à transição das crianças da Educação Infantil para o 

Ensino Fundamental, e com essa transição vem a preocupação com a alfabetização das 

crianças, se essas crianças, ao ingressarem no Ensino Fundamental, estarão preparadas para a 

alfabetização. 

Contudo, ao longo desse trabalho podemos perceber que a Educação Infantil não 

possui esse propósito. Cada criança tem suas características de aprendizagem de acordo com 

cada faixa etária e por isso não podemos antecipar etapas pulando outras tão importantes para 

o desenvolvimento infantil. 

 

 

3.1 Compreendendo o PNAIC à luz das entrevistas 

 

 

Para compreendermos o PNAIC enquanto uma política pública e as suas 

particularidades, foi entrevistada a coordenadora de formação do estado do Rio de Janeiro, 

Elaine Constant, função essa que fica sob a responsabilidade da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ). 

De acordo com a entrevistada, o PNAIC é um programa de alfabetização que aparece 

para lidar com os grandes índices de analfabetismo absoluto de acordo com os índices da 

prova ANA, sendo diferenciado de outras políticas.  Ao invés de ser uma política focal é uma 
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política universal porque o objetivo dela era fazer com que todos do primeiro ao terceiro ano, 

todos os professores do primeiro ao terceiro ano participassem de uma formação continuada. 

A partir da entrevista concedida pela coordenadora de formação do estado do Rio de 

Janeiro, a universidade foi coordenadora geral até 2015. “Aí 2015 pra cá a gente a gente tem 

divisões. E eu fiquei com coordenação de formação, SEEDUC e UNDIME com coordenação 

de gestão, formando, assim um comitê. As decisões são sempre tomadas de forma coletiva.” 

Então é esse comitê que fica à frente da formação, tomando as decisões necessárias e 

dividindo funções. 

O PNAIC no estado do Rio de Janeiro já foi de responsabilidade apenas da UFRJ em 

edições anteriores. Contudo, a partir de 2015, houve essa divisão como relatado pela 

entrevistada, inserindo-se nesse cenário a SEEDUC (Secretaria Estadual de Educação) e a 

UNDIME (União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação), sendo esta última uma 

associação civil sem fins lucrativos que tem por objetivo “articular, mobilizar e integrar os 

dirigentes municipais de educação para construir e defender a educação pública com 

qualidade social” (UNDIME, 2015). 

Contudo, as universidades públicas, como a UFRJ, possuem um papel primordial na 

efetivação dessa política pública, como todas as outras já caíram sob a sua responsabilidade, 

em relação à formação continuada dos professores e á ligação essencial entre a teoria e a 

prática docente na sala de aula da Educação Básica. Aliada a essa formação, está atrelada a 

pesquisa e a participação efetiva de professores do Ensino superior com experiência em 

formação de professores. 

Com essa nova formulação da gestão do Pacto, de acordo com o quadro abaixo, 

podemos visualizar o organograma do PNAIC 2017-2018 com a sua nova estrutura e gestão: 

 
Quadro 2 – Organograma com a nova estrutura de formação e gestão do PNAIC para 2017-2018 
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Fonte: CEALE (2017)
5
 

 

São esses atores que compõem a estrutura do PNAIC, formando uma rede em prol da 

formação continuada de professores da Educação Infantil e Alfabetização. 

Ao se questionar a inserção da Educação Infantil no Pacto, a entrevistada relatou que 

já havia há anos a preocupação de uma formação continuada para a Educação Infantil. 

Contudo, de acordo com o cenário político dos últimos anos, o programa não foi criado. E, 

para não se perder o material riquíssimo desenvolvido com essa finalidade, incorporou-se a 

Educação Infantil no PNAIC da alfabetização, no mesmo programa. Segundo a entrevistada, 

não houve a intenção de alfabetizar as crianças na Educação Infantil, como muitos pensavam 

com a diminuição da idade máxima pra alfabetizar os alunos de 8 para 7 anos de acordo com 

a BNCC. O intuito foi mudar os paradigmas da Educação Infantil, a forma de olhá-lo ser 

modificado.  

E como houve uma mudança na lei, também, do Ensino Fundamental que ampliou 

para nove anos, é, algumas, alguns atritos, né, foram, foram se dando e aí o, o MEC 

pensava em fazer o Pacto da Educação Infantil. Com a crise de 2015 e o golpe no 

país, não havia mais dinheiro e, eu lembro muito bem que o Pacto da Educação 

Infantil, ele tinha recurso ele, é, as universidades foram durante um ano inteiro pra 

fazer o material do MEC, né. Também foi criado um grupo junto com as 

universidades. Quer dizer, estava tudo pronto. Quando, quando esse grupo imaginou 

ou pensou que teria o Pacto da Educação Infantil, é... ele não foi, ele não aconteceu. 

Pra não perder esse material, não perder essa experiência, quando nós demos conta o 

Pacto, a Educação Infantil foi incorporado ao PNAIC da alfabetização, como uma 

forma de fazer a formação desses professores da educação Infantil. Também havia 

uma reinvindicação tanto do CONSEDE quanto da UNDIME que era necessário 

fazer uma formação para esses professores. Então, o material tá pronto, a ideia tá lá 

e você tem uma reinvindicação no campo educacional, então pensou-se que seria 

importante aglutinar ao Pacto da alfabetização. 

Quem esteve à frente do PNAIC da Educação Infantil no nosso estado foi a Profª Dr.ª 

Patrícia Corsino, da UFRJ, e, segundo a coordenadora de formação, ela se preocupou em 

retirar o estigma dessa etapa como uma preparação para o Ensino Fundamental, para a 

alfabetização como, por exemplo, a existência das inúmeras atividades de coordenação 

motora de cobrir pontinhos com lápis como tanto eram propostas às crianças.  

Aqui nós tivemos a Patrícia Corsino como referência, né. E a Patrícia Corsino ela 

veio trazer muito a ideia de o que que é a leitura e a escrita na Educação Infantil, a 

linguagem na Educação Infantil. E isso foi muito diferenciado porque era preciso 

superar a ideia de uma Educação Infantil que prepara, né, para uma fase, que é uma 

Educação Infantil assistencialista, que é uma Educação Infantil que está mais 

preocupada em fazer coordenação motora. Então era preciso superar isso. Então 

questões como linguagem não era uma questão debatida no campo da Educação 

Infantil. E ela veio com muita força. 

                                                 
5
 CENTRO DE ALFABETIZAÇÃO, LEITURA E ESCRITA (CEALE). Materiais – PNAIC 2017-2018. Minas 

Gerais: FAE, UFMG, 2017. Disponível em: <http://www.ceale.fae.ufmg.br/pages/view/materiais-pnaic-2017-

2018.html>. Acesso em: 21 nov. 2018. 
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O PNAIC veio com a inserção da leitura no mundo da Educação Infantil, através de 

atividades lúdicas, contextualizadas e significativas onde a criança tenha contato com diversos 

gêneros textuais através da contação de histórias e brincadeiras e, se inserindo e conhecendo 

assim, o mundo letrado que está presente na nossa sociedade. Porém, de maneira fluida, sem a 

pretensão de propor atividades para as crianças com o objetivo de prepará-las para a 

alfabetização. 

A Profª Dr.ª Patrícia Corsino montou uma equipe com diversos profissionais de 

universidades do estado do Rio de Janeiro para discutir como seria essa formação e como 

seria o olhar para a Educação Infantil a partir do Pacto. Foi montada uma equipe com 

profissionais com vasta experiência nas discussões sobre os temas que seriam abordados e 

estudados durante a formação. 

A Patrícia Corsino coordenou essa equipe, mas o Pacto da Educação Infantil teve os 

melhores formadores do mundo. São as referências bibliográficas do campo. Então 

você tem professores da UFRJ, professores da UERJ, professores da UNIRIO, 

professores da Rural, Pedro II, do INES. Quer dizer, ele, ele trouxe, como se diz 

num vocabulário mais, né, popular, trouxe a nata desse grupo. E esse grupo trouxe 

discussões muito importantes sobre linguagem na Educação Infantil. 

Com um material riquíssimo, houve a preocupação de explorar os pontos essenciais 

dele, apesar do tempo escasso para trabalhá-lo na formação com os professores, tendo o 

vocabulário voltado para o professor, com ilustrações feitas por artistas e cada volume feito 

por especialistas na área. Infelizmente não foi possível imprimir por questões de custos, assim 

como descrito pela entrevistada Elaine Constant: 

Eles não foram impressos, é foi uma grande reclamação dos professores da 

Educação Infantil. O material muito mesmo, sabe?! Não houve como imprimir. 

Tentou-se de tudo, tentou-se dinheiro por todo lado. 

Fica-se a preocupação em relação ao investimento na formação continuada de 

profissionais de ensino, inclusive dos professores de Educação Infantil, investimento esse que 

seria do governo federal, já que se trata de uma política pública de formação continuada dessa 

esfera governamental. 

Segundo a entrevistada, esse material é riquíssimo, um dos melhores formulados até 

então para os professores dessa etapa de ensino. 

Porque, diferente do material da alfabetização, é, o material da Educação Infantil, 

pra mim, acho que é melhor até agora. Ele é muito bom, ele é muito bom. E você, 

além de um vocabulário muito apropriado pro professor, as figuras foram feitas por 

uma artista, é, toda a produção do material, ela teve um cuidado, assim, dessa equipe 

de especialistas porque eles, o objetivo é bem claro, fazer o professor entender o 

novo paradigma para a Educação Infantil. Então ele foi muito bem preparado. 



58 

Além do material, houve o intuito de criar uma plataforma virtual para os professores 

formadores como uma continuidade do curso. Porém, não funcionou para a Educação Infantil. 

Não conseguiram implementá-la.  

 

 

Mas a plataforma virtual não chegou à Educação Infantil porque ela, inclusive, 

assim, que ela foi pensada pela Patrícia como realmente uma continuidade do curso, 

né. Só que é...chegou uma hora que essa plataforma ela não abriu. Mas o que 

aconteceu? Nós usamos a plataforma com os fóruns, com os diálogos ampliados. A 

plataforma virtual ela não tem o objetivo de ser um curso, que nós quebramos com 

essa ideia. Nós queríamos uma plataforma que fosse troca de experiência entre 

aspas, mas que os professores dialogassem nos estados sobre o que estava 

acontecendo na esfera pública da educação. E aí os professores de Educação Infantil, 

embora eles não tivessem o mesmo, as mesmas propostas da alfabetização, eles 

foram entrando nos fóruns, e foram participando dos fóruns. 

Contudo, como vimos, a mesma foi utilizada enquanto fóruns de discussões ampliadas 

entre os professores a partir dos encontros e das webs conferências. As discussões, segundo a 

entrevistada, foram enriquecedoras para a troca de experiência entre os professores. 

Foram realizados três encontros de formação com esses professores formadores dos 

municípios abordando e explorando o potencial do material e as diversas formas de abordar 

aqueles temas com os professores cursistas. Essas formações eram realizadas em turmas 

divididas por municípios tendo à frente algum professor das universidades que faziam parte 

da equipe liderada por Patrícia Corsino.  

Esses encontros eram realizados em polos dentro do município do Rio de Janeiro, com 

a participação desses municípios por regionalidade. O município de Nova Iguaçu participava 

de encontro de formação de seus professores formadores juntamente com outros municípios 

da Baixada Fluminense que aderiram ao Pacto, no caso dentro das dependências da Casa de 

Formação de Professores Paulo Freire, pertencente à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, 

localizada no Centro da capital fluminense. Essas formações foram também muito 

importantes para a troca de experiências entre os municípios e entre os seus professores 

formadores. 

Em relação à organização do planejamento dos encontros, a entrevistada deixou claro 

que os municípios possuíam total autonomia pra elaborar os seus de acordo com as suas 

realidades, pois o material não é um manual e a universidade não tinha essa pretensão de 

prescrever o que deveria ser trabalhado, pois cada município tem a sua identidade e apolítica 

tem que ganhar sentido no município de acordo com o seu contexto, com a sua realidade, 

sendo uma política multiplicadora que tem, por objetivo, fazer com que os municípios 

elaborem as suas próprias políticas de formação. “Não pode ser uma prescrição. A 
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apropriação ela existe o tempo todo. E é isso que faz a riqueza dentro do campo educacional. 

É como eu me aproprio e desenvolvo isso.” Não é uma implementação de política pública, 

onde se cria uma política e joga para os municípios para que eles apenas a cumpram, sem 

questionamentos e sem se preocupar com as individualidades e características de cada um. 

Implementar sugere essa ideia de impor algo que foi criado por alguma instância 

superior onde a política pública tem que ser cumprida de forma integral da forma que foi 

formulada, sem questionamentos, sem adaptações. Como dito por Mainardes (2006, p. 53):  

De acordo com Ball e Bowe (Bowe et al., 1992), o contexto da prática é onde a 

política está sujeita à interpretação e recriação e onde a política produz efeitos e 

consequências que podem representar mudanças e transformações significativas na 

política original. Para estes autores, o ponto-chave é que as políticas não são 

simplesmente “implementadas” dentro desta arena (contexto da prática), mas estão 

sujeitas à interpretação e, então, a serem “recriadas”. 

Querer uma mesma formação para todos os professores de um país, dependendo da 

sua extensão territorial, pode ser algo complicado. É muito difícil querer que um país tão 

vasto com diferentes características de acordo com as suas regionalidades tenha uma mesma 

formação e queira que todo mundo queira trabalhar de forma igual. Cada local terá suas 

exigências, assim como no município pesquisado nesse trabalho.  

