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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo compreender como a Formação Continuada de professores
alfabetizadores contribui para reflexão e tomada de atitude para melhoria da prática pedagógica
utilizada no ambiente da sala de aula dos anos iniciais do Ensino Fundamental, sob a perspectiva da
política do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC. Através da pesquisa realizada
com 13 professores da rede municipal de Vitória da Conquista-Bahia, foi possível concluir que este
programa tem modificado a prática pedagógica dos professores envolvidos, e que apesar das
dificuldades, o comprometimento e a preocupação dos docentes com o ato de ensinar possibilitaram
mudanças na prática desses professores. Alguns autores como Tardiff, Saviani, Candau, Mediano,
Mortatti e Nóvoa subsidiaram a construção deste trabalho.

Palavras-chave: Formação Continuada. Formação de Professores. PNAIC.

ABSTRACT

The present work aims to understand how the Continuing Education of literacy teachers contributes to
reflection and attitude towards improving the pedagogical practice used in the classroom environment
of the initial years of Elementary Education, from the perspective of the policy of the National Pact for
Literacy in the Right Age - PNAIC. Through the research carried out with 13 teachers from the
municipal network of Vitória da Conquista-Bahia, it was possible to conclude that this program has
modified the pedagogical practice of the teachers involved, and that despite the difficulties, the
commitment and the concern of the teachers with the teaching changes in the practice of these
teachers. Some authors such as Tardiff, Saviani, Candau, Mediano, Mortatti and Nóvoa subsidized the
construction of this work.

Keywords: Continuing Education. Teacher training. PNAIC.

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo comprender cómo la Formación Continuada de profesores
alfabetizadores contribuye a reflexión y toma de actitud para mejorar la práctica pedagógica utilizada
en el ambiente del aula de los años iniciales de la Enseñanza Fundamental desde la perspectiva de la
política del Pacto Nacional por la Alfabetización en la edad cerrada - PNAIC. A través de la
investigación realizada con 13 profesores de la red municipal de Vitória da Conquista-Bahia, fue
posible concluir que este programa ha modificado la práctica pedagógica de los profesores
involucrados, y que a pesar de las dificultades, el compromiso y la preocupación de los docentes con
el acto de enseñar que han permitido cambios en la práctica de estos profesores. Algunos autores
como Tardiff, Saviani, Candau, Mediano, Mortatti y Nóvoa subsidiaron la construcción de este trabajo.

Palabras clave: Formación continua. Formación de profesores. PNAIC.

INTRODUÇÃO

As dificuldades na alfabetização no Brasil não são um problema histórico, uma herança de um
passado injusto, mas uma questão pertinente na sociedade atual que exige políticas públicas bem
elaboradas, duradouras e articuladas a outras metas de desenvolvimento econômico, social e cultural.
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E essas necessidades são justificadas como problema decorrente, ora do método de ensino, ora do
aluno, ora do professor, ora do sistema escolar, e a recorrência dessas dificuldades de a escola dar
conta de sua tarefa histórica fundamental não é, porém, exclusiva de nossa época (MORTATTI, 2006,
p. 3). Observa-se, então, que existe um “fracasso escolar na alfabetização” que é uma questão que,
além de exigir soluções urgentes, envolve educadores, políticos, professores e diversos intelectuais.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) revelou que 35% dos analfabetos já
frequentaram a escola. Dentre as razões para o fracasso escolar do país na alfabetização de seus
jovens estão: escola de baixa qualidade, em especial nas regiões mais pobres; trabalho precoce;
baixa escolarização dos pais e despreparo da rede de ensino para lidar com essa população. Estes
dados demonstram que, apesar dos avanços conquistados, ainda observamos o baixo desempenho
dos sistemas de ensino, especialmente nos primeiros anos de escolaridade.