O PNAIC tem, como objetivo, de acordo com a coordenadora de formação do estado, 

fomentar nesses municípios que fizeram a adesão a ele, a vontade de desenvolver as suas 

políticas públicas de formação continuada, como dito acima. Cada município se apropriar 

desses conhecimentos e trilhar os seus caminhos na busca de sua identidade na formação de 

seus profissionais que atuam em suas unidades escolares. Não seguir às cegas o Pacto, mas 

fazer as adequações necessárias de acordo com as suas realidades, seguindo, sim, suas 

orientações no caminho de laborar as suas próprias políticas. 

Portanto, cada município que fizer a adesão ao PNAIC no ano 2019 terá formações 

voltadas para que construam suas políticas públicas de formação continuada, voltadas 

principalmente para professores alfabetizadores, com sua identidade, respeitando as suas 

características enquanto cidade e rede de ensino. Essas formações, de acordo com a 

entrevistada, serão somente para os professores que atuam com turmas de alfabetização, e não 

mais com Educação Infantil, seguindo, assim, orientações do MEC. 

Um dos pontos apontados pela responsável pela coordenação da formação inicial é que 

no próximo ano de 2019, que dará continuidade apenas ao Pacto voltado à formação de 

professores alfabetizadores e não mais da Educação Infantil, é que não haverá mais bolsas 

disponibilizadas pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) aos 

orientadores de estudos (formadores locais) e aos professores cursistas. No biênio 2018/2019 
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os professores cursistas já não recebiam bolsas, ao contrário dos anos anteriores, porém os 

formadores locais sim. 

Além de se entrevistar a coordenadora de formação do Estado do RJ, entrevistou-se 

também a coordenadora local do PNAIC do município de Nova Iguaçu, na época, Jane Dias. 

Cada município que fez adesão ao Pacto precisou indicar um profissional da sua rede de 

ensino como coordenador local para representar o município e coordenar as ações de 

formação continuada no mesmo a partir das orientações fornecidas pelo programa. 

De acordo com a coordenadora do PNAIC no município de Nova Iguaçu, ao se 

questionar essa questão da possível alfabetização na Educação Infantil ela disse que “os 

campos de experiência adotados na Educação Infantil já reforçam esse conceito do que seria 

letramento na Educação Infantil. Isso sempre traz um susto muito grande. Tem professor que 

nunca estudou esse assunto e acha que, a partir de agora, vai ter que colocar um lápis de ponta 

fina na mão desse aluno com caderno pautado e apresenta todas as letras, começar a fazer 

aquele processo formal de alfabetização. Então, a discussão é letramento na Educação 

Infantil”. Esse letramento seria, como dito por Soares (2004, p. 96): 

Seu surgimento pode ser interpretado como decorrência da necessidade de 

configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na área da leitura e da escrita 

que ultrapassem o domínio do sistema alfabético e ortográfico, nível de 

aprendizagem da língua escrita perseguido, tradicionalmente, pelo processo de 

alfabetização. 

Além desses encontros, eram realizados outros também nos municípios pelos 

responsáveis dos mesmos pelo PNAIC. No município pesquisado eram realizados encontros 

para apresentar a proposta, para apresentar o cronograma e a organização dos encontros, 

assim como a discussão dos planejamentos organizados pela equipe municipal responsável. 

Porém, de acordo com a responsável municipal, havia a necessidade de mais encontros, mas 

não houve tempo disponível para isso, ainda mais pelos profissionais estarem também 

exercendo outras funções na rede, tanto nas escolas, quanto na secretaria municipal de 

educação (SEMED). 

Como dito pela coordenadora local, o município sempre teve uma política de 

formação continuada dos professores desde outros programas de formação continuada 

propostos há anos por governos anteriores: O nosso município tem uma cultura de formação 

continuada desde o PCN em Ação, que nós sempre fazemos essas formações com os 

profissionais da rede. No tocante à escolha dos formadores, esta se deu a partir de análise de 

currículo. Foi publicado um edital com os requisitos necessários e os servidores da educação 
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da rede municipal interessados preenchiam e enviavam um currículo que seria analisado pela 

equipe responsável pela seleção. 

Já para os professores, foram enviadas fichas de inscrição para as escolas para que os 

mesmos se inscrevessem. Porém, eles não eram obrigados a participar da formação, mas 

foram proporcionados encontros dentro do horário de trabalho para que todos pudessem 

participar. Um dos motivos que respalda a participação desses professores dentro do horário 

do trabalho foi por o município ainda não ter instituído o um terço de planejamento previsto 

em lei para os professores, assim como estabelecido pelo parágrafo 4º do artigo 2º da Lei  nº 

11.738, de 16 de julho de 2008 (BRASIL, 2008). 

As escolas eram orientadas a não dispensarem os seus alunos, sendo que cada unidade 

escolar tinha a autonomia de formular as suas estratégias para cobrir as faltas quinzenais 

desses profissionais, com aulas extraclasses ou colocando algum outro profissional regendo a 

turma, como dirigentes de turno ou orientadores educacionais. Vale lembrar que os 

orientadores pedagógicos que atuam com turmas de Educação Infantil também participavam 

da formação continuada. 

Quando se perguntou à coordenadora local quais as pretensões do município em 

relação à Educação Infantil após o PNAIC, se algo mudaria, a entrevistada respondeu: 

Bom, nós desejamos ampliar essa cultura de formação continuada também pra 

Educação Infantil e reforçar, né, sempre validando a discussão de alfabetizar 

letrando, ou, do letramento na Educação Infantil, que é um conceito que ainda 

precisa ser muito analisado, visto e revisto pelos professores. 

Assim como discutido anteriormente, essa questão do letramento ainda é muito 

confusa no meio docente, ainda mais quando se trata da Educação Infantil, quando se pode 

cometer o equívoco de pensar que se pretende alfabetizar nessa etapa de ensino. 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.738-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.738-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.639-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.639-2008?OpenDocument
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CAPÍTULO 4 

O PNAIC ATRAVÉS DO OLHAR DOS DOCENTES DA PRÉ-ESCOLA – UMA 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Esse capítulo tem por objetivo falar sobre as entrevistas realizadas com professores da 

pré-escola que atuam na rede pública municipal de educação da cidade de Nova Iguaçu e que 

cursaram o PNAIC de Educação Infantil, com o intuito de fazer uma análise das mesmas para 

elucidar essa pesquisa a partir das percepções que esses docentes possuem sobre o curso. 

Foram entrevistadas três professoras, servidoras públicas concursadas, que lecionam 

numa escola que atende apenas crianças da Educação Infantil. Foi feito um contato telefônico 

inicial com a direção da escola, solicitando permissão para entrevistar as profissionais de sua 

unidade escolar. 

Ao chegar à escola, fui recepcionada pela orientadora pedagógica da mesma, me 

apresentando à direção da escola e depois às professoras que estavam com suas turmas no 

horário do recreio. A recepção para a entrevista foi muito positiva, sendo disponibilizado 

espaço para que a mesma fosse realizada. Enquanto a professora era entrevistada, um 

profissional da unidade escolar ficava com a turma. É importante ressaltar que cada 

professora foi entrevistada separadamente. Dessa forma, foi imprescindível para analisar o 

que as falar apresentavam em comum e em discordância, não havendo, assim, influência da 

fala de uma na fala da outra. 

Apesar das entrevistadas terem assinado um termo de compromisso, optou-se por 

identificá-las como entrevistada A, B e C como uma forma de preservar a identidade das 

professoras. Em momento algum elas solicitaram essa atitude de preservar os seus nomes, 

porém, preferi adotar essa postura. 

Como dito anteriormente nesse trabalho, foram elencados alguns temas para análise 

desses dados, como: 

 Receios sobre o PNAIC da Educação Infantil; 

 Expectativas em relação ao PNAIC da Educação Infantil; 

 Contribuições dessa formação continuada para a prática dessas professoras. 

A partir da análise das entrevistas, conseguimos chegar a algumas conclusões 

importantes em relação à formação continuada e às percepções e representações do PNAIC. 

Como uma característica primordial do trabalho docente na Educação Infantil 

observada, é a presença unânime de profissionais do sexo feminino como regentes de turma 
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dessa etapa de ensino, assim como dito por Vianna (2013). Em todas as escolas que atendem 

turmas de Educação Infantil dessa rede encontramos, em sua totalidade, apenas professoras, o 

que poderia ser um ponto de estudo pra pesquisas posteriores, o porquê da não presença de 

professores de sexo masculino na regência de turmas dessa etapa.  

Essa característica reforça a ideia de instinto materno que muitos acham que a mulher 

possui e, por isso, ela teria as características ideais para o exercício do magistério com as 

crianças maternas. Ideia essa que precisamos ter muito cuidado para que não acarrete ainda 

mais a desvalorização da carreira docente e a oferta de baixos salários para aquelas 

profissionais que trabalham com essa etapa inicial de ensino, o que afastou a maioria dos 

homens do magistério da educação básica ao longo da história em nosso país, reforçando a 

percepção de divisão de carreiras por gêneros (VIANNA, 2013). 

A pergunta inicial que foi feita às professoras foi sobre as expectativas delas em 

relação ao curso, o que elas esperavam encontrar “Quais eram as suas expectativas em relação 

ao PNAIC da Educação Infantil? O que você esperava encontrar?”. A partir de então, pode-se 

analisar dois temas para análise: “Receios sobre o PNAIC da Educação Infantil” e 

“Expectativas em relação ao PNAIC da Educação Infantil”. 

 Em relação ao receio, elas relataram o medo do curso impor a alfabetização das 

crianças da pré-escola, já que o mesmo é um Pacto pela alfabetização. Antes de o curso iniciar 

foi relatado por elas que havia rumores entre os professores da rede de ensino quanto a isso, o 

que causava, segundo elas, uma enorme inquietação, já que sabiam que não era a proposta 

dessa etapa. Como dito pela entrevistada C: 

Então, quando nós chegamos aqui no início do ano, nós tivemos rumores, né, não sei 

se foram verídicos, que de que, a partir do início do ano, nós teríamos que trabalhar, 

a partir desse ano, nós teríamos que trabalhar alfabetizar as crianças, é...dar letra 

cursiva, é né, começar a passar coisa no quadro porque as crianças estavam saindo 

daqui sem base nenhuma. 

Em relação às expectativas em relação ao PNAIC da Educação Infantil, ficou explícito 

que todas as entrevistadas tinham uma ansiedade em relação ao que escutariam nas 

formações, se iria contra a tudo o que acreditavam em relação ao trabalho na Educação 

Infantil ou se o curso agregaria positivamente conhecimentos que auxiliariam as suas práticas 

pedagógicas. 

Contudo, todas elas disseram que se surpreenderam com o desenrolar dos encontros de 

formação. Todas as professoras possuem experiência anterior na Educação Infantil, com 

diferentes idades, anteriormente ao curso. E elas foram unânimes em falar que foram 

surpreendidas positivamente, pois o curso, segundo a entrevistada B, tirou sua “trave dos 
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olhos”, apresentando uma nova forma de trabalhar mais contextualizada e trazendo a leitura 

como um fator importante no trabalho com as crianças. As falas das professoras nesse 

momento elucidaram o tema de análise “Contribuições dessa formação continuada para a 

prática dessas professoras”: 

E, assim, com a troca de experiência e também com os professores do PNAIC, tudo 

o que eles vinham, os textos trabalhados, as atividades apresentadas então foi tirando 

essa trave dos meus olhos e eu fui vendo que a educação poderia ser mais prazerosa, 

poderia ser, assim, eles... teria mais significado pras crianças. 

A entrevistada C usou o termo “divisor de águas” ao se referir ao PNAIC em relação 

ao seu modo de conceber a Educação Infantil, como sendo algo que fez com que ela 

repensasse o seu trabalho em sala de aula e buscasse novos caminhos pedagógicos de acordo 

com as orientações recebidas durante os encontros. 

E fiquei, né, inquieta, com o coração triste. E aí quando chegou lá no PNAIC, que 

foi, assim, maravilhoso (risos). Foi um ”difusor” de águas porque, assim, divisor, né, 

de águas porque é...na verdade eu aprendi muito mesmo, é...se não tivesse essa 

inquietação eu teria aprendido muito porque tinha muita coisa boa. 

Sendo assim, as professoras relataram que, após o Pacto, sua forma de ver as crianças 

mudou, assim como a forma de trabalhar, repensando e refletindo sobre a sua prática em sala 

de aula. Elas falaram que pensavam que determinadas atividades não seriam possíveis de 

serem trabalhadas e viram que, ao colocá-las em prática, o resultado foi muito positivo. Elas 

falaram que perceberam que algumas coisas estavam fazendo errado para o aprendizado das 

crianças, compreendendo que a forma que estavam aprendendo para trabalhar fazia com que 

as atividades tivessem mais significado para as crianças.  

Uma das entrevistadas (entrevistada B) disse que procurava trabalhar com seus alunos 

da forma como foi ensinada, pois pensava que, como tinha aprendido daquela forma, também 

funcionaria com seus alunos. Mas, depois do PNAIC, percebeu que estava equivocada, pois 

percebeu que aquelas atividades eram descontextualizadas e que não conseguia atingir 

plenamente e os objetivos propostos. Ao mudar a sua prática, mesmo vendo que era muito 

mais trabalhoso no início, terminou o ano com a sensação de que o dever foi cumprido.  

Eu acho que eu era, assim, muito tradicional, né, era muito de ter aquela obrigação 

de ter uma atividade é... escrita, né. Tinha que ter todo dia uma atividade escrita. 