Nessa perspectiva, a formação de professores emerge como uma das possibilidades para a escola se
tornar um parâmetro de qualidade. Assim, este estudo se justifica pela relevância da formação
continuada para o desenvolvimento profissional docente, bem como pela necessidade de verificar a
efetividade deste programa de formação oferecidos pelo Governo Federal, em parceria com os
municípios, aos professores de 1º ao 3º anos do Ensino Fundamental, cinco anos após a sua
implementação. Este trabalho apresenta uma pesquisa qualitativa, que teve como objetivo analisar,
por meio da narrativa de um grupo de professores que participaram da formação do PNAIC, no
município de Vitória da Conquista – Bahia, a compreensão destes profissionais a respeito do referido
programa. Dessa forma, objetivou-se saber as impressões que tais profissionais têm sobre o PNAIC e
as mudanças que essa formação provocou na prática pedagógica deles. Para nortear a nossa
pesquisa, utilizamos duas questões de pesquisa: Quais as mudanças ocorridas na prática pedagógica
dos professores Quais as dificuldades e as necessidades de mudança na formação oferecida pelo
PNAIC

Como instrumento de coleta de dados, utilizamos o balanço de saber, que foi elaborado por Bernard
Charlot, e constitui-se em um texto, produzido pelos sujeitos da pesquisa, a partir dos seguintes
questionamentos: Desde que nasci, aprendi muitas coisas, em casa, na rua, na escola e em outros
lugares... O quê Com quem O que é importante para mim nisso tudo E agora, o que eu espero
(CHARLOT, 1999, p. 7 apud BICALHO; SOUZA, p. 619, 2014). A partir desta proposta, adequamos
as questões: Desde que iniciei a minha vida escolar, aprendi diversas coisas a partir da prática dos
meus professores… O quê Como O que é importante pra mim nisso tudo E agora, a partir da
formação do PNAIC, o que eu mudei em minha prática Quais as maiores dificuldades do programa O
que eu espero Os textos produzidos pelos professores nortearam a discussão sobre o PNAIC e a sua
efetividade.

Participaram desta pesquisa 13 professores, que atuam nas turmas de 1º ao 3º ano, na rede
municipal de ensino da cidade de Vitória da Conquista – Bahia. O critério de escolha dos sujeitos foi
estarem em sala de aula desde o ano de 2013, período em que o PNAIC foi implementado e ter
participado das formações. Além disso, tais indivíduos foram escolhidos pela disponibilidade para
elaborar o texto, e o contato foi realizado à distância, através de e-mail e do aplicativo de mensagens
whatsapp. Os questionamentos foram enviados pelas pesquisadoras, e enviados de volta por e-mail
após terem sido respondidos.

O trabalho foi organizado em partes, inicialmente propomos expor o histórico da formação continuada
de professores no Brasil, até chegar ao Programa intitulado Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa - PNAIC, em seguida serão apresentados os resultados da pesquisa, bem como ajustes
que poderiam ser feitos para as próximas formações, e para encerrar as considerações finais.

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: UM BREVE HISTÓRICO
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As primeiras iniciativas de formação de professores no Brasil ocorreram na escola normal implantada
no século XIX, “como espaço de formação de professores homens, e por falta de demanda de alunos
do sexo masculino, abre-se aos poucos às mulheres órfãs e de honestidade reconhecida” (FREITAS,
2003, p. 37). Ainda segundo Freitas (2003), a Escola Normal teve um papel fundamental durante as
décadas de 20 e 50 por proporcionar a elevação da escolaridade de jovens mulheres, bem como
assegurar a formação profissional exigida para o ingresso no magistério.

Souza (2012) afirmou que, ainda no século XIX, a imagem da educação começou a se desvincular do
ambiente doméstico, apesar da ausência de definições no que se refere à formação de educadores
no período de 50 e 60.

No decorrer da história da Educação, a única formação para a docência realizada era nos cursos de
magistério ou formação similar, ou do curso superior em Pedagogia, pois acreditava-se que ao final
destes cursos os alunos estariam prontos para exercerem a profissão de professor para toda a vida.
Essa mentalidade começou a ser substituída a partir do século XX, pelo pensamento da formação
continuada, impulsionada por mudanças ocorridas na política, na economia e na cultura.

As ações de formação continuada, objeto de estudo deste trabalho, são recentes no Brasil. Segundo
Saviani (2005), após o golpe militar de 1964, que exigiu mudanças no campo educacional, e no início
da década de 70, a legislação foi reformulada e uma nova estrutura voltada ao aperfeiçoamento dos
docentes foi criada, inclusive pelo Ministério da Educação (MEC) na modalidade de cursos.