Hoje eu já não acho tão necessário é... eu economizei nessa parte e, assim, comecei a 

investir em outras coisas, em jogos, em alfabetos móveis, eles amam. É... assim, eu 

sou uma nova professora. E eu, assim eu tô satisfeita nesse ano. Eu termino o ano, 

assim: “ufa! eu cumpri o meu dever!”. Eu acho que eu era, assim, muito tradicional, 

né, era muito de ter aquela obrigação de ter uma atividade é... escrita, né. Tinha que 

ter todo dia uma atividade escrita. Hoje eu já não acho tão necessário é... eu 

economizei nessa parte e, assim, comecei a investir em outras coisas, em jogos, em 

alfabetos móveis, eles amam. É... assim, eu sou uma nova professora. E eu, assim eu 

tô satisfeita nesse ano. Eu termino o ano, assim: “ufa! eu cumpri o meu dever!”. 
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Ela percebeu que a forma tradicional como aprendeu não cabia mais no trabalho com 

as crianças nos dias de hoje com essas informações tão rápidas devido a tanto acesso fácil à 

tecnologia que não tínhamos quando crianças. O professor precisa acompanhar a inovação da 

sociedade, já que está lidando com indivíduos que têm contato com essas inovações, tanto 

tecnológicas quanto de informações. Confirmando a fala da entrevistada B, Tardif e Lessard 

(2014, p. 145) dizem que: 

Os professores não podem mais se comportar como simples transmissores de 

conhecimentos estáveis ou invariáveis e de uma cultura “eterna”: a cultura escolar, 

como também a cultura da sociedade, são envolvidas por um turbilhão. A 

multiplicação de inovações e de técnicas, a velocidade sempre maior com que são 

colocados em circulação e desaparecem objetos e saberes, certezas e ideias, 

provocam nos professores o sentimento de estar sendo continuamente ultrapassados. 

Sendo assim, a escola necessita acompanhar essa mudança, já que a criança que nós 

temos na atualidade não é a mesma de décadas passadas. É uma criança que avança junto com 

essa tecnologia, com a velocidade da informação e com essa sociedade em que está inserida. 

Uma educação estagnada, que não muda, não consegue contemplar de forma plena o 

aprendizado desses alunos. 

Outro ponto que a entrevistada B enfatizou em relação a essa mudança foi que os 

tempos são diferentes e que hoje em dia ela não encontra mais o apoio da família no 

acompanhamento escolar das crianças. Esse apoio ela considera essencial para o 

desenvolvimento total da criança e, devido à falta dele, ela falou que acabou criando m 

vínculo familiar com seus alunos, onde o termo “tia” não tem um peso pejorativo e sim de 

aconchego, de vínculo, de carinho.  

Mas são outras crianças, outra realidade, outros tempos, né. A minha família era 

presente, a deles não. Então, eu sou a família deles. Também, esse “tia” não é um 

“tia” de qualquer uma. É um “tia” de carinho, é um “tia” de aconchego, de amor e eu 

me sinto super feliz quando eles chamam “tia Adélia”. Não me sinto menosprezada, 

nem nada não. Eu gosto. E eu me sinto assim, família mesmo deles. 

A fala da entrevistada fez-me recordar o clássico livro de Paulo Freire, “Professora 

sim, tia não” (FREIRE, 1993). Ela não considera que o termo tia a desmereça ou a desvalorize 

enquanto profissional. Ela considera como um elo importante entre ela e os alunos que não 

possuem esse acompanhamento familiar, auxiliando no aprendizado dos mesmos. Ratificando 

a fala da entrevistada B: 

A participação das famílias na vida escolar de seus filhos, sobretudo nos primeiros 

anos do ensino fundamental, é destacada em publicações técnicas e nas cartas e 

declarações internacionais resultantes de reuniões e conferências convocadas pela 

UNESCO 16 desde os anos 1980, como estratégia importante de apoio à 

aprendizagem. (CASTRO; REGATTIERI, 2009, p. 10)  
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Um dos pontos que influenciou, além da discussão a partir dos materiais trabalhados 

nos encontros foi a troca entre os colegas de profissão: “(...) o principal foi a troca com as 

meninas do grupo. É, ver que tem escolas, tem profissionais que estão ali por prazer mesmo e 

eu achava que era só eu que tava nadando contra a corrente. Então isso me motivou. 

(Entrevistada B)”. 

Nem sempre os profissionais possuem essa oportunidade de estar com seus pares para 

trocar informações e práticas. E esses encontros, segundo as professoras teve essa troca como 

um dos pontos fortes. Trocar conhecimentos com colegas de profissão é essencial em 

qualquer profissão, e não seria diferente na profissão docente. Assim como dito por Arroyo 

(2013, p. 236), “os mestres no seu cotidiano cultivam, plantam, cuidam, fazem a colheita de 

seu cultivo, de sua cultura. Na organização seriada, gradeada, nos restritos espaços da turma, 

da disciplina de cada quintal não há como trocar essas colheitas. Os mestres sentem 

necessidades de feiras, de espaços de trocas”. Nas palavras da entrevistada: “(...) cada um 

trazia as suas ideias trabalhadas no dia-a-dia e eu pude conhecer vários, vários trabalhos 

pra enriquecer ele. (Entrevistada A)”. 

Além do trabalho com a leitura, as professoras ressaltaram que aprenderam muito a 

propor atividades aos alunos que trabalhasse a oralidade deles através de rodas de conversas, 

músicas, interpretação oral de histórias hora das novidades. Procurar dar voz às crianças. O 

desenvolvimento da oralidade é imprescindível par o desenvolvimento do indivíduo e a 

inserção dele no meio social. De acordo com Silva e Valiengo (2010, p. 22): 

Portanto, torna-se imprescindível uma atuação intencional do professor para o 

desenvolvimento dessa linguagem, já que a mesma não é inata, mas ocorre pela 

internalização da necessidade de comunicação. Outro ponto importante de relevar é 

que a comunicação é determinada de acordo com a interação entre pessoas, as quais 

são formadas por informações diferentes objetivando sempre atingir um mesmo 

resultado. Desde o nascimento, a criança está inserida em diferentes ambientes 

sociais e, por conseguinte comunica-se com outras crianças e com os adultos. 

A forma como as professoras enxergam seu trabalho na Educação Infantil mudou 

completamente, segundo as professoras entrevistadas. Retiraram o preconceito do trabalho 

com reciclado que o viam como sendo uma forma do governo não oferecer material, e depois 

enxergaram a importância da sustentabilidade e perceberam isso no significado na fala das 

crianças.  

Ah, uma coisa que foi muito legal: eu tenho uma certa dificuldade de trabalhar com 

reciclado. Tinha, né. Eu acho que já consegui me livrar dela. Porque essa fala: “ah 

que tem que... professora tem que ser criativa”, eu ficava com raiva porque eu 

achava assim: “não, é desculpa pra que o governo não chegue junto e dê material pra 

gente”. E, de certa forma, né, infelizmente falta de tudo pra gente mesmo. Mas, a 

Andressa, a minha professora, ela conseguiu mostrar que não é só isso. Que, através 

do reciclado, do aproveitamento, do reaproveitamento, a gente ensina também muita 
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coisa pra criança. E, assim, hoje eles têm uma visão, assim, outro dia eu peguei a 

caixa e estava subindo com eles e aí eles começaram a perguntar: “pra que essa 

caixa, tia?” “eu não sei ainda. A gente vai descobrir”. Aí, uma aluno meu, João Vitor 

falou assim: “é pra gente reaproveitar”. E aí eu achei aquilo o máximo: “porque a 

gente precisa reaproveitar as coisas, né, tia? Pra cuidar do meio ambiente”. Então, 

assim, eu fiquei super feliz porque é um ensinamento. E é de fato, a gente tem que 

reaproveitar porque o mundo tá precisando disso. Porque a gente produz tanto lixo, 

tanta coisa que não presta. Então a gente precisa cuidar disso , né, dar conta. E aí foi 

uma coisa que aprendi lá porque eu tinha muita resistência trabalhar com reciclado. 

E agora não, agora isso saiu de mim. Tem coisas novas? Legal. Mas também dá pra 

trabalhar, e dá pra ser lindo o trabalho com o reciclado. E isso foi uma coisa super 

que eu aprendi. Foi muito bom. (Entrevistada C) 

Perceberam a importância do trabalho artístico enquanto expressão das crianças e uma 

forma de linguagem, assim como uma forma de produção cultural. No próprio material do 

PNAIC da Educação Infantil ressalta essa importância da valorização cultural com as 

crianças, o que as professoras, até então não tinham conhecimento. Sendo assim, Ferreira 

(2007, p. 62) diz: 

Quando se evidencia, porém, o saber docente, entende-se o professor como sujeito 

inventivo e construtivo, capaz de refletir sobre a sua prática, podendo transformá-la 

e redirecioná-la com base na experiência e no novo conhecimento que a academia 

produz, desde que seja significativo para sua prática. 

O trabalho a partir das experiências das crianças, experimentando, vivenciando para 

que assim fosse construído o conhecimento foi o diferencial para a mudança da prática das 

professoras entrevistadas, segundo elas. Para as docentes, foi muito mais visível que as 

crianças aprendem através de atividades vivenciadas, experimentadas, de forma lúdica, ao 

invés de inúmeras atividades impressas e que, geralmente, não possuem significado algum 

para as crianças por exigir uma abstração que elas não possuem. Como dito pela entrevistada 

C: 

E o que a gente aprendeu lá e, assim, o que eu tenho tentado a cada dia, cada vez 

mais desconstruir em mim, construir esse novo olhar é essa questão, partir da 

experiência para o aprendizado. A gente primeiro experimenta, primeiro é...interage 

com campo, se familiariza, se apropria do campo de experiência e dali a gente vai 

tirando tudo pra criança, cientificamente, né, cognitivamente aprender. Mas é do 

campo pra o mundo, da experimentação pro... e não ao contrário, né. 

Quando falamos em os alunos aprenderem através de experiências vividas, também 

nos reportamos aos professores, aos seus aprendizados e à ressignificação de sua profissão 

docente. Como as professoras relataram, o PNAIC veio como um “divisor de águas”, que 

“tirou a trave dos olhos” para um novo aprendizado, uma nova forma de conceber a Educação 

Infantil e de trabalhar com os pequenos. Assim como dito por Tardif e Lessard (2014, p. 51):  

Mas também se pode compreender a experiência, não como um processo fundado na 

repetição de situações e sobre o controle progressivo dos fatos, mas sobre a 

intensidade e a significação de uma situação vivida por um indivíduo. É assim, por 

exemplo, que se fala de experiências que mudam uma vida, que não tem necessidade 

de repetir-se, mas que influenciam de uma só e única vez toda a existência 



68 

profundamente. Por exemplo, uma doença grave, uma perda, uma ruptura amorosa, 

um acidente, etc., são experiências únicas, mas que transformam, às vezes, todas as 

crenças anteriores e fazem encarar ao mesmo tempo o presente e o futuro de 

maneira, quem sabe, completamente diferente. Ora, quando perguntamos aos 

professores sobre sua carreira e sobre as exigências da profissão, eles também 

evidenciam que algumas experiências decisivas dessa natureza; (...) 

A partir da formação continuada, as professoras conseguiram repensar as suas práticas 

e fazer uma relação entre a teoria estudada e a prática de cada uma delas. Compreender a sua 

prática, repensá-la, reformulá-la quando houver necessidade se faz necessário em qualquer 

profissão. Não seria diferente no que se diz respeito à profissão docente. Assim como 

Christov (2009, p. 9-10) diz: 

A educação continuada se faz necessária pela própria natureza do saber e do fazer 

humanos com práticas que se transformam constantemente. A realidade muda e o 

saber que construímos sobre ela precisa ser revisto e ampliado sempre. Dessa forma, 

um programa de formação continuada se faz necessário para atualizarmos nossos 

conhecimentos, principalmente para analisarmos as mudanças que ocorrem em 

nossa prática, bem como para atribuirmos direções esperadas a essas mudanças. 

Sendo assim, o PNAIC cumpriu o seu papel enquanto uma política pública de 

formação continuada, levando os professores cursistas a refletirem, repensarem sobre a sua 

prática pedagógica, fazendo os ajustes que acharem necessários e cabíveis de acordo com a 

realidade da sua turma. Portanto, seria de extrema importância que essa política pública de 

formação de professores realmente fosse continuada, que contemplasse novos professores que 

trabalhariam no futuro com a Educação Infantil, mostrando novos olhares sobre o trabalho 

pedagógico nessa etapa de ensino.  

Contudo, sabemos que nem sempre as políticas públicas permanecem em nosso país, 

se findam logo no seu início. Pode parecer contraditório, mas em nosso país há essa cultura de 

políticas públicas de governo e não de Estado, principalmente n campo educacional, com 

continuidade em busca de resultados mais consolidados e visíveis. Essa descontinuidade ficou 

explícita na fala da responsável pela coordenação de formação durante a sua entrevista, com o 

PNAIC no ano de 2019 voltando a ter como foco apenas a formação continuada dos 

professores do primeiro ao terceiro ano de alfabetização, de acordo com orientações dadas 

pelo MEC. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O tema formação continuada é um assunto bastante debatido na literatura e no meio 

acadêmico na área de educação quando diz a respeito ao professor. Como qualquer 

profissional, o professor também necessita se aperfeiçoar mesmo após a conclusão de sua 

formação inicial e quando já está nas suas atribuições profissionais. 

Porém, não podemos ter a visão da formação continuada como um arremedo da 

formação inicial que deixou algumas lacunas a serem preenchidas. Ela precisa ser enxergada 

como um aperfeiçoamento, aprendizado de novos conhecimentos que contribuirão par a 

melhoria da prática pedagógica em sala de aula. A formação continuada se faz necessária não 

apenas aos profissionais da educação, mas a qualquer profissional de todas as profissões 

existentes. 

Sendo assim, como dito por Castro e Amorim (2015) seria importante concebermos a 

formação continuada como um movimento de desenvolvimento profissional dos sujeitos, 

numa dimensão experiencial, não apenas técnica, com a ideia de que essa formação 

continuada seja também uma formação permanente. 