No início da década de 90, o Estado reduziu as suas ações, em especial na área educacional, durante
o governo de Fernando Collor de Melo. Entretanto, a formação continuada de professores recebeu
uma atenção exclusiva ao longo dessa década, e no início dos anos 2000, com a justificativa da
urgência de novos projetos no campo educacional. Nesse período, a publicação dos documentos: Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –LDB 9394/96 (BRASIL, 1996), Referenciais de
Formação de Professores– RFP (BRASIL, 1999) e Diretrizes Gerais da Rede Nacional de Formação
Continuada de Professores – RNFC (BRASIL, 2005) revelaram a prioridade que a formação
continuada dos professores da educação básica tinha ocupado nas políticas do setor educacional no
país.

Em meio a todas as mudanças, a formação continuada dos professores avançou e conseguiu um
destaque nas ações governamentais e nas práticas, além de ter conquistado avanços efetivados na
forma de Lei, no desenvolvimento de pesquisas e de ações de formação. Por outro lado, apesar
desse progresso, pouco se avançou nas práticas outrora aplicadas. Na esfera do Conselho Nacional
de Educação foram estabelecidas as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, e na
esfera do executivo o MEC elaborou um currículo nacional - os parâmetros curriculares do ensino
fundamental e do ensino médio - além de referenciais curriculares para educação infantil, educação
indígena e educação de jovens e adultos.

Inúmeros fatores transpassam a questão da formação continuada, que é muito ampla e está ligada ao
desenvolvimento da escola, do ensino, do currículo e da profissão docente. Neste sentido, a formação
de professores vem se constituindo como o ponto central de análise de vários estudos e pesquisas
realizadas nas últimas décadas. “O debate em torno do professorado é um dos polos de referência do
pensamento sobre a educação, objeto obrigatório da investigação educativa e pedra angular dos
processos de reforma dos sistemas educativos” (SACRISTÁN, 1999, p.64).

Tanto a formação inicial quanto a continuada, representam uma das principais
armas na luta para a superação esse desafio, uma vez que adaptar e melhorar
a qualidade e eficácia da formação de professores tornou-se um imperativo
para as instituições de ensino superior e para o governo (DIAS, 2004, p.9).
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Nesse contexto, a formação continuada pode proporcionar uma nova significação à prática
pedagógica. Por este motivo, essa formação se encontra diretamente ligada ao papel do professor, às
possibilidades de transformação de suas práticas pedagógicas e as possíveis mudanças do contexto
escolar, além de facilitar reflexão sobre a própria prática docente, induzindo uma consciência coletiva.
Alguns pesquisadores destacam três eixos que orientam a prática docente e buscam adequá-las às
necessidades do atual contexto, segundo as tendências inovadoras da formação continuada.

Candau (1999) reúne esses eixos como pontos de referência para se repensar a formação de
professores adequada aos desafios contemporâneos. São eles: a escola deve ser vista como lócus de
formação continuada; a valorização dos saberes da experiência docente e a consideração do ciclo de
vida dos docentes.

Nóvoa (1991) considera a escola um lócus de formação continuada do educador, no qual os saberes
e a experiência dos professores são evidenciados. É então nesse contexto que este profissional da
educação aprende, estrutura novos aprendizados, realiza descobertas e ressignifica sua “práxis”. O
autor alerta que a formação continuada deve estar vinculada ao desempenho profissional dos
professores, considerando as escolas como ambientes de referência. “Trata-se de um objetivo que só
adquire credibilidade se os programas de formação se estruturarem em torno de problemas e de
projetos de ação e não em torno de conteúdos acadêmicos” (NÓVOA, 1991, p.30).

Mediano (1992, p.32) defende que o trabalho de formação continuada gira em torno de dois
princípios: converter as próprias experiências em situações de aprendizagem e fazer uma reflexão
crítica da própria prática pedagógica. Entretanto, para que a instituição escolar oriente a prática de
formação e o trabalho do professor, é necessário que sejam revistos os aspectos de atuação desse
profissional no cotidiano escolar, e que todos entendam este profissional como componente
fundamental e não como um mero assistente ou acessório pertencente ao quadro administrativo da
escola.

Tardiff (2002) evidencia o segundo eixo das atuais tendências de formação continuada, como sendo a
valorização do saber docente. Para ele, os saberes da experiência são extremamente importantes na
profissão docente, surgem no trabalho cotidiano e no conhecimento do seu meio, da experiência e
são por ela validados. É importante destacar que é através desses conhecimentos e experiências que
os professores julgam a formação individual, atribuem valores aos planos e reformas implementados
e definem determinados modelos de excelência profissional (TARDIFF, 2002, p. 92).

Assim, investir na qualidade da aprendizagem do aluno é, acima de tudo, investir na qualidade
docente (DEMO, 2007, p. 11). Portanto, a reflexão sobre a Formação Continuada de professores se
configura como um pré-requisito necessário à prática em educação de qualidade.

Portanto, partindo dessas reflexões, este estudo objetiva compreender a importância da formação
continuada dos professores para atuarem como alfabetizadores em anos iniciais do Ensino
Fundamental, através do PNAIC – Plano Nacional da Alfabetização na Idade Certa.

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa- PNAIC, é um compromisso formal assumido
pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as
crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental
(BRASIL, 2013, p. 13). O público-alvo são professores do ciclo de alfabetização, que são beneficiados
com as ações, desde que o município tenha aderido ao programa, ou parte das ações, quando essa
adesão não for concretizada. Essas ações são realizadas em 4 eixos: Formação Continuada de
Professores Alfabetizadores, Materiais Didáticos e Pedagógicos, Avaliações e Gestão, Controle e
Mobilidade Social. O PNAIC se iniciou em 2013 e teve como referência a experiência do
Pró-Letramento, iniciado em 2005, e pela constituição em 2004 da Rede Nacional de Formação de
Professores (RENAFOR). Além disso, é embasado no Programa de Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC) no Ceará, que obteve bons resultados. Em 2013, o PNAIC privilegiou a disciplina de Língua
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Portuguesa. No ano seguinte, o foco foi Matemática e em 2016, o tema envolve as duas áreas do
conhecimento.

Os Cadernos do PNAIC apresentam a ideia da alfabetização na perspectiva do letramento, e por isso
é relevante discutir e compreender o que o material do PNAIC vem propor, assim como as
possibilidades práticas desse entrelaçamento entre a Língua Portuguesa e a Matemática no decorrer
das formações.

Segundo Tedesco (2015),

O objetivo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é trazer uma
ampla reflexão teórica sobre a alfabetização e os caminhos para utilização em
sala de aula de jogos pedagógicos, acervos do Programa Biblioteca em sua
Casa – PNBE e do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, assim como
uma reflexão sobre o trabalho com o sistema de escrita, que é o alicerce do
programa. Também traz fundamentações e reflexões sobre os conceitos de
alfabetização e letramento, currículo, rotina, planejamento, ludicidade,
literatura, biblioteca escolar e o ensino da língua portuguesa na alfabetização.
(TEDESCO, 2015,p. 46)

Partindo desse pressuposto, propor uma formação continuada a partir de um olhar reflexivo e
questionador significa propiciar o aprendizado dos professores por uma direção emancipatória, bem
como conscientizá-los a respeito da importância da ação política para a transformação da realidade.

No que se refere à organização do programa, Tedesco (2015) afirma que

A formação continuada de professores alfabetizadores do PNAIC constitui-se
em curso presencial de dois anos para os docentes, com carga horária de 120
horas por ano, com base no programa pró-letramento, cuja metodologia
propõe estudos e atividades práticas. Os encontros com os professores
alfabetizadores são conduzidos por orientadores de estudo. Os orientadores
de estudo, por sua vez, são professores das redes, que fazem um curso
específico, com 200 horas de duração por ano, ministrado por universidades
públicas. Caracteriza-se como um curso de longa duração. Os encontros
ocorrem no município e, portanto, a partir das realidades locais, ressaltando a
intenção de promover nos municípios, uma autonomia na gestão de suas
formações. (TEDESCO, 2015, p. 46)

O presente trabalho tem como foco o eixo Formação de Professores, que deve ser priorizada por
qualquer programa que tenha como objetivo principal a erradicação definitiva do analfabetismo no
país, uma vez que a valorização desses profissionais em um programa de alfabetização é essencial
para o sucesso deste.