Assim como nossa sociedade se transforma, nossos alunos também acompanham essa 

transformação por serem atores ativos dessa sociedade e por estarem inseridos na mesma. 

Sendo assim, a educação necessita também acompanhar essa transformação, nãos estagnando, 

fazendo com que a escola e tudo o que é aprendido nela se torne atrativo e significativo para 

esses estudantes. 

Ao querer investigar a formação continuada de professores da Educação Infantil, 

professores que atuam na primeira etapa da Educação Básica, deparei-me com o PNAIC, um 

Pacto para a alfabetização na idade certa, para formação continuada de professores 

alfabetizadores criado em 2012.  

Em relação à efetivação dessa política pública nos entes federados do nosso país, o 

papel das universidades se tornou essencial, tanto na formulação do material a ser utilizado 

nas formações, como a UFMG, com seu Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE) 

que formulou o material do PNAIC da Educação Infantil
6
, quanto de tantas outras 

universidades que atuaram como coordenadoria de formação do Pacto dentro dos estados. 

                                                 
6
 CEALE, 2017. 
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Dessa forma, as universidades que são responsáveis pela formação dos formadores 

locais trabalham e conjunto, tanto em seminários realizados para reflexão sobre os temas 

pertinentes à etapa de ensino e para a produção de materiais de referência para a formação dos 

docentes. Portanto, há um trabalho dessas universidades na produção de material a ser 

acrescentado por novos materiais em cada estado, contemplando, assim, as temáticas e 

experiências locais. É importante ressaltar que os autores desses materiais são pesquisadores 

de diferentes instituições, com experiência em formação docente, além de professores que 

socializaram experiências do seu cotidiano em sala de aula, havendo uma articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão nas universidades públicas participantes.
7
 

Para debatermos sobre o PNAIC, foi necessário também discutirmos sobre políticas 

públicas, por ser uma política pública governamental. Ao discutirmos sobre uma política 

pública em educação, fica a preocupação de que ela não seja apenas uma política pública de 

um governo, mudando ou desaparecendo a partir das trocas de gestão. E sim que sejam 

políticas de Estado, que perpassem os governos com o objetivo de haver uma continuidade 

nos programas iniciados. 

No ano de 2017, foi inserida a etapa da Educação Infantil, mais especificamente a pré-

escola, no PNAIC. Sendo esse uma política pública do governo federal para formação 

continuada de professores alfabetizadores, ficou o questionamento do por que se inserir a 

Educação Infantil nesse Pacto. Esse trabalho também teve o objetivo de investigar as 

percepções dos professores que participaram dessa formação enquanto cursistas sobre a 

mesma, quais os seus olhares sobre o curso. 

Houve a preocupação de investigar se haveria, assim, o objetivo de alfabetizar as 

crianças de 4 e 5 anos, ainda mais a partir da lei que obriga a obrigatoriedade de matrícula das 

crianças de 4 anos (Lei nº 12.796 de 2013).  

Foram realizadas consultas bibliográficas e documentais sobre os temas pertinentes à 

pesquisa, como formação continuada, Educação Infantil e políticas públicas, assim como 

entrevistas com professores que participaram do curso e com as responsáveis pelo mesmo, 

tanto em nível estadual quanto municipal, no caso, da cidade de Nova Iguaçu, que foi o foco 

dessa pesquisa por ter aderido cem por cento ao Pacto. 

Ao realizar a entrevista com a coordenadora de formação do PNAIC do estado do Rio 

de Janeiro, foi possível constatar que essa política pública não teve o intuito de querer fazer 

                                                 
7
 ANPED. Carta Aberta em defesa do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Rio de Janeiro, set. 

2015. Disponível em: <http://www.anped.org.br/news/carta-aberta-em-defesa-do-pacto-nacional-pela-

alfabetizacao-na-idade-certa>. Acesso em: 18 abr. 2019. 
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com que os professores da pré-escola alfabetizassem seus alunos antes do início do Ensino 

Fundamental, assim como muitos receavam. O PNAIC veio com o objetivo de fazer com que 

os professores da Educação Infantil a vissem a partir de um paradigma diferente do que era 

visto até então. Uma visão de se trabalhar práticas de leitura no cotidiano da sala de aula com 

as crianças desde pequenas, para que, assim, elas pudessem ter contato com diversos 

portadores textuais e conhecessem a finalidade dos mesmos. Essa visão veio para ocupar 

daquela onde se priorizava atividades de coordenação motora em folhas de papeis e que não 

apresentavam significado para as crianças. 

Ao entrevistar as docentes, pôde-se perceber que estes tinham o receio, antes de 

iniciarem o curso, de que o mesmo as obrigasse a alfabetizar os seus alunos, o que não condiz 

com a prática de Educação Infantil realizada na rede municipal e com as DCNEI. Todos 

foram unânimes em afirmar que o PNAIC contribuiu enormemente para a mudança de visão 

delas em relação à sua prática pedagógica e à forma de olhar para a criança pequena. Todas 

falaram que o PNAIC só trouxe contribuições fizeram com que elas mudassem algumas 

práticas pedagógicas e largassem mão de certos olhares e preconceitos que possuíam. 

Na pesquisa realizada por Rocha (2019), onde se investiga as relações dos professores 

alfabetizadores com o PNAIC no município de Nova Iguaçu, autora fala, no que diz respeito à 

importância da formação continuada para a prática docente, que, ao entrevistar esses 

profissionais, percebeu em suas colocações a importância que os mesmos davam à formação 

continuada como um momento de oportunidade de aperfeiçoamento do trabalho pedagógico. 

Os momentos de troca que elas participaram com seus pares nos encontros foram de grande 

importância para reflexão crítica do trabalho realizado com seus alunos.  

As conclusões que Rocha (2019) chegou a sua pesquisa, também pude obter em 

relação à fala das entrevistadas para este trabalho voltada para a Educação Infantil. Tanto a 

importância de um momento de contato com colegas de profissão para dividir angústias e 

trocar experiências quanto para aprender mais com o intuito de aprimorar o trabalho em sala 

de aula, adquirindo novos olhares para o trabalho a ser realizado com os alunos mostra-se de 

extrema importância para as docentes. As professoras relataram as suas angústias em relação 

ás expectativas iniciais em relação ao Pacto e demonstraram a surpresa positiva que obtiveram 

durante e ao término da formação, apontando a necessidade que a mesma tivesse 

continuidade. 

Portanto, esse trabalho cumpriu com a sua tarefa de elucidar o porquê da Educação 

Infantil estar presente numa política pública de formação continuada de professores 

alfabetizadores, buscando compreender as percepções dos professores que fizeram parte desse 
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curso. Também mostra que se torna de extrema importância a continuidade de políticas 

públicas de formação de professores que atuam na Educação Infantil, não podendo se findar 

quando mal iniciou, importância essa apontada na fala daqueles que atuam diretamente na 

educação e na formação das crianças dentro das escolas, os professores. 
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Entrevistada A (concedida em 09 de novembro de 2018). 

P: Bom dia! 

A: Bom dia! 

P: Quais eram as suas expectativas em relação ao PNAIC da Educação Infantil? O que você 

esperava encontrar? 

A: Eu esperava encontrar ideias que enriquecessem o meu trabalho no dia-a-dia. 

P: E o que essa formação contribui para você em relação à sua profissão e à sua prática 

pedagógica? 

A: Contribuiu muito. Porque a professora com quem eu fiz o curso teve bastante ideias, o 

grupo todo participou, cada um trazia as suas ideias trabalhadas no dia-a-dia e eu pude 

conhecer vários, vários trabalhos pra enriquecer ele. 

P: E isso mudou a sua prática? 

A: Mudou. 

P: Mudou? Mudou em que aspectos? 

A: A gente acaba percebendo que tava fazendo coisas erradas, que já vinha fazendo há muito 

tempo, que muita informação na sala, muita informação que fui corrigindo ao longo do tempo. 

P: Sua visão em relação à Educação Infantil mudou? 

A: Mudou. 

P: Mudou em relação a que, sua visão em relação à Educação Infantil como um todo? 

A: Mudou porque a gente tinha uma visão muito diferente das crianças, né, acha que criança 

não sabe de nada, e na verdade eles trazem muito conhecimento de casa. Nesse sentido. 

P: E a sua prática em sala de aula sofreu alterações? 

A: Sim, com certeza. 

P: E em quais aspectos você pôde perceber que foram mais rápidos, assim, que sofreram 

alterações, que você viu necessidade, além dessa questão dessas informações que tinham 

muitas?   

A: Trabalhar a sequência lógica, tudo numa sequência. Vi que dava pra trabalhar uma história 

numa semana inteira, explorar mais a contação de histórias, que eu não fazia. Porque 

geralmente eu trabalhava a história num dia só. Entendeu? Não pegava aqueles outros, outras 

ideias. 

P: Mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o PNAIC da Educação Infantil? 

A: Não. 

P: Não? 

A: Falei tudo. 
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P: Tá! Obrigada, meu amor!  



82 

Entrevistada B (concedida em 09 de novembro de 2018). 

P: Quais eram as suas expectativas em relação ao PNAIC da Educação Infantil? O que você 

esperava encontrar? 

B: Eu, sempre assim, é...tem já uns cinco anos que eu participo e, quando eu iniciei, eu 

sempre quis buscar, assim, novas práticas e novas, e novas teorias também pra acrescentar no 

meu cotidiano escolar. 

P: E o que essa formação contribuiu em relação à sua profissão e à sua prática pedagógica? 

B: Muita coisa. Porque, assim, o principal foi a troca com as meninas do grupo. É, ver que 

tem escolas, tem profissionais que estão ali por prazer mesmo e eu achava que era só eu que 

tava nadando contra a corrente. Então isso me motivou. Ver as práticas delas também é...tirou 

um  pouco da trave dos meus olhos porque eu fui, assim, educada numa educação tradicional. 

Então eu meio que comecei a minha vida, né, profissional seguindo essa linha. E, assim, com 

a troca de experiência e também com os professores do PNAIC, tudo o que eles vinham, os 

textos trabalhados, as atividades apresentadas então foi tirando essa trave dos meus olhos e eu 

fui vendo que a educação poderia ser mais prazerosa, poderia ser, assim, eles... teria mais 

significado pras crianças. 

P: Eu acho que até você respondeu essa próxima pergunta (risos). A sua visão sobre a 

Educação Infantil mudou? 

B: (risos) Muito!  

P: Mudou em quais aspectos? 

B: Assim, logo no início quando veio, é... “brincar e socializar”, e fiquei, assim, entristecida. 

Eu me achava uma babá de luxo (risos). Mas, no PNAIC, eu vi que, brincando, né, a gente 

passa muita coisa pras crianças. Muito. E o socializar também é muito importante nessa faixa 

etária. Aqui nós trabalhamos com 3, 4 e 5. Mas eu já cheguei a trabalhar com 2 anos. E, 

quando eu peguei a turma de 2 anos, eu fiquei, assim, maluca porque: “ai meu Deus, o que eu 

faço, o que eu ensino?”. Eu cantava sozinha porque eles estavam aprendendo ainda a falar. 

Então, eu cantava, eu praticamente era uma show woman. Sozinha e eles olhando pra minha 

cara. Mas, com o passar do tempo, eu fui vendo, né, com as brincadeiras, com as músicas o 

quanto eles foram é...se desenvolvendo. E no final do ano eu digo que foi a minha melhor 

turma, essa de 2 anos, porque eles reconheciam as letras através das músicas da Xuxa, do 

Bita, é... agora tem um trenzinho também, o Bob Trem que tem as letras, os numerozinhos. 

Joguinhos, com os rabiscos no chão. Então, assim, eu acho que foi a turma que mais aprendeu 

e só brincando. Aí eu falei assim: “não, realmente eu que tô ultrapassada, tenho que me 

reinventar”. Porque, realmente, é isso mesmo, é brincando, a criança se sente em casa. Os 
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meus alunos hoje, quando eu falei que era sexta-feira e eles ficariam 2 dias em casa eles 

fizeram: “aaahhh!” (risos). Porque eles têm prazer de vir. E a gente, hoje mesmo tava 

brincando com as formas geométricas então eles estavam cantando as quantidades, vendo os 

lados, quantos lados tinhas, onde poderiam ser encaixadas. É... com que objeto da casa deles 

elas se pareciam. É... as cores. Foi assim, foi uma brincadeira que trouxe um monte de coisa, 

sabe, que eles mostraram que sabiam um monte de conteúdo que não tava ali, que não era o 

propósito não. Mas eles mesmo foram me mostrando o que eles sabiam. 

P: E essa prática em sala de aula sofreu alterações?  

B: Muito (risos) 

P: Em quais aspectos? 

B: Muita. Eu acho que eu era, assim, muito tradicional, né, era muito de ter aquela obrigação 

de ter uma atividade é... escrita, né. Tinha que ter todo dia uma atividade escrita. Hoje eu já 

não acho tão necessário é... eu economizei nessa parte e, assim, comecei a investir em outras 

coisas, em jogos, em alfabetos móveis, eles amam. É... assim, eu sou uma nova professora. E 

eu, assim eu tô satisfeita nesse ano. Eu termino o ano, assim: “ufa! eu cumpri o meu dever!”. 

Tanto na Educação Infantil de 4 anos quanto também na alfabetização. Eu tô muito satisfeita e 

eu vi que eu fui moldada pelo PNAIC. Porque eu não era assim. Eu era um pouquinho assim, 

né, de olhos vendados, eu achava que, se deu certo comigo, daria certo com eles. Mas são 

outras crianças, outra realidade, outros tempos, né. A minha família era presente, a deles não. 