Pensar sobre a formação continuada é fundamental para o enfrentamento dos desafios cotidianos
escolares e na busca de práticas docentes inovadoras que possibilitem ao aluno uma aprendizagem
crítica que respeite limitações em tempos e espaços de aprendizagem. Ao passo que os docentes
percebem a necessidade dessa formação, eles buscam possibilidades que proporcionem ações
concretas para uma formação contínua e que lhe permita estar inovando e repensando a sua prática
docente

A reflexão sobre a prática e a busca pela compreensão dos principais desafios enfrentados pelo
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docente a partir da teoria permite articular novos saberes na construção da docência. Nessa
perspectiva, a formação continuada surge da necessidade de suprir as defasagens deixadas pela
formação inicial, que influenciam de maneira significativa o trabalho docente, e pretende formar um
professor que domina os conhecimentos gerais e pedagógicos, além de se preocupar em aperfeiçoar
continuamente as habilidades didáticas.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O ato de pesquisar professores alfabetizadores, que participaram da formação PNAIC tem como
objetivo a reflexão sobre as práticas pedagógicas desses profissionais e as mudanças provocadas
pela formação continuada em sua atuação nos anos iniciais. A formação dos professores
alfabetizadores é um dos aspectos mais importantes do Programa PNAIC, e o aperfeiçoamento dos
seus conhecimentos está articulado à mudança na prática, pois a partir dessa transformação será
possível efetivar o objetivo Programa, que é alfabetizar todas as crianças até o 3º ano do Ensino
Fundamental. Para analisar a concepção dos professores a respeito da formação proposta pelo
PNAIC, foi utilizada a análise de conteúdo, que de acordo com Bardin (2009), enquanto método,
torna-se um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens.

Utilizando ainda a concepção da análise do conteúdo, utilizamos categorias para a análise dos textos,
que de acordo com Bardin (2009), são classes que agrupam determinados elementos, reunindo
características comuns. Segundo o autor, na escolha de categorias adotam-se os critérios como
temas, sentido e significado das palavras, entre outros. Assim, estruturamos quatro categorias:
Memórias da vida escolar, Processo Formativo e Percepção Formativa. A categoria memórias da vida
escolar abarca as lembranças dos entrevistados acerca dos professores que, por meio das suas
práticas, deixaram marcas positivas em sua formação escolar. No que diz respeito ao processo
formativo, nos referimos às temáticas que foram abordadas durante a formação e à relevância desses
temas para a prática pedagógica dos educadores, à importância do compartilhamento das práticas
pedagógicas, bem como aquelas práticas que realmente provocaram mudanças nas suas aulas. A
última categoria, conclusões da experiência de formação de professores, pretende expor as
dificuldades e as perspectivas para a sala de aula e para a formação de professores no ambiente
pesquisado.

Iniciando a análise da primeira categoria “Memórias da vida escolar”, o que foi ressaltado foi a
relevância de práticas pedagógicas que consideravam a singularidade dos sujeitos, as especificidades
de cada aluno, e os entrevistados foram unânimes em ressaltar que os professores mais
comprometidos com o aprendizado dos alunos conseguiam melhores resultados e influenciaram
melhor a vida acadêmica deles. Como aponta Tardif (2002, p. 11), “o saber dos professores é o saber
que está relacionado com a pessoas deles, com sua experiência de vida e com sua história
profissional, com suas relações com os alunos em sala de aula”, destacando a prática do professor
como ponto chave para o aprimoramento da prática. O professor M.B. ressaltou ainda que “é a
lembrança da prática e da preocupação desses professores com o meu aprendizado durante a minha
infância que me impulsionam a querer o melhor para aos meus alunos, porque eu quero ser para
essas crianças o professor que eles foram para mim”. E diante deste relato, conclui-se que
professores empenhados em ampliar a sua formação e melhorar a sua prática conseguem melhores
resultados. O depoimento de S. C. também corrobora esta questão:

nunca vou me esquecer da professora Luciana, ela trazia folhas de plantas e
até comidas para a sala de aula, para que a gente aprendesse. Eu estudava
em uma escolinha do interior, não tinha material, mas ela sempre dava um
jeito de ministrar a aula de maneira que todos aprendessem, e de forma
interessante. Hoje eu percebo que ela se desdobrava, mas sempre encontrava
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formas de trabalhar para que apreendêssemos o conteúdo, e isso influencia
diretamente a minha prática em sala de aula hoje, sempre penso que eu posso
buscar e fazer mais pelo meus alunos, mesmo diante das dificuldades, e isso
é o mais importante para mim (professor S.C.).

No que diz respeito ao processo formativo, nos referimos às temáticas que foram abordadas durante
a formação e à relevância desses temas para a prática pedagógica dos educadores, à importância do
compartilhamento das práticas pedagógicas, bem como aquelas práticas que realmente provocaram
mudanças nas suas aulas. Sobre essa questão, ficou claro que os professores acreditam que as
trocas de experiências e o aprofundamento teórico influenciam e interferem no aperfeiçoamento de
suas práticas pedagógicas. Além disso, eles ressaltaram que as atividades práticas desenvolvidas
durante a formação do PNAIC fizeram a diferença no planejamento, no desenvolvimento e na
execução das aulas, de modo que os docentes tiveram a oportunidade de compartilhar atividades
dinâmicas, que deram certo na prática. J. C. reforçou essa percepção ao afirmar que

quando tive contato com as experiências compartilhadas pelos meus colegas
de profissão, percebi que posso fazer mais pelos meus alunos, e que estou no
caminho certo. Isso me deu força para compreender que, apesar dos desafios,
precisamos buscar forças e compreender que o nosso aluno é o foco do
trabalho em sala de aula. (professor J. C.).

Essa formação fez com que os professores percebessem o valor do compartilhamento das
experiências em sala de aula. Nessa perspectiva, observa-se que é necessário o investimento na
formação dos professores alfabetizadores, pois a partir dela o professor irá se atualizar a respeito dos
métodos de alfabetização e refletir sobre seu trabalho em sala de aula, para, assim, realizar uma
prática que articule alfabetização e letramento e, a partir disso, passar a entender a leitura e a escrita
como função social. De acordo com Nóvoa,

A formação continuada tem, entre outros objetivos, propor novas metodologias
e colocar os profissionais a par das discussões teóricas atuais, com a intenção
de contribuir para as mudanças que se fazem necessárias para a melhoria da
ação pedagógica na escola e consequentemente da educação (NÓVOA, 1991,
p. 71).

Ainda sob a perspectiva do processo formativo, indicando também a interdisciplinaridade como um
processo que interfere na aprendizagem dos alunos, o professor A.P. destacou essa, que foi o tema
central da última fase do PNAIC “percebi que poderia trabalhar as disciplinas de português, geografia
e história a partir de um mesmo conteúdo, pois elas dialogam, o que permite a ampliação da visão de
mundo das crianças”. Dessa forma, o professor pode possibilitar e articular a aquisição de habilidades
para relacionar as diversas áreas do conhecimento, indo além do estudo da matemática e da língua
portuguesa.