Então, eu sou a família deles. Também, esse “tia” não é um “tia” de qualquer uma. É um “tia” 

de carinho, é um “tia” de aconchego, de amor e eu me sinto super feliz quando eles chamam 

“tia Adélia”. Não me sinto menosprezada, nem nada não. Eu gosto. E eu me sinto assim, 

família mesmo deles. Me chamam pra aniversário. Eu sou uma nova professora e eu devo ao 

PNAIC. São 5 anos já que não queria que acabasse, tô sentindo falta (risos). Tô sentindo falta 

porque eu aprendi muito. Sou outra pessoa. Muito obrigada! 

P: Obrigada, amor!!! 

B: (Risos)  
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Entrevistada C (concedida em 09 de novembro de 2018). 

P: Quais eram as suas expectativas em relação ao PNAIC da Educação Infantil? O que você 

esperava encontrar? 

C: Então, quando nós chegamos aqui no início do ano, nós tivemos rumores, né, não sei se 

foram verídicos, que de que, a partir do início do ano, nós teríamos que trabalhar, a partir 

desse ano, nós teríamos que trabalhar alfabetizar as crianças, é... dar letra cursiva, é né 

começar a passar coisa no quadro porque as crianças estavam saindo daqui sem base 

nenhuma. Assim nós ouvimos, né, de algumas pessoas e isso me deixou muito inquieta, muito 

entristecida porque o que me deixa feliz em ser professora de Educação Infantil, porque eu 

desde que tô na rede eu sempre trabalhei com Educação Infantil, então eu nem sei se sei 

trabalhar de outra forma, é justamente essa autonomia, essa liberdade que nós temos, né, de 

trabalhar de uma forma lúdica, de uma forma contextualizada, onde a criança ela vai se 

entender como sujeito da própria história que ela vai, vai construir, né, e ela vai conhecer e 

aprender brincando, tudo sempre de uma forma muito dinâmica. E aí eu fiquei arrasada. E aí 

eu falei que não queria mais ficar no cinco porque eu não servia pra isso. E fiquei, né, 

inquieta, com o coração triste. E aí quando chegou lá no PNAIC, que foi, assim, maravilhoso 

(risos). Foi um ”difusor” de águas porque, assim, divisor, né, de águas porque é...na verdade 

eu aprendi muito mesmo, é...se não tivesse essa inquietação eu teria aprendido muito porque 

tinha muita coisa boa. Mas, primeiro de tudo foi isso. Quebrar esse, esse, nem sei o que seria 

isso, né. Essa construção que trouxeram de que a gente ia ter que alfabetizar. Não a questão da 

alfabetização. Os meus alunos praticamente saem daqui alfabetizados. Mas essa forma 

mecânica, né, da alfabetização. Codificar e decodificar. E isso me deixou muito, muito 

entristecida. Aí, quando eu cheguei lá que a minha, a minha é...professora, multiplicadora era 

a Andressa, aí foi maravilhoso, assim, a fala dela, o prazer de leitura, o prazer de casa, as 

coisas que a gente ia vendo, desconstruindo tudo isso que tentaram, né, de certa forma impor e 

também me construindo novamente, porque, assim, teve várias outras coisas que nós fomos 

vendo, trazendo para a nossa prática. E isso foi muito legal. Então, assim, para mim isso já foi 

a abertura ... já me deixou feliz só deu saber que não ia ... o que eu acreditava como Educação 

Infantil não era mentira. Eu só precisava... cada vez mais a gente tem que estar aberto ao 

processo de aprendizado, né. A vida é um aprendizado. Então só ia aprender mais. Mas aquilo 

que eu trouxe comigo não estava sedo jogado fora. Isso já me ajudou. (risos) 

P: Ah, que bom! E o que essa profissão contribuiu pra você em relação à sua profissão e à sua 

prática pedagógica? 



85 

C: Então, né, como mais ou menos eu respondi (risos), acho que, no final de tudo, o que foi 

legal é que, a gente professor, a gente tem o costume de tudo con... é, nem sei se existe essa 

palavra, é...colocar o conteúdo. Não dá pra “conteudar” (risos). Dá para usar outra palavra, 

mas seria isso. Assim, né, você parte do conteúdo para a prática. E o que a gente aprendeu lá 

e, assim, o que eu tenho tentado a cada dia, cada vez mais desconstruir em mim, construir esse 

novo olhar é essa questão, partir da experiência para o aprendizado. A gente primeiro 

experimenta, primeiro é...interage com campo, se familiariza, se apropria do campo de 

experiência e dali a gente vai tirando tudo pra criança, cientificamente, né, cognitivamente 

aprender. Mas é do campo pra o mundo, da experimentação pro... e não ao contrário, né. Eu 

pensar primeiro... eu quero dar a letra A e aí da letra A eu tirar todas as atividades 

diferenciadas. Não, é o contrário. Eu quero trazer a história tal, e dessa história dá pra 

trabalhar a cor tal, dessa história dá pra trabalhar animais, dessa história dá pra trabalhar 

oralidade, dessa história dá pra trabalhar construção de texto, e aí formas geométricas, 

números, enfim, e aí eu trazer isso pro meu cotidiano não é fácil. Pra gente que já tá com isso 

enraizado na gente, né, ali é difícil a gente fazer isso. Mas a cada dia eu tenho tentado fazer 

isso e acho que tenho conseguido de certa forma (risos). 

P: E a sua visão em relação à Educação Infantil mudou? 

C: Então, eu já tenho essa visão pela prefeitura mesmo, assim, desde que eu entrei aqui e pela 

faculdade também que, depois que, depois que comecei a fazer faculdade de Pedagogia pela 

FEBF, então eu já venho tendo essa transformação. E aí eu acho que o principal dessa, da 

mudança foi essa visão mesmo. É... de olhar esse, essa, é de ter esse olhar. De que a criança 

ela precisa experimentar pra ela se apropriar pra que depois ela tenha a construção desse 

conhecimento. E não o contrário. Eu tenho que pensar na letra tal, porque eu vou trabalhar a 

letra tal e aí eu vou ter... não. Então eu vou ter que trazer, né, é do macro, vamos colocar 

assim, pro micro. E isso eu acho que foi um grande avanço, assim, eu não... eu sempre tive 

essa visão de trabalhar sempre o muito lúdico , sempre, mas sempre essa (não dá pra 

compreender) assim... vou dar nessa semana eu quero dar o A, a cor vermelho e o amarelo ... 

o número 1. Aí eu ia , fazia... agora eu já tento fazer o inverso, né. “Ah, eu vi um livro legal. 

Nossa, o que que dá pra trabalhar com esse livro?”. Aí eu monto ali o meu planejamento em 

cima daquele livro, da música, de um vídeo. E aí vou desenrolando. E quando eu vejo “nossa, 

eu trabalhei um monte de coisas que eu nem esperava que ia trabalhar” por tanto que rende 

aquele livro, aquele determinado é... aquela coisa diferente que a gente tá vivendo na sala de 

aula, né, aquela experimentação, aquela experiência. Então, acho que aquilo foi, assim, 

demais, né pra mim, de aprendizado. E foi maravilhoso. 
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P: É a próxima pergunta (risos). A sua prática em sala de aula sofreu alterações, sofreu em 

que aspectos? Você falou que foi maravilhoso. 

C: Isso. A gente lá, a gente aprendeu muita coisa. Depois do PNAIC que teve o piquenique 

que também fez parte do PNAIC, o piquenique também foi espetacular. Assim, trazer pra 

gente, assim, algumas ideias. Algumas coisas já colocava em prática, outras coisas foram 

novidades. E pra eles essa coisa do concreto, né, é muito bom. De vez em quando a gente vai 

dando uma...uma esmorecida. Vai dando um cansaço, tudo é tão difícil, não tem material. Aí 

de vez em quando você começa a fraquejar. Então é bom ter essas coisas assim. E acho que 

foi isso assim, foi um “boom”. Ah, uma coisa que foi muito legal: eu tenho uma certa 

dificuldade de trabalhar com reciclado. Tinha, né. Eu acho que já consegui me livrar dela. 

Porque essa fala: “ah que tem que... professora tem que ser criativa”, eu ficava com raiva 

porque eu achava assim: “não, é desculpa pra que o governo não chegue junto e dê material 

pra gente”. E, de certa forma, né, infelizmente falta de tudo pra gente mesmo. Mas, a 

Andressa, a minha professora, ela conseguiu mostrar que não é só isso. Que, através do 

reciclado, do aproveitamento, do reaproveitamento, a gente ensina também muita coisa pra 

criança. E, assim, hoje eles têm uma visão, assim, outro dia eu peguei a caixa e estava subindo 

com eles e aí eles começaram a perguntar: “pra que essa caixa, tia?” “eu não sei ainda. A 

gente vai descobrir”. Aí, um aluno meu, João Vitor falou assim: “é pra gente reaproveitar”. E 

aí eu achei aquilo o máximo: “porque a gente precisa reaproveitar as coisas, né, tia? Pra 

cuidar do meio ambiente”. Então, assim, eu fiquei super feliz porque é um ensinamento. E é 

de fato, a gente tem que reaproveitar porque o mundo tá precisando disso. Porque a gente 

produz tanto lixo, tanta coisa que não presta. Então a gente precisa cuidar disso, né, dar conta. 

E aí foi uma coisa que aprendi lá porque eu tinha muita resistência trabalhar com reciclado. E 

agora não, agora isso saiu de mim. Tem coisas novas? Legal. Mas também dá pra trabalhar, e 

dá pra ser lindo o trabalho com o reciclado. E isso foi uma coisa super que eu aprendi. Foi 

muito bom. (risos) 

P: Ah, minha linda, obrigada! 

C: De nada!  
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Entrevista com Elaine Constant (concedida em 22 de novembro de 2018). 

P: O que é o PNAIC? Quais os seus objetivos? 

EC: Bom, vamos lá! É complexo, né! Você vai ter que voltar nos documentos oficiais, mas o 

PNAIC é um ... é um programa de alfabetização que ele aparece para lidar com os grandes 

índices de analfabetismo absoluto e ele vem diferenciado de outras políticas.  Ao invés de ser 

uma política focal é uma política universal porque o objetivo dela era fazer com que todos do 

primeiro ao terceiro ano, todos os professores do primeiro ao terceiro ano participassem de 

uma formação continuada. E outras experiências foram feitas pra alfabetização, mas elas 

sempre procuravam culpar muito o professor alfabetizador. Essa não. Essa veio com um 

material produzido por centros de linguagem das universidades públicas pra poder auxiliar o 

professor na formação continuada. E não teve só isso, né! O PNAIC, além dele ter os 

materiais, ele vem com uma ideia de regime de colaboração, com formas de colaboração entre 

os municípios, sabe, e governo federal. E ele também vinha com uma ideia de um 

acompanhamento que é o, as avaliações de larga escala como a ANA, pra saber o 

desenvolvimento da, da proficiência das crianças em determinados conteúdos. Quer dizer, na 

verdade ele é um programa de formação continuada pra alfabetização, e que foi delineado 

com uma participação de sociedade civil, universidade pública, movimentos sociais. Em 2012 

a política foi pensada. Ela é bem híbrida também por que ela, são várias mãos participando da 

política. 

P: Como e por que se deu a inserção da Educação Infantil no Pacto? 

EC: Porque o próprio Pacto da alfabetização, é..., ele teve uma recepção muito grande nos 

municípios. Além de uma recepção, ele teve, vamos dizer assim, é, um aceite bom. A ideia de 

formação continuada, ela era muito precária, ela sempre foi programas que mais preocupados 

com correção de fluxo. O PNAIC ele, ele quebra um pouco essa ideia de formação em 

serviço. Não é a correção de fluxo. Você não vai mexer quando a coisa já tá indo, né, ficando 

mais complexa. Ele vai partir da ideia de uma formação continuada progressiva, né, 

continuada mesmo, como o nome fala. E aí essa, essa proposta ela acabou tendo uma 

recepção muito positiva pelos municípios. Tanto é que ela foi diferente, por exemplo, do 

Pacto do Ensino Médio. O Pacto do Ensino Médio ele, ele não conseguiu se estabelecer. Ele 

teve um tempo. Há quem diga que ele, né,  teve um êxito, etc. Mas ele não conseguiu se 

estabelecer. E o grupo da Educação Infantil , né, os fóruns, os professores, os especialistas 

vinham discutindo a importância de mudar o paradigma da Educação Infantil, né. E como 

houve uma mudança na lei, também, do Ensino Fundamental que ampliou para nove anos, é, 

algumas, alguns atritos, né, foram, foram se dando e aí o, o MEC pensava em fazer o Pacto da 
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Educação Infantil. Com a crise de 2015 e o golpe no país, não havia mais dinheiro e, eu 

lembro muito bem que o Pacto da Educação Infantil, ele tinha recurso ele, é, as universidades 

foram durante um ano inteiro pra fazer o material do MEC, né. Também foi criado um grupo 

junto com as universidades. Quer dizer, estava tudo pronto. Quando, quando esse grupo 

imaginou ou pensou que teria o Pacto da Educação Infantil, é... ele não foi, ele não aconteceu. 

Pra não perder esse material, não perder essa experiência, quando nós demos conta o Pacto, a 

Educação Infantil foi incorporado ao PNAIC da alfabetização, como uma forma de fazer a 

formação desses professores da educação Infantil. Também havia uma reinvindicação tanto 

do CONSEDE quanto da UNDIME que era necessário fazer uma formação para esses 

professores. Então, o material tá pronto, a ideia tá lá e você tem uma reinvindicação no campo 

educacional, então pensou-se que seria importante aglutinar ao Pacto da alfabetização. Mas 

ele não ganhou a autonomia própria dele. Nós, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro a gente 

conseguiu pensar em dois Pactos, né. Então ficou, ele ficou dentro do Pacto da Educação 

Infantil, mas são dois Pactos muito diferentes, a própria formação, a própria forma de lidar 

com o material, foram práticas formativas muito distintas. 

P: E quais são os objetivos para a Educação Infantil a partir do Pacto? 

EC: Olha ele muda. Mudou, mudou bastante. Aqui nós tivemos a Patrícia Corsino como 

referência, né. E a Patrícia Corsino ela veio trazer muito a ideia de o que que é a leitura e a 

escrita na Educação Infantil, a linguagem na Educação Infantil. E isso foi muito diferenciado 

porque era preciso superar a ideia de uma Educação Infantil que prepara, né, para uma fase, 

que é uma Educação Infantil assistencialista, que é uma Educação Infantil que está mais 

preocupada em fazer coordenação motora. Então era preciso superar isso. Então questões 

como linguagem não era uma questão debatida no campo da Educação Infantil. E ela veio 

com muita força. Ela teve uma recepção excelente. Acho que inclusive a, ela conseguiu 

instituir, né, mesmo não continuando nesse ano, hoje eu ouvi na reunião dos secretários que 

os municípios vão continuar a fazer a formação a partir da aprendizagem aqui pela, pela UFRJ 

e, em contato com aquilo que a, o grupo da Patrícia Corsino trouxe. Mas não foi só a Patrícia 

Corsino. A Patrícia Corsino coordenou essa equipe, mas o Pacto da Educação Infantil teve os 

melhores formadores do mundo. São as referências bibliográficas do campo. Então você tem 

professores da UFRJ, professores da UERJ, professores da UNIRIO, professores da Rural, 

Pedro II, do INES. Quer dizer, ele, ele trouxe, como se diz num vocabulário mais, né, popular, 

trouxe a nata desse grupo. E esse grupo trouxe discussões muito importantes sobre linguagem 

na Educação Infantil. 
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P: Qual o material utilizado nessa formação continuada. Os formadores e os cursistas tiveram 

acesso a esse material? 

EC: Tiveram. Eles reclamaram, é, o material que foi produzido junto o com o CEA... Foi o 

CEALE? Foi não. Eu esqueci o nome do grupo em Minas Gerais. Existe um grupo em Minas 

Gerais, é, que produziu esse material, né, esse material foi feito, eu esqueci o nome do grupo. 

Tá atrás da coleção deles. Eles produziram esse material, e esse material ele foi pensado para 

uma formação presencial, né, o tempo todo presencial. Quando veio pro PNAIC, veio muito 

fragmentado e a própria Patrícia tinha medo de perder um material rico desse com 

aligeiramento, né. Esse é um perigo. Você produzir um material que é para uma formação 

presencial, que é rico demais e de repente ser aligeirado.  Mas ela conseguiu, é, fazer com que 

unidades importantes fossem utilizadas e que elas dessem, que elas fossem contínuas e 

dessem coerência ao que estava sendo debatido. Então ela pega algumas partes do material, 

ela pega cadernos que são fundamentais, né, e desenvolve a proposta daí. E cada polo foi 

tendo a autonomia para desenvolver essa proposta nas formações com esses professores da 

Educação Infantil. Eles não foram impressos, é foi uma grande reclamação dos professores da 

Educação Infantil. O material muito mesmo, sabe?! Não houve como imprimir. Tentou-se de 

tudo, tentou-se dinheiro por todo lado. Porque, diferente do material da alfabetização, é, o 

material da Educação Infantil, pra mim, acho que é melhor até agora. Ele é muito bom, ele é 

muito bom. E você, além de um vocabulário muito apropriado pro professor, as figuras foram 

feitas por uma artista, é, toda a produção do material, ela teve um cuidado, assim, dessa 

equipe de especialistas porque eles, o objetivo é bem claro, fazer o professor entender o novo 

paradigma para a Educação Infantil. Então ele foi muito bem preparado. 

P: Os municípios tinham autonomia para estar formulando seus planejamentos a partir disso? 

EC: Ah, certo. Sempre, sempre trabalhamos com isso. Na UFRJ a gente sempre parte do 

princípio que um programa não é um pacote, né. Não é um manual. Você pode por um 

princípio de induzir políticas. Mas lá, quando chega no contexto do município, essa política 

ganha sentido, sentido pela vida das pessoas, pelas histórias de vida das pessoas, sua relação 

com as teorias na vida, o conhecimento. Então, nunca uma política ela acontece da forma 

como ela foi pensada pelo implentador. Então, é, cada município, ele deu um tom, né, um tom 

do seu, da sua realidade, dos seus professores, e pra nós isso é uma coisa muito natural, 

normal até. Ao contrário, é o melhor. Se o município faz aquilo ali como prescrição, eu tenho 

medo disso. Não pode ser uma prescrição. A apropriação ela existe o tempo todo. E é isso que 

faz a riqueza dentro do campo educacional. É como eu me aproprio e desenvolvo isso.  
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P: E por que somente professores da pré-escola fizeram parte dessa formação e não da 

Educação Infantil como um todo? 

EC: Porque foi instituído pelo Ministério da Educação. Ah então, se bem que no Rio de 

Janeiro, pra mim, houve uma misturazinha. Sabe?! Os municípios burlam, né. Felizmente, né, 

eles burlam. Então, mas, foi na verdade, o próprio Ministério da Educação, né, por causa das 

bolsas pros formadores e o grupo, é, foi feita uma exigência de faixa etária. (Entrevistador: 

Uhum) Então houve um corte. E por isso que foi, foi colocado dessa forma. 

P: Como que se deu a formação dos coordenadores municipais e dos formadores locais? 

EC: Ah, mas essa é uma longa, uma longa história. Porque nós, nós adquirimos uma 

experiência com a formação dos formadores de alfabetizadores. A prática da formação, as 

práticas formativas, elas foram alteradas. Elas são muito distintas a cada ano. Então, 2013, 

2014 nós tínhamos 30, 24 horas, 40 horas, né com os formadores. E presenciais. A partir da 

crise de 2014, o presencial vai declinando. E aí, se o presencial declina, você tem que criar 

alternativas. Essas alternativas são sempre dialogadas com os municípios. Então, como é que 

eu vou cobrir a falta do presencial? Os próprios municípios dizem, a formação presencial, é, 

dos anos 13/14 podem ser considerados anos dourados do PNAIC. Porque você tem as 

diárias, você tem carro à vontade para trazer os professores, os professores ficam imersos num 

polo com a gente, 24, 32 horas, 40 horas. Chegamos a 40 horas. Então você imagina ficar 

cinco dias dialogando com o professor sobre um determinado campo curricular. E aí o 

presencial se tornou potente. Quando esse presencial começa a ser esvaziado, os municípios 

exigem da universidade uma reação, uma alternativa. E aí nós fomos nos apropriando cada 

hora de uma via, né, de uma possibilidade. Então em 2016 a gente descobriu as web 

conferências. Temáticas. Havia um receio muito grande da universidade, se isso não daria 

certo, e aí fizemos todo, né, um preparo pra isso. Conversamos com a empresa que foi 

licitada, dialogamos como que isso seria feito, pensamos na forma como seria apresentado, o 

horário mais apropriado pros professores, quer dizer, tudo foi pensado pra web. Deu hiper 

certo, batendo público de 6 mil pessoas numa web. Então, é, nós tivemos uma resposta muito 

boa, né. A web, inicialmente, ela não tinha nenhum chat. Depois não, depois os professores 

exigiram. Então, quando você recebe relatório, nós vamos vendo o fórum que se estabeleceu, 

no próprio, durante a web e nós não sabíamos. Então, quando você abre, você vê o tipo de 

desdobramento que teve. Mantivemos a... as webs . Então, ano passado nós tivemos também a 

plataforma virtual. Mas a plataforma virtual não chegou à Educação Infantil porque ela, 

inclusive, assim, que ela foi pensada pela Patrícia como realmente uma continuidade do curso, 

né. Só que é...chegou uma hora que essa plataforma ela não abriu. Mas o que aconteceu? Nós 
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usamos a plataforma com os fóruns, com os diálogos ampliados. A plataforma virtual ela não 

tem o objetivo de ser um curso, que nós quebramos com essa ideia. Nós queríamos uma 

plataforma que fosse troca de experiência entre aspas, mas que os professores dialogassem 

nos estados sobre o que estava acontecendo no... na esfera pública da educação. E aí os 

professores de Educação Infantil, embora eles não tivessem o mesmo, as mesmas propostas da 

alfabetização, eles foram entrando nos fóruns, e foram participando dos fóruns. Então nós 

vimos também que havia uma potência nesses fóruns digitais. E aí nós começamos. Então, 

como é que eu posso sintetizar a formação da alfabetização? A formação presencial, né, com 

um formador, em geral, uma referência da Educação Infantil, tivemos as webs que anos 

passado teve uma ... predominou, as temáticas praticamente foram sugeridas pela Educação 

Infantil porque nós sabíamos que era um público muito novo. E tivemos também os eventos 

aqui presenciais como os seminários, o seminário estadual que é um grande seminário e 

tivemos a plataforma em que esses professores, na verdade, eles participaram não foi de 

forma tímida não. Eles, vamos dizer assim, eles entraram e disseram: “estamos aqui”. Foram 

tomando conta dos espaços e foram, disseram; “olha, nós estamos aqui da Educação Infantil”. 

Porque a aba que seria própria deles nós não conseguimos desenvolver, o que seria pra esse 

ano, e nós não conseguimos. Mas eles não deixaram de participar. Então nós tivemos vários 

movimentos, várias práticas formativas pra lidar com o grupo da Educação Infantil. Sem falar 

do próprio material, que o material foi disponibilizado pra todos os professores de forma 

digital. Todo mundo recebeu o material produzido pra Educação Infantil. 

P: E qual a carga horária desse curso? 

EC: O formador da Educação Infantil ele acabou ficando com o formador do município, 

aquele que forma o professor da Educação Infantil e o coordenador 200 horas, porque, em 

geral, ele é um professor estatutário, ele é da própria rede. Então ele trabalhou metade de 2017 

e metade de 2018. Então, esse formador se ele trabalhou nessas duas etapas, ele levou 200 

horas. Se ele trabalhou só ou em 2017 ou em 2018, nós quebramos em 100 horas porque é ... 

2017 e 2018 foi um ano atípico. Nós sempre terminamos a formação em dezembro. Então não 

tínhamos quebra de carga horária. Foi o primeiro ano que o MEC dividiu. Botou uma parte da 

formação em 2017 e uma parte em 2018. Então nós tivemos que nos adaptar e criar outras 

alternativas. Então esse formador também pode levar 100 horas dependendo da participação 

dele. (entrevistador: Da Educação Infantil, né?) Da Educação Infantil. Mas, assim, não lembro 

de nenhum que tenha, raramente acho que todos participaram 2017 e 2018. Já o professor da 

Educação Infantil ele ficou bem fragmentado porque ele é rotativo. Ele pode estar hoje na 

Educação Infantil, amanhã ele pode estar no Ensino Fundamental, no primeiro ao terceiro 
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ano, ou ao primeiro ao quinto ano. E aí a mesma coisa, fragmentamos a carga horária. Quem 

fez em 2017, 100 horas. Quem fez em 2018, 100 horas. Mas, se ele fez os dois blocos, nós 

estamos certificando com 200 horas, tá?! Dá muito trabalho pra universidade porque a gente 

tem que produzir duas listas. E o cuidado de saber o que que nós, acompanhar essa 

frequência. Mas isso os municípios já têm uma certa experiência, acabou saindo tudo 

direitinho. 

P: E a dinâmica para a formação desses encontros para os formadores, o que vocês 

priorizavam para essas formações? 

EC: Principalmente uma participação dos professores com o material, né! Na alfabetização a 

gente tinha mais um cuidado mais de trazer essas experiências. Os desafios com a 

alfabetização são maiores. Na Educação Infantil a reflexão sobre os paradigmas da Educação 

Infantil. O material ele sugere isso. Então, a Patrícia dizia: “eu acho que a gente precisa dizer 

o que que está escrito nesse material pra que o professor não tenha múltiplas interpretações ou 

então seja uma interpretação muito restritiva ou ...”. Enfim, então ela priorizava mesmo os 

cadernos produzidos pra Educação Infantil. Ele, ele, a base dele é a discussão sobre 

linguagem presente nos cadernos. 

P: Você tem o objetivo de estar continuando com essa formação para a Educação Infantil ou 

não? 

EC: Nós tínhamos pensado em continuar e o PNAIC no Rio de Janeiro ele é coordenado por 

um comitê. Não é a UFRJ mais sozinha. Nós ficamos sozinhos até 2015. A partir de 2015 

você tem um comitê estadual que inclui SEEDUC, UNDIME e UFRJ. E o que nos... nós 

tivemos que priorizar porque não tem mais bolsas. Nem bolsa pra ninguém. E tínhamos que 

escolher uma etapa e o nosso grande desafio no Rio de Janeiro é, são os índices de 

analfabetismo funcional e analfabetismo absoluto. E nós tivemos que escolher. É... é a escolha 

de Sofia. E aí nós resolvemos ficar com a alfabetização escolar, considerando, né, a urgência, 

necessidades. Mas as reclamações do grupo de Educação Infantil são enormes, porque é como 

se eles tivessem experimentado o gostinho, né, e se acostumaram, gostaram, estavam 

aguardando a continuidade e aí não veio. E aí o comitê, assim, numa discussão com o comitê, 

resolvemos ficar com a alfabetização mesmo. Pode ser que a gente mude? Pode. Pode se que 

em fevereiro dê um ... sei lá! A gente não sabe o que vai acontecer com o país depois do dia 

primeiro de janeiro. Mas vamos ter que aguardar e, se vier uma demanda, né, uma solicitação 

de um grupo, não sei. Aí nós vamos ter que pensar na continuidade da Educação Infantil. 