Outro ponto importante que foi destacado pelos professores foi o incentivo às práticas que
provocaram mudança em sala de aula. J. S. destacou que “a partir das reflexões provocadas pela
formação, pude avaliar o meu trabalho em sala de aula, e fazer mudanças na forma como conduzia
as aulas”. Percebeu-se então que a formação continuada favorece a construção de novos
conhecimentos pelo professor, a apropriação de novas técnicas de ensino, além do compartilhamento
de novas experiências, encontrando, assim, formas inovadoras de enfrentar os problemas de sala de
aula, de sua escola e de sua vida.
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Além de destacar as possibilidades e oportunidades proporcionadas pelo PNAIC, procuramos
perceber também as dificuldades e as perspectivas futuras para a sala de aula e para a formação de
professores. De maneira geral, os professores consideram que a formação continuada oferecida pelo
PNAIC teve grande relevância para o aperfeiçoamento profissional como demonstrado pelo professor
K. M. “O PNAIC contribuiu bastante para mudar a minha visão sobre o meu trabalho em sala de aula,
a partir das formações, pude repensar a forma como eu planejo as minhas aulas”. M. S. destacou
ainda que a formação “proporcionou ampliar a minha bagagem de conhecimento, pois aprendi com
entusiasmo”. E foram unânimes em destacar que é um desejo que as formações tenham
continuidade, uma vez que o compartilhamento das experiências foi essencial para o bom andamento
do programa. No entanto, algumas dificuldades foram identificadas pelos docentes, como a
quantidade e o curto período dos encontros, além da metodologia utilizada pelos formadores. De
acordo com J. S. “seria interessante se tivéssemos mais tempo para a formação, e mais atividades
práticas, pois apesar da importância da formação, a quantidade de aulas teóricas deixa as aulas
cansativas”. C.G. corrobora essa conclusão ao afirmar “acredito que encontros que foquem mais as
práticas dos professores, e que diminuam a parte teórica sejam mais produtivos, já que essa outra
parte pode ser complementada em casa”. Fica clara então a importância do PNAIC para a formação
de professores que possam posicionar-se como autores e atores na formação continuada e que,
principalmente, respeitem o aprendizado dos alunos, proporcionando reflexões acerca da escola e da
educação. E nessa perspectiva, a partir das reflexões de Nóvoa (1999), compreende-se que o
discurso e a prática do professor não devem estar distantes e a formação continuada permite a
reflexão sobre os processos de construção de sentido e de significados, constituindo o seu ensinar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca pelo aperfeiçoamento da formação docente contribui para a qualidade da educação quando
se busca mais do que perguntas e respostas que superem os problemas, mas quando os professores
participam do movimento, aspirando novas possibilidades.

O exercício docente sempre foi desafiador, pois o campo educacional é muito dinâmico, necessitando
que os professores lidem constantemente com novos conhecimentos a respeito do processo de
ensino e aprendizagem. Nesse sentido, é preciso compor as habilidades pedagógicas dos
professores de forma contínua, de modo que consigam atender às demandas que a profissão requer.

Nesse contexto, buscou-se evidenciar a necessidade de romper com os limites da profissão docente,
bem como a importância de que tenha os professores tenham como propósito ir além de atualizações
teóricas. Esses profissionais devem contemplar a ideia de inovação através da busca pela reflexão e
isso permitirá a aprendizagem docente.

É fundamental reconhecer que a formação continuada de professores por si só não garante a
qualidade educacional, pois sua aplicação na sala de aula depende da intencionalidade pedagógica
que ampara o processo ensino e aprendizagem de forma crítica e criativa, mas ela faz parte de um
conjunto, que contribui para a melhoria no desempenho da educação.

Assim, pensar a alfabetização articulada ao letramento é possibilitar em sala de aula situações que
envolvam, “de forma reflexiva e dialógica, as diferentes linguagens, e não deve ser realizada de
maneira que uns depositem informações sobre os outros, mas como um processo interativo,
colaborativo e dialógico” (FREIRE, 2005). Nessa perspectiva, possibilitam práticas não apenas mais
dinâmicas, mas aperfeiçoadas, que proporcionam uma prática crítica e consciente.

Portanto, torna-se necessária a superação de pensamentos que tem como base a neutralidade e,
nesse sentido, o programa de formação continuada proposta pelo PNAIC, sob a perspectiva da
formação de professores, busca atender às necessidades formativas destes sujeitos, objetivando
refletir com os professores sobre a concepção de alfabetização e letramento, bem como articular a
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teoria e a prática, refletindo criticamente sobre o trabalho pedagógico. Sob esse olhar, o programa de
formação continuada favorece a articulação entre a teoria e a prática, essenciais para a articulação de
práticas significativas e críticas, e incorpora de forma qualitativa o processo de alfabetização de
alunos, além de ser uma alternativa que qualifica seu trabalho pedagógico.
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