Agora, a Patrícia Corsino tem insistido e muito pela continuidade. E olha que foi assim um 

grupo que, de início, não queria, tinha medo e, depois que viu a recepção... Essa recepção dos 
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municípios é que é significativa. Esse diálogo com a universidade sobre as políticas públicas é 

muito rico, é o que que eu faço lá. Mas nunca prescritivo. Sempre com uma forma dialógica. 

É a melhor coisa pra gente pensar no campo educacional. 

P: E, oficialmente, qual é o seu cargo dentro do PNAIC? 

EC: Hoje eu sou coordenadora de formação. A universidade foi coordenadora geral até 2015. 

Aí 2015 pra cá a gente a gente tem divisões.  E eu fiquei com coordenação de formação, 

SEEDUC e UNDIME com coordenação de gestão. Mas sempre trabalhamos juntos. As 

decisões são coletivas, a UFRJ antes de tomar qualquer posicionamento também nós 

dialogamos com a SEEDUC e com a UNDIME. Se bem que o ... caramba, elas são 

extremamente parceiras. Olha, e muito, assim, vem, vem, muito ... parte muito da UFRJ, né. 

Muito mais do que deles. Eles participam, assim, trazendo algumas informações, analisando é 

... pensando em outras formas. Mas, em geral, a iniciativa, as propostas, as práticas formativas 

a ... ela vem da UFRJ. Um diagnóstico, em geral, a gente tem trabalhado muito com a ideia de 

diagnóstico. O que que eu tenho, qual o perfil que eu tenho, que dados que eu tenho, qual é a 

situação, quais são o fatos importantes. E daí nos vamos trocando e constituindo uma ideia 

pra que depois seja divulgada. 

P: Mais alguma coisa que você gostaria de estar falando?  

EC: Não. Dizer que estou muito triste mesmo. Acho que a Educação Infantil ... se não fosse a 

crise do país, esse momento de transição, a falta de bolsas. Se fosse né, como as professoras 

costumam dizer “os anos dourados do PNAIC”, as coisas seriam muito mais fáceis, 

entendeu?! Administrar a Educação Infantil junto com a alfabetização seria muito tranquilo. 

Mas assumir duas etapas significativas sem bolsas, isso, de certa forma, tem um 

desdobramento sobre os municípios. Porque quando você implementa uma outra etapa, você 

tem que dispor lá na prefeitura de gente pra fazer isso. Então, hoje eu estou pedindo aos 

municípios gente pra lidar com a alfabetização. E essas pessoas estão junto com a UFRJ. 

Então ficam...inclusive elas são afastadas de outras funções para ficar à disposição do PNAIC 

que não é mais uma política governamental. Quer dizer, a gente tem o apoio do Ministério 

porque nos deu a verba, manteve  a verba, sabe do projeto e tudo está sendo comunicado ao 

Ministério, mas não é uma política oficial no país inteiro mais. E os municípios eles separam 

pessoas aqui pra isso. Agora eu vou pedir também pra separar pra Educação Infantil. Então 

isso onera o município. Entende? Isso cria alguns impasses pro município. Então tem um 

desdobramento que é maior do que a gente imagina. Então a Educação Infantil acabou sendo, 

de certa forma, mais uma vez prejudicada. E o comitê falava: “nós não podemos ficar com a 

Educação Infantil porque vai ser contraditório um Pacto pela alfabetização só com a Educação 
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Infantil”. Porque senão então vai a ideia de que você antecipa a alfabetização pra Educação 

Infantil. Então tudo foi pensado assim: que caminho nós vamos seguir? Agora pode ser que 

ano que vem, fevereiro, a gente tem um outro quadro. Eu diga: “olha gente, colocamos a 

Educação Infantil! (Entende?) Vamos dar continuidade!”. Eu só tenho medo de uma reação 

dos professores, porque, se uma reação vier, a universidade vai ter que se virar e vai ter que 

dar conta. E aí a gente vai passar essa responsabilidade também pros municípios. Mas, assim, 

hoje nós demos a notícia e a representante da SEEDUC ainda comentou; “ih, eu achei que 

elas iam reagir quando você falou da Educação Infantil”. Mas aí ninguém falou nada. Mas os 

professores é que estão reclamando. Entendeu? Porque estão perdendo a formação 

continuada. Mas é isso. Eu vou ter que aguardar. Eu tenho uma reunião com Patrícia semana 

que vem pra isso, né, nó vamos falar sobre isso. Ela tá muito chateada. Ela quer continuar. Foi 

feito um livro também, né, com o Pacto da Educação Infantil. E ela queria continuar esse 

trabalho. Mas existem aspectos na própria estruturação dos municípios, na questão de bolsas, 

na questão de materiais que isso tem um desdobramento em todos os sentidos. A prefeitura 

vai ter que bancar a formação desse pessoal, vai ter que ter sala, vai ter que ter gente pra fazer 

a formação, vai ter que tirar esses professores de lá, vai ter gente pra ajudar, vai ter mais a 

história de ter uma pessoa pra Educação Infantil. Quer dizer, quando você estrutura uma 

política você precisa de gente, de materiais, de locais. Entendeu? Fazer uma política não é 

somente você instituir a política. Ela demanda vários aspectos. E aí o comitê falou: “não, 

vamos ficar só com a alfabetização”. E aí ficamos só com a alfabetização. 

P: Obrigada! 

EC: De nada! 
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Entrevista com Jane Dias, coordenadora local do PNAIC em Nova Iguaçu (concedida 

em 02 de outubro de 2018.) 

P: Quando se deu a adesão do município ao Pacto como um todo e ao referente à Educação 

Infantil? 

JD: A adesão aconteceu em 2013 como um todo, Ensino Fundamental, e em 2017 a Educação 

Infantil foi incluída. 

P: Por que o município quis aderir ao PNAIC da Educação Infantil? Foi uma obrigação pelo 

governo federal ou poderia optar? 

JD: Poderia optar. O nosso município tem uma cultura de formação continuada desde o PCN 

em Ação, que nós sempre fazemos essas formações com os profissionais da rede. 

P: Como se deu a escolha dos formadores? 

JD: Por análise de currículo. 

P: E como foi o processo de inscrição dos cursistas? 

JD: Foram fichas enviadas às escolas. 

P: Foram realizadas formações ou reuniões com os formadores antes do início do curso? 

JD: Sim, especialmente com a Educação Infantil. Mas, ainda assim, o número de encontros de 

formação poderia ter sido maior. 

P: Qual foi o cronograma da formação e a carga horária? E qual critério para a divisão de 

carga horária para cada etapa? 

JD: Nós seguimos o estabelecido pela UFRJ nas reuniões que aconteceram com os 

formadores locais e com os coordenadores locais. 

P: Qual o objetivo do município em relação à Educação Infantil após o PNAIC? Algo muda? 

O quê? Por quê? 

JD: Bom, nós desejamos ampliar essa cultura de formação continuada também pra Educação 

Infantil e reforçar, né, sempre validando a discussão de alfabetizar letrando, ou, do letramento 

na Educação Infantil, que é um conceito que ainda precisa ser muito analisado, visto e revisto 

pelos professores. 

P: Os professores foram obrigados a fazer a formação? 

JD: Não. Nós optamos por fazer em serviço para que todos pudessem fazer em seu horário de 

trabalho. 

P: A formação se deu em qual horário? E qual motivo da escolha desse horário? 

JD: Como disse no anterior, no horário de trabalho do professor porque nós ainda não temos 

estabelecido 1/3 de planejamento. Então, uma frente que usamos fazer no horário do 

professor. Quem é de manhã fazia de manhã, quem é da tarde fazia à tarde. 
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P: E em relação ao PNAIC, a essa questão do letramento, por acaso o município tem algum 

objetivo de alfabetizar as crianças na Educação Infantil? Ou qual seria esse objetivo do 

letramento na Educação Infantil? 

JD: Não. Os campos de experiência adotados, né, na Educação Infantil já reforçam esse 

conceito do que seria letramento na Educação Infantil. Isso sempre traz um susto muito 

grande, né. Tem professor que nunca estudou esse assunto e acha que, a partir de agora, vai 

ter que colocar um lápis de ponta fina na mão desse aluno com caderno pautado e apresenta 

todas as letras, começar a fazer aquele processo formal de alfabetização. Então a discussão é 

letramento na Educação Infantil. A discussão e ação, né. Atitude.  

P: Obrigada! 
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PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

  

1º ENCONTRO:     /    /2018 

TURMA:                                    FORMADORA: 

Horário Atividades Objetivos Procedimentos 

7h-7h15 ACOLHIDA Acolher de forma afetuosa os professores. Lanche compartilhado ao som de uma música na sala. 

7h15-7h30 APRESENTAÇÃO 
Promover a apresentação e integração da 

turma. 

Em um grande círculo, o formador apresenta-se falando o seu nome; o 

professor a sua direita repete o nome do formador e em seguida fala o 

seu nome; e assim, sucessivamente até o último professor.  

7h30-7h40 
CONFECÇÃO DOS 

CRACHÁS 

Produzir um instrumento de identificação 

individual. 

Cada professor confecciona um crachá personalizado do próprio nome. 

7h40-7h50 LEITURA DELEITE 

Proporcionar momento de fruição e 

experiência estética a partir da literatura para 

propiciar a aproximação com o universo 

literário. 

Leitura do livro:  

7h50-8h20 
CONTRATO 

DIDÁTICO 

Estabelecer os combinados com a turma para 

a promoção de um ambiente respeitoso. 

1 – Explicar aos professores o significado do contrato didático do grupo. 

2 – Apresentar as suas expectativas, enquanto formadora.  

3 – Organizar a turma em três/quatro grupos para registrarem os 

combinados iniciais. 

4 – Apresentação dos grupos. 

5 – Registrar os pontos comuns no Contrato e assinatura de todos. 

8h20-8h40 LEITURA TEÓRICA 

Momento de estudos e reflexões teóricas, 

com foco em dois eixos: o conhecimento 

teórico trazido pelas leituras propostas e o 

próprio exercício de leitura como uma 

ferramenta indispensável para o 

entendimento dos conhecimentos teóricos 

que possam contribuir para a ampliação dos 

conteúdos apresentados nas unidades. 

Realizar uma breve introdução da UNIDADE 1 (Caderno1), organizar os professores em 

quatro grupos entregando um tema, com as páginas impressas, em cada grupo para que 

realizem leitura e reflexão: 

1. Experiência de si e formação cultural como vida compartilhada (p.18-21). 

2. Experiência estética como experiência lúdica com o mundo (p.21 -26). 

3. A arte e o poder criador e inventivo da linguagem (p.26-31). 

4. Docência na EI: cruzar fornteiras e estender pontes (p.32-37). 

8h40-9h20 ESCRITA DOCENTE 
Viabilizar o registro acerca da temática do 

encontro a fim de propiciar ao professor, 

Cada grupo registra as suas conclusões em uma lauda e lê para a turma o 

seu registro. 
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através do exercício da escrita, construir seu 

próprio discurso docente. 

9h20-9h40 

ANÁLISE DE 

PRÁTICAS 

Momento chave para elaboração e 

desenvolvimento do planejamento dos 

trabalhos que se realizarão em ambiente 

colaborativo de sala de aula.  

Apresentação digital: Sequência didática na Educação Infantil.  

9h40-10h45 PRÁXIS 

Momento de sistematização das reflexões 

produzidas nas leituras teóricas e na análise 

de práticas.  

Os professores serão divididos em quatro grupos para a construção de 

sequências didáticas a partir de livros. 

Exposição das quatro sequências didáticas que posteriormente serão 

aplicadas em serviço. 

10h45-11h AVALIAÇÃO 
Momento de reflexão sobre os processos de 

aprendizagem e de ensino do grupo.  
Ficha avaliativa 

OBS.:  

1- Sugerir uma Web conferência para ser assistida, com a escrita de alguns apontamentos para serem levados e apresentados no próximo encontro: Linguagem 

oral, escrita e diferentes linguagens (10/10/2017). 

2- Escolher 5 ou 6 professores para que no próximo encontro tragam um livro/poesia que marcou sua vida pessoal ou profissional para que compartilhem um 

TRECHO do mesmo. Cada um contará com no máximo 3 minutos para esse momento de compartilhamento estético. 
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2º ENCONTRO:      /     /2018 

TURMA:                                    FORMADORA: 

Horário Atividades Objetivos Procedimentos 

7h-7h15 ACOLHIDA Acolher de forma afetuosa os professores. Lanche compartilhado ao som de uma música/vídeo na sala. 

7h15-7h25 LEITURA DELEITE 

Promover momento de fruição e experiência 

estética a partir da literatura para propiciar a 

aproximação com o universo literário. 

Leitura do livro:  

7h25-7h50 LEITURA TEÓRICA 

Momento de estudos e reflexões teóricas, 

com foco em dois eixos: o conhecimento 

teórico trazido pelas leituras propostas e o 

próprio exercício de leitura como uma 

ferramenta indispensável para o 

entendimento dos conhecimentos teóricos 

que possam contribuir para a ampliação dos 

conteúdos apresentados nas unidades. 

Realizar uma breve introdução da UNIDADE 2 (Caderno1), utilizando um vídeo, uma 

dinâmica, uma crônica ou uma charge etc. 

Organizar os professores em três grupos entregando um tema, com as páginas 

impressas, em cada grupo para que realizem leitura e reflexão: 

1. Profissionalização na área da Educação Infantil. (p. 60-63) 

2. Os sentidos do cuidar e do educar na prática docente na EI. (p. 64-69) 

3. A brincadeira, as interações e as professoras da EI. (p. 69-74) 

7h50-8h40 ESCRITA DOCENTE 

Viabilizar o registro acerca da temática do 

encontro a fim de propiciar ao professor, 

através do exercício da escrita, construir seu 

próprio discurso docente. 

Cada grupo registra as suas conclusões em uma lauda e realiza um 

desenho coletivo que represente o seu tema. 

Leitura do registro para a turma em concomitância com a apresentação 

do desenho. 

8h40-9h WEB CONFERÊNCIA 
Ampliar as possibilidades de discussão da 

temática em pauta. 
Os professores lerão os apontamentos que registraram ao assistirem a Web Conferência 

combinada no encontro anterior. 

9h-9h30 

ANÁLISE DE 

PRÁTICAS 

Momento chave para elaboração e 

desenvolvimento do planejamento dos 

trabalhos que se realizarão em ambiente 

colaborativo de sala de aula.  

Entregar uma folha A4 e solicitar que cada um desenhe um gato, uma casa e uma 

árvore, sem consultar o desenho do colega ao lado. 

Exposição dos desenhos no quadro ou em um mural. 

Apresentação digital: Desenho estereotipado. 

9h30-10h25 PRÁXIS 
Momento de sistematização das reflexões 

produzidas nas leituras teóricas e na análise 

O formador vai levar e expor, em uma mesa ou toalha no chão, imagens 

de desenhos estereotipados. 

Em duplas os professores escolherão uma das imagens e irão 

desestereotipizar, ou seja, transformar o estereótipo em um desenho da 
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de práticas.  dupla. Isto será feito em uma folha, que após apresentação irá compor um 

livro da turma. 

10h25-10h45 ESTÉTICA DOCENTE 

Propiciar um momento de expansão do 

leque literário, através da indicação de 

leituras associadas as razões que as 

mobilizaram e marcaram. 

Cinco ou seis professores escolhidos no encontro anterior apresentam o 

seu livro/poema preferido e leem um pequeno trecho (3 min para cada 

professor).  

10h45-11h AVALIAÇÃO 
Momento de reflexão sobre os processos de 

aprendizagem e de ensino do grupo.  
Ficha avaliativa 
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3º ENCONTRO:      /     /2018 

TURMA:                                    FORMADORA: 

Horário Atividades Objetivos Procedimentos 

7h-7h15 ACOLHIDA Acolher de forma afetuosa os professores. Lanche compartilhado ao som de uma música/vídeo na sala. 

7h15-7h25 LEITURA DELEITE Promover momento de fruição e experiência Leitura do livro:  
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estética a partir da literatura para propiciar a 

aproximação com o universo literário. 

7h25-7h50 LEITURA TEÓRICA 

Momento de estudos e reflexões teóricas, com 

foco em dois eixos: o conhecimento teórico 

trazido pelas leituras propostas e o próprio 

exercício de leitura como uma ferramenta 

indispensável para o entendimento dos 

conhecimentos teóricos que possam contribuir 

para a ampliação dos conteúdos apresentados 

nas unidades. 

Realizar uma breve introdução da UNIDADE 1 (Caderno2), utilizando um vídeo, uma 

dinâmica, uma crônica ou uma charge etc. 

Organizar os professores em cinco grupos entregando um tema e o Glossário (p.36-

38), com as páginas impressas, em cada grupo para que realizem leitura e reflexão: 

1. Infância e linguagem: refletindo com Walter Benjamin (p. 15-17). 

2. Infância e linguagem: Lev Vygotsky e a relação entre pensamento e 

palavra (p. 18-20). 

3. Interação e dialogismo: Mikhail Bakhtin e o encontro da palavra com 

a vida (p. 20-25). 

4. Escutar na voz da criança as tensões e os conflitos culturais (p. 26-31) 
5. Walter Benjamin e a infância como crítica da cultura (p.31-35). 

7h50-8h40 ESCRITA DOCENTE 

Viabilizar o registro acerca da temática do 

encontro a fim de propiciar ao professor, 

através do exercício da escrita, construir seu 

próprio discurso docente. 

Cada grupo registra as suas conclusões em uma lauda e confecciona 

uma nuvem de palavras da temática discutida na metade de uma 

cartolina branca. 

Leitura do registro para a turma em concomitância com a apresentação 

da nuvem. 

Colagem das nuvens em um fundo azul. 

8h40-9h WEB CONFERÊNCIA 
Ampliar as possibilidades de discussão da 

temática em pauta. 
Os professores lerão os apontamentos que registraram ao assistirem a Web 

Conferência combinada no encontro anterior. 

9h-9h20 

ANÁLISE DE 

PRÁTICAS 

Momento chave para elaboração e 

desenvolvimento do planejamento dos 

trabalhos que se realizarão em ambiente 

colaborativo de sala de aula.  

Apresentação digital: Atividades permanentes em roda. 

9h20-10h25 PRÁXIS 

Momento de sistematização das reflexões 

produzidas nas leituras teóricas e na análise 

de práticas.  

Em seis grupos os professores se dividirão e escolherão um cartão onde 

virá escrito uma das seis rodas apresentadas anteriormente: novidade, 

rotina, chamada, músicas, histórias e biblioteca.  

Distribuir os materiais necessários de acordo com o tipo de roda de cada 

grupo para elaboração de uma atividade e aplicação da mesma com os 

demais professores.   

10h25-10h45 ESTÉTICA DOCENTE Propiciar um momento de expansão do leque Cinco ou seis professores escolhidos no encontro anterior apresentam o 
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literário, através da indicação de leituras 

associadas as razões que as mobilizaram e 

marcaram. 

seu livro/poema preferido e leem um pequeno trecho (3 min para cada 

professor).  

10h45-11h AVALIAÇÃO 
Momento de reflexão sobre os processos de 

aprendizagem e de ensino do grupo.  
Ficha avaliativa 
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4º ENCONTRO:      /     /2018 

TURMA:                                    FORMADORA: 

Horário Atividades Objetivos Procedimentos 

7h-7h15 ACOLHIDA Acolher de forma afetuosa os professores. Lanche compartilhado ao som de uma música/vídeo na sala. 

7h15-7h25 LEITURA DELEITE 

Promover momento de fruição e experiência 

estética a partir da literatura para propiciar a 

aproximação com o universo literário. 

Leitura do livro:  

7h25-7h50 LEITURA TEÓRICA 

Momento de estudos e reflexões teóricas, com 

foco em dois eixos: o conhecimento teórico 

trazido pelas leituras propostas e o próprio 

Realizar uma breve introdução da UNIDADE 2 (Caderno2), utilizando um vídeo, uma 

dinâmica, uma crônica ou uma charge etc. 

Organizar os professores em quatro grupos entregando um tema, com as páginas 

impressas, em cada grupo para que realizem leitura e reflexão: 
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exercício de leitura como uma ferramenta 

indispensável para o entendimento dos 

conhecimentos teóricos que possam contribuir 

para a ampliação dos conteúdos apresentados 

nas unidades. 

1. Infância e cultura (p. 49-53). 

2. Infância e cultura (p. 54-58). 

3. As crianças e a cultura (p. 58-63). 

4. Compartilhando experiências (p. 63-69). 

7h50-8h40 ESCRITA DOCENTE 

Viabilizar o registro acerca da temática do 

encontro a fim de propiciar ao professor, 

através do exercício da escrita, construir seu 

próprio discurso docente. 

Cada grupo registra as suas conclusões em uma lauda e confecciona um 

fantoche com jornal, colorindo-o e colocando olhos, nariz e boca 

produzidos com outro papel. 

A leitura do registro para a turma será feita “pelo fantoche” construído 

pelo grupo, com uma voz que o caracterize. 

8h40-9h WEB CONFERÊNCIA 
Ampliar as possibilidades de discussão da 

temática em pauta. 
Os professores lerão os apontamentos que registraram ao assistirem a Web 

Conferência combinada no encontro anterior. 

9h-9h20 

ANÁLISE DE 

PRÁTICAS 

Momento chave para elaboração e 

desenvolvimento do planejamento dos 

trabalhos que se realizarão em ambiente 

colaborativo de sala de aula.  

Apresentação digital: Brincar com a linguagem. 

9h20-10h25 PRÁXIS 

Momento de sistematização das reflexões 

produzidas nas leituras teóricas e na análise 

de práticas.  

Em pequenos grupos os professores se dividirão e produzirão um jogo 

que visa o trabalho com a consciência fonológica: Bingo do som inicial, 

Dominó de figuras e quantidade de sílabas, Trinca de figuras com a 

mesma quantidade de sílabas, pares de figuras que rimem, pares de 

figuras para indicar o nome maior, dentre outros. 

Distribuir os materiais necessários de acordo com o jogo proposto para 

cada grupo.  Utilize o papel cartão do reuso de embalagens: sabão em 

pó, aveia etc. 

10h25-10h45 ESTÉTICA DOCENTE 

Propiciar um momento de expansão do leque 

literário, através da indicação de leituras 

associadas as razões que as mobilizaram e 

marcaram. 

Cinco ou seis professores escolhidos no encontro anterior apresentam o 

seu livro/poema preferido e leem um pequeno trecho (3 min para cada 

professor).  
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10h45-11h AVALIAÇÃO 
Momento de reflexão sobre os processos de 

aprendizagem e de ensino do grupo.  
Ficha avaliativa 
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SUBSECRETARIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

  

5º ENCONTRO:      /     /2018 

TURMA:                                    FORMADORA: 

Horário Atividades Objetivos Procedimentos 

7h-7h15 ACOLHIDA Acolher de forma afetuosa os professores. Lanche compartilhado ao som de uma música/vídeo na sala. 

7h15-7h25 LEITURA DELEITE 

Promover momento de fruição e experiência 

estética a partir da literatura para propiciar a 

aproximação com o universo literário. 

Leitura do livro:  

7h25-7h50 LEITURA TEÓRICA 

Momento de estudos e reflexões teóricas, com 

foco em dois eixos: o conhecimento teórico 

trazido pelas leituras propostas e o próprio 

exercício de leitura como uma ferramenta 

indispensável para o entendimento dos 

conhecimentos teóricos que possam contribuir 

para a ampliação dos conteúdos apresentados 

nas unidades. 

Realizar uma breve introdução da UNIDADE 2 (Caderno3), utilizando um vídeo, uma 

dinâmica, uma crônica ou uma charge etc. 

Organizar os professores em três grupos entregando um tema, com as páginas 

impressas, em cada grupo para que realizem leitura e reflexão: 

1. Relação entre aspectos biológicos e culturais no desenvolvimento 

da criança (p. 83-87). 

2. Desenvolvimento e cultura (p. 87-94). 

3. A cultura infantil (p. 94-101). 
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7h50-8h40 ESCRITA DOCENTE 

Viabilizar o registro acerca da temática do 

encontro a fim de propiciar ao professor, 

através do exercício da escrita, construir seu 

próprio discurso docente. 

Cada grupo registra as suas conclusões em uma lauda e monta com o 

Tangram, entregue pelo formador, uma imagem que represente a 

temática estudada, utilizando cola e cartolina como fundo. 

Leitura do registro para a turma em concomitância com a apresentação 

da imagem feita com o Tangram, colada em cartolina. 

8h40-9h WEB CONFERÊNCIA 
Ampliar as possibilidades de discussão da 

temática em pauta. 
Os professores lerão os apontamentos que registraram ao assistirem a Web 

Conferência combinada no encontro anterior. 

9h-9h20 

ANÁLISE DE 

PRÁTICAS 

Momento chave para elaboração e 

desenvolvimento do planejamento dos 

trabalhos que se realizarão em ambiente 

colaborativo de sala de aula.  

Apresentação digital: Organização do tempo e do espaço. 

9h20-10h25 PRÁXIS 

Momento de sistematização das reflexões 

produzidas nas leituras teóricas e na análise 

de práticas.  

Em pequenos grupos os professores produzirão um planejamento 

semanal, utilizando a tabela abaixo (o pontilhado é intencional para que 

os grupos definam a organização e o tamanho da tabela) e distribuindo 

momentos com atividades permanentes em rodas, sequência didática, 

cuidados pessoais, brincadeiras com a linguagem e uso dos espaços 

internos da sala e os externos da unidade escolar.  

10h25-10h45 ESTÉTICA DOCENTE 

Propiciar um momento de expansão do leque 

literário, através da indicação de leituras 

associadas as razões que as mobilizaram e 

marcaram. 

Cinco ou seis professores escolhidos no encontro anterior apresentam o 

seu livro/poema preferido e leem um pequeno trecho (3 min para cada 

professor).  

10h45-11h AVALIAÇÃO 
Momento de reflexão sobre os processos de 

aprendizagem e de ensino do grupo.  
Ficha avaliativa 
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Horários Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
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Universidade Federal Fluminense 
Faculdade de Educação 
Programa de Pós-Graduação 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Declaro, por meio desse termo, que concordei em conceder entrevista à pesquisa 

de mestrado intitulada PNAIC Educação Infantil: as representações de professores 

da pré-escola da rede municipal de Nova Iguaçu, empreendida por Paula Brandão 

Campos, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal Fluminense, com matrícula M014.117.046, sob orientação do Prof. Dr. Pablo 

Silva Machado Bispo dos Santos. 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 

incentivo financeiro ou ter quaisquer ônus, com a finalidade exclusiva de colaborar com 

o sucesso da pesquisa. 

Fui informado sobre a possibilidade de utilização do material concedido 

(entrevistas) no decorrer da deferida dissertação de mestrado, onde estarão publicados 

integralmente na forma de apêndice. 

 

________________________________________________________________ 

Entrevistado 

 

________________________________________________________________ 

Entrevistadora 

 